
            На основу члана 11. став 1. тачка 2. Правилника о  условима и критеријумима за избор 
корисника за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства  избеглих и 
интерно расељених лица на територији града Лознице, Комисија за избор корисника за 
доделу пакета помоћи у храни за најугроженије породице  избеглих и интерно расељених 
лица на територији града Лознице, расписује  
 
 

О  Г  Л  А  С  
 
 

  за подношење захтева за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства  
избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице 

 
 

I 
 

           Право на помоћ могу да остваре најугроженије породице избеглих и интерно 
расељених лица  на територији града Лознице. 
           Под породицом у смислу Правилника о условима и критеријумима за избор корисника 
за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства  избеглих и интерно 
расељених лица на територији града Лознице подразумевају се: брачни друг, деца, браћа, 
сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком 
породичном домаћинству са подносиоцем захтева. 
 
 

II 
 

           Подносилац захтева и чланови његовог домаћинства могу остварити право на помоћ 
под следећим условима: 

1. да имају избеглички статус,  односно да су регистровани као интерно расељена 
лица,  

2. да имају  пријављено боравиште, односно пребивалиште на територији града 
Лознице 

3. да нису повратници из миграције у треће земље, 
4. да месечни приход за појединца у домаћинства није већи од двоструког износа 

материјалног обезбеђења породице ( МОП – а ) за  фебруар  месец 2011.године, 
у износу од 12.086,00 динара, по особи 

 
    

III 
 
 

Право на помоћ имају сви подносиоци захтева под једнаким условима, а према 
условима, критеријумима и реду првенства утврђених овим Правилником. 
 
 
 
 
 



 
IV 

 
Уз захтев за остваривање права на помоћ, подносилац захтева је дужан да достави 

следећу документацију: 
 
1. фотокопију личног документа подносиоца захтева и чланова његовог породичног 

домаћинства 
 

 ако су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства лица у статусу 
избеглице,  фотокопије избегличких легитимација са пријавом боравишта на 
територији града Лознице 

 
 ако су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства интерно 

расељена лица, фотокопије легитимација интерно расељених лица и пријаве 
боравишта на територији града Лознице.  

 
2. потврду  послодавца о заснованом радном односу и потврду о висини зараде за 

последња три месеца која претходе месецу у коме се подноси захтев, односно одсечак од 
пензије за последњи месец који претходи месецу у коме се подноси захтев или други 
одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног 
домаћинства или потврда Националне службе за запошљавање да се подносилац захтева и 
чланови његовог породичног домаћинства воде на евиденцији незапослених лица, односно 
оверену изјаву два сведока да је лице незапослено, а не налази се на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, односно, потврду или решење Центра за социјални рад за кориснике 
материјалног обезбеђења породице ( МОП – а ),  

 
3. извештај лекара за доказивање здравственог стања или решење о утврђивању 

инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства, 
 

 4. извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, односно други 
важећи документ којим се доказује сродство, 
 
 5. за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се: 
потврда о смрти брачног друга односно решење надлежног суда о проглашењу несталог 
лица за умрло односно извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства 
односно решење о разводу брака . У случају породичног домаћинства самохраног родитеља 
исти даје изјаву на записник у Повереништву за избеглице града Лознице да се непосредно 
брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не 
учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену није засновао 
брачну или ванбрачну заједницу, 
 
 6. пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад за жртве породичног 
насиља. 
 

 
Потребна документација подноси се у фотокопији, а оригинална документа се 

достављају на увид приликом подношења захтева.   
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V          
 

Комисија ће разматрати само благовремено поднете и потпуне пријаве. 
 
 
 

 Образац пријаве, као и све додатне информације, могу се добити  код повереника 
Комесаријата за избеглице града Лознице, зграда Градске управе града Лознице, канцеларија 
бр. 18, или на телефон 015/ 879 – 279. 
 
 
 

Оглас је отворен од  28. 03. до 07. 04. 2011. године, 
 
 
 Пријаве на Оглас, са потребном документацијом, подносе се код повереника 
Комесаријата за избеглице града Лознице. 
 
 
У Лозници, 25.03.2011. године. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Комисија за избор корисника за доделу пакета  
помоћи у храни за најугроженија домаћинства  
избеглих и интерно расељених лица 
на територији града Лознице 
Број: сл/2011 
Дана: 25.03.2011.године, 
Л o з н и ц а  
 
 
 
 


