
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 

ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

 

Захтев за једнократну новчану помоћ могу поднети социјално угрожена избегла лица са 

важећим избегличким легитимацијама и интерно расељена лица. Циљ доделе помоћи је 

тренутно побољшање материјалног стања најугроженијих породица. Захтев се подноси 

Комисији за избор најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица, 

именованој решењем председника општине/градоначелника на територији 

боравишта/пребивалишта избеглог или расељеног лица (у даљем тексту: Комисија), а 

након спроведеног поступка избора јединица локалне самоуправе од стране 

Комесаријата за избеглице и миграције. Комесар доноси Решење о исплати и доставља 

га поверенику за избеглице, ради даљег поступка. Решење о исплати помоћи садржи 

укупан износ помоћи, као и максималан појединачни износ помоћи, који може бити 

исплаћен породици. Након достављања решења поверенику за избеглице и миграције, 

Комесаријат за избеглице и миграције, одобрена средства уплаћује на рачун 

града/општине. Комисија објављује јавни позив, који треба да траје најмање 15 дана и 

усваја правилник о раду и условима и критеријумима за избор корисника једнократне 

новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица.  

 

Уз захтев за једнократну помоћ избеглих и интерно расељених лица, подносилац захтева 

у обавези је да приложи следећу документацију: 1) Фотокопију легитимација ИРЛ за све 

чланове породичног домаћинства; 2) Фотокопију избегличких легитимација; 3) Доказ о 

примањима за све чланове породичног домаћинства која остварују приходе (за месец 

који претходи месецу подношења захтева или оверена лична изјава о незапослености); 

4) Доказ о стамбеном статусу (неки доказ о власништву стамбеног објекта, а уколико је 

породица у статусу подстанара доставити фотокопију уговора о закупу или писмену 

изјаву станодавца); 5) Фотокопију медицинске документације о хроничним болестима 

која није старија од 12 месеци; 6) За једнородитељске породице приложити: пресуду о 

разводу брака или пресуду о поверавању деце, или/и решење надлежног суда о 

проглашењу несталог лица за умрло, оверену изјаву да се непосредно брине о детету и 

да самостално обезбеђује средства за издржавање детета, а да други родитељ не учествује 

или недовољно учествује у издржавању детета, а да у међувремену није засновао брачну 

или ванбрачну заједницу; 7) Мишљење Интерресорне комисије; 8) За особе са 

инвалидитетом или телесним оштећењем доставити фотокопију решења о инвалидности 

или телесном оштећењу. 

 

Надлежни орган ће по службеној дужности извршити увид односно прибавити податке 

или документа: 1. Из извода из МКУ за брачног друга; 2. Из извода из МКР деце без 

утврђеног очинства; 3. За децу која се школују потврда/ податак о редовном школовању; 

4. За чланове домаћинства који немају примања уверења из НСЗ; 5. Из уверења центра 

за социјални рад да ли су подносилац захтева и чланови његовог породичног 

домаћинства корисници новчане социјалне помоћи (само за интерно расељена лица).  

 

Уколико је захтев уредан или је странка у остављеном року допунила захтев, корисници 

се рангирају по правилнику о условима и критеријумима за избор корисника једнократне 

новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица 

према следећим критеријумима: - Број чланова породичног домаћинства - Материјални 

статус породичног домаћинства - Медицински аспект породице - Статус 

једнородитељског породичног домаћинства. У току спровођења конкурса, узима се у 

обзир и мишљење повереника за избеглице у локалној самоуправи који излази на терен 



и бележи ситуацију. Комисија прегледа пристигле захтеве у року од 5 дана од дана истека 

рока за пријављивање на Оглас, а затим у року од пет дана утврђује предлог Одлуке о 

расподели помоћи корисницима и објављује је на званичној интернет страници 

града/општине и на огласној табли градске/општинске управе. Комисија има права да по 

службеној дужности провери достављену документацију и стање на терену, као и да 

прибави додатну документацију. Приговори на предлог одлуке комисија могу се поднети 

на писарници града/општине у року од 5 дана од дана објављивања предлога одлуке. 

После разматрања приговора, Комисија у року од 15 дана од истека рока за приговоре 

доноси коначну Одлуку о расподели помоћи и објављује је на званичној интернет 

страници града/општине и на огласној табли општинске/градске управе.  

 

Новчана помоћ ће се реализовати најкасније у року од 15 радних дана преко надлежне 

градске/општинске службе за финансије. Странке су ослобођене плаћања такси.  

 

Преузимање захтева се врши у услужном центру Градске управе или са линка: 

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/08/JEDNOKRATNA-NOVCANA-

POMOC-ZA-IZBEGLA-I-INTERNO-RASELJENA-LICA.pdf  

 

Предаја захтева са потребном документацијом се врши у канцеларији Градске управе 

соба бр.62 сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00 часова. Контакт особа у Одељењу 

за друштвене делатности је Ђорђе Јањатовић, djanjatovic@sombor.rs , тел.468-115 (соба 

62). 
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