
 
На основу Одлуке о отварању наменског (хуманитарног) жиро-рачуна број 06-25-

19-1/17-II, члана 84. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 8/14 – 
пречишћен текст), и члана 2. Одлуке о Градском већу града Лознице ("Службени лист 
града Лозницe", број 20/08 ),  Градско веће града Лознице  на  47. редовној седници 
одржаној дана 24.08.2017.године, донело је  
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима и начину коришћења новчаних средстава у хуманитарне сврхе  

 
 

Члан 1. 
 

 Правилником о условима и начину коришћења новчаних средстава у хуманитарне 
сврхе (у даљем тексту: Правилник) утврђују се услови и начин за доделу хуманитарне 
помоћи најугроженијим лицима на територији града Лознице.  
  

Члан 2. 
 
 Град Лозница  ће средства за хуманитарну помоћ најугроженијим лицима 
прибављати  путем донација и хуманитарних акција које ће  организовати  сами или са 
донаторима.  
 Сва материјална средстава која се прикупе кроз хуманитане акције града Лознице 
водиће се на наменском – хуманитарном рачуну у Одељењу за финансије и локалну 
пореску администрацију градске управе града Лознице.   
 

Члан 3. 
 
 Градско веће града Лознице образоваће Комисију  за контролу и одобравање 
хуманитарне помоћи најугроженијим лицима (у даљем тексту: Комисија).  

 
Члан 4. 

 
 Право да поднесу захтев за  хуманитарну помоћ имају социјално и материјално  
најугроженија лица са територије града Лознице чији месечни приход по члану 
породничног домаћинства по правилу не прелази 10.000,00 динара, као и лица која су 
оболела од тешких болести. Уз писмени захтев неопходно је да лица доставе сву пратећу 
документацију (медицинску и другу) из које се може утврдити неопходност потребе 
коришћења ових средстава. 

 
Члан 5. 

 
 Комисија  анализира сваки захтев за доделу хуманитарне помоћи понаособ, као и 
пратећу документацију и о сваком захтеву даје своје мишљење.  
 Мишљење Комисије може бити позитивно у смислу да је Комисија сагласна да 
тражиоцу треба одобрити  средства на  име помоћи,   а може бити и негативно у случају 
када Комисија није сагласна са захтевом. 



 Мишљење Комисије мора бити образложено, засновано на стручним параметрима 
и  чињеницама на основу којих ће се  доделити хуманитарна помоћ.  
 Мишљење Комисије се потом прослеђује Градском већу града Лознице на основу 
чега се доноси Одлука.  

Члан 6. 

 Контролу коришћења средстава на рачуну који ће  се водити у Одељењу за 
финансије и локалну пореску администрацију  града Лозница  вршиће  Градско веће 
града Лозница. 

Члан 7. 

         Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу града 
Лознице ''.  
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