Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина.
Општина Кула
Општинска управа Кула
ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Број: 04—020-6/2017-25-2
10.07.2017.
Кула
На основу, обавештења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 024 – 184 од
26.06.2017. године и захтева за помоћ у хуманитарним пакетима хране за најугроженије породице избегличке и
ИРЛ популације на територији општине Кула бр. 04-020-6/2017-23 од 30.06.2017. године који је повереница за
избеглице упутила Комесаријату за избеглице и миграције и Одлуке Комесаријата о додели помоћи 024-184/1 од
05.07.2017.године, повереница Комесаријата за избеглице и миграције за избеглице расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА ПОМОЋИ У ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И
ИНТРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Право на доделу Помоћи могу да остваре најугроженије избеглице са важећом избегличком
легитимацијом и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Кула
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз пријавни образац за доделу пакета помоћи у храни који се преузима код повереника Комесаријата за
избеглице и у месним канцеларијама подносилац је дужан да достави следеће :
1. фотокопије нових избегличких легитимација (за избеглице) или
фотокопије расељеничких легитимација и очитаних личних карата (за расељена лица).
за малолетна лица фотокопије извода из МКР
2. доказе о примањима:
- за незапослене пунолетне чланове - потврда Националне службе за запошљавње
(НСЗ) или фотокопија здравствене књижице и радне књижице;
- за запослене потврда о висини плате
- за пензионере - чек од пензије или уверење да није корисник пензије у Републици
Србији и изјава да није корисник пензије у Републици Хрватској (не мора бити оверена)
3. Решење о телесном инвалидитету, решење о категоризацији, а за лица са здравственим проблемима
лекарски налази из 2016. или 2017. године.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВНОГ ОБРАЗЦА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Пријавни образац се може добити код поверенице за избеглице (канцеларија бр.3), у месним канцеларијама у
свим местима општине и на сајту општине Кула (www. kula.rs.)
Пријаве се подносе код поверенице за избеглице у општинској управи Кула (канцеларија бр. 3) или
препорученом пошиљком на адресу:
Општинска управа Кула
Лењинова бр. 11
25230 Кула
са назнаком „Јавни позив за помоћ у хуманитарним пакетима хране за избегла и ИР лица.“
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВНОГ ОБРАСЦА СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕТАЦИЈОМ ЈЕ
до 21. јула 2017. год. (петак) у 14 часова
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