
Комисија за расподелу новчаних средстава породицама  интерно расељених лица града 
Лознице, на основу члана 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу 
новчане помоћи ради набавке грађевинског материјала  интерно расељеним лицима, на 
својoj седници одржаној  11.02.2011. године, расписује: 
 

 
 
 

J А В Н И  О Г Л А С 
 
 

За доделу помоћи у грађевинском материјалу на име стварања односно 
побољшања услова становања и живота  интерно расељеним лицима са Косова и 

Метохије  на територији града Лознице 
 
 

I. 
 
 

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА JE: 
 
 
Новчана помоћ у укупном износу од 800.000,00 динара, ( од стране Комесаријата за 
избеглице Републике Србије од 750.000,00 динара, и учешћа локалне самоуправе града 
Лознице) ради набавке грађевинског материјала интерно расељеним лицима на име 
стварања, односно побољшања услова становања и живота. 
 
 
 

I I. 
 
 

 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 
Право на помоћ могу да остваре: 

 
- Породице  интерно расељених лица које имају статус  интерно расељеног 

лица и која имају држављанство Републике Србије или су поднела захтев за 
пријем у држављанство, 

 
- Поседују неуслован стамбени објекат или грађевинско земљиште са 

дозволом за градњу, ради побољшања услова становања, односно породице 
које су започеле изградњу стамбеног објекта на територији града Лознице, 

 
- Породице које имају пребивалиште на територији града Лознице од пре 

01.01.2010. године 
 
 
 



 
 

Подносилац пријаве или чланови његовог домаћинства морају испуњавати и 
следеће услове: 

 
 

1. Подносилац пријаве на Јавни оглас и чланови његовог домаћинства имају 
доказ о статусу  интерно расељеног лица, односно доказ о држављанству 
Републике Србије ( уверење о држављанству, решење o пријему у 
држављанство или потврда о поднетом захтеву у пријем у држављанство ); 

 
 
2.  за интерно расељена лица:  да подносилац пријаве на Јавни оглас и чланови 
његовог домаћинства не поседују непокретност ( сем објекта за који се тражи 
помоћ за адаптацију / грађевинског земљишта на коме се врши градња ), на 
територији Републике Србије ван Косова и Метохије, да нису продали или на 
други начин отуђили непокртеност у Републици Србији, да нису ушли у посед 
своје обновљене или неоштећене имовине и да немају услове да се врате у место 
предходног пребивалиштва на Косову и Метохији; 

 
 3.   Да носилац и чланови породичног домаћинства имају пребивалиште у граду 
       Лозници од пре 01.01.2010. године;                              
 
 4.   Да породично домаћинство подносиоца пријаве на Јавни оглас име најмање  
                  два члана домаћинства; 
 

5. Да подносилац пријаве на Јавни оглас и чланови његовог домаћинства имају  
намеру да остану и живе у локалној заједници тј. на територији града 
Лознице; 
 

6. Да подносилац пријаве има грађевинско земљиште, дозволу за градњу  
односно да поседују стамбени објекат у својини који није услован за 
становање. 
 

7. Да подносилац  пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису  
били корисници помоћи у грађевинском материјалу у 2010. години 

 
 
 
 
 
 
 

Неблаговремене пријаве на Јавни оглас неће бити разматране. 
 

 
 
 
 

 



I I I. 
 
 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС 
 

 Интерно расељена лица уз захтев прилажу: 
 

1.Фотокопију  легитимацију интерно расељеног лица, и то за све чланове 
породичног домаћинства; 
2. Фотокопију личне карте за све пунолетне чланове домаћинства, изводи из 
матичне књиге рођених за све чланове домаћинства, извод из МК венчаних; 
3. Доказ о држављанству за све чланове породичног домаћинства ( уверење о 
држављанству/ решење о пријему у држављанство Републике Србије/ копија 
поднетог захтева за пријем у држављанство Републике Србије ); 
4. Доказ о власништву: Извод из земљишних књига ( Општински суд ) или 
поседовани лист из Службе за катастар непокретности; 
5. Дозволу за градњу/ захтев за легализацију и доказ да је легализација 
могућа; 
6. Оверену изјаву за сва пунолетна лица породичног домаћинства и 
подносиоца о добровољној одлуци да остану и живе у локалној заједници у 
којој имају  пребивалиште; 

 
За интерно расељена лица:  
Оверену изјаву подносиоца захтева и свих пунолетних чланова његовог 

домаћинства, да не поседују стамбени објекат или грађевинско земљиште на 
територији Републике Србије ( осим објекта за који се тражи помоћ за адаптацију или 
грађевинског земљишта на коме се врши градња ), да нису продали или на други начин 
отуђили непокретност на Косову и Метохији, или у Републици Србији и да нису били 
корисници средстава за стамбено збрињавање у оквиру пројекта интеграције на 
територији Републике Србије; 

     8. Потврда о примањима чланова породичног домаћинства  који су запослени   
         или на други начин остварују новчану надокнаду или потврда Националне 
         службе за запошљавње о незапослености за све радно способне чланове 
         породичног домаћинства; 
     9. Решење о инвалидности уколико код подносиоца пријаве или члана  
         његовог домаћинства постоји инвалидност; 
   1о. Решење о категоризацији уколико у породичном домаћинству подносиоца 
         пријаве има чланова ометених у менталном или телесном развоју; 
   11. Релевантна медецинска документација уколико подносилац пријаве или  
         члан његовог домаћинства имају телесно оштећење или тешко обољење; 
12. Извод из матичне књиге умрлих за члана породичног домаћинства који је 
изгубио живот током ратних дејстава, или потврда од надлежних органа да је 
лице погинуло или нестало у току ратних дешавања, као и одлука од суда о 
разводу брака; 
13. Писани документ о боравку у заробљеништву уколико је подносилац пријаве 
или члан његовог домаћинства био заробљен током рата; 
14. Потврда за чланове породичног домаћинства који су на редовном школовању 
/студирању; 
15. Oверена изјава да подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства нису 
повратници из миграције у треће земље 



 
Докази се подносе у фотокопији, а изјаве оверавају од стране градског 

органа приликом пријема захтева. 
 
 Помоћ у грађевинском материјалу се одобрава као једнократна и бесповратнa је. 
  
 Критеријуми за доделу грађевинског материјала утврђени су Правилником о 
условима и критеријумима за доделу новчане помоћи ради набавке грађевинског 
материјала  интерно расељеним лицима. 
 
 Оглас ће бити отворен од 14.02.2011. године, до 11.03.2011. године, до 15 часова 
и биће објављен на огласној табли ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ и 
локалним медијима. 
 
 Захтеви са потребном  документацијом  достављају се поверенику Комесаријата 
за избеглице града Лознице. 
 
 Ближа обавештења у вези  Јавног огласа могу се добити на телефоне 
015/ 879 – 279 и 063/ 346 – 909  или лично од стране повереника ( зграда Градске 
управе града Лознице, соба бр. 17 ). 
 
 
 ГРАД ЛОЗНИЦА 
 
 Комисија за доделу помоћи у грађевинском 
 материјалу на име стварања односно побољшања  
 услова становања и живота 
 интерно расељеним лица 
 на територији града Лознице 
 Број:сл/2011 
 Датум: 11.02.2011. године, 
 Л о з н и ц а  
 
 

Председник Комисије 
 

___________________ 
                                                                                                                    Петар Екмешчић 


