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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина. 
Општина Кула 
Општинска управа Кула 
ОДЕЉЕЊЕ  ДРУШТВЕНИХ  ДЕЛАТНОСТИ 
Број: 04-553-165/2021-4 
10.08. 2021. 
Кула 
 
 
              На основу  Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи бр 04-553-165/2021-3 од 
10.08.2021. године, Комисија за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи, за набавку огревног 
дрвета и пакета хране за избеглице и интерно расељена лица  (у даљем тексту: Комисија), је на првој седници 
одржаној 10.08.2021. године,  расписала је  
 
 
 

Ј А В Н И  П О З И В 
за избор корисника за доделу помоћи у огревном дрвету  

породицама избеглица и интерно расељених лица 
 
 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
 

Предмет Јавног позива је помоћ кроз набавку огревног дрвета (у даљем тексту Помоћ) 

Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем у 
општини Кула (у даљем тексту Општина).  

Неопходно је да подносилац пријаве има има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује 
легитимацију интерно расељаеног лица, са боравиштем у Општини и да су приходи породице до 50% просечне 
нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за исти период као и да подносилац пријаве или 
чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то: 

 
 једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,                                                                     
 трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,  
 породице са трудницама или дететом/децом до 5 година, 
 домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење  (преко 50% инвалидности, 

односно телесног оштећења), 
 домаћинства са чланом породице са тешким обољењем,  лицем ометеним у  развоју, слепим или 

слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха, 
 вишегенерацијско домаћинство, 
 домаћинство старих лица, једночлана домаћинства (жене преко 60  и мушкарци преко 65 година  живота) 
 жртве породичног насиља 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Уз пријаву за доделу Помоћи, која се подноси у Општини подносилац је дужан да достави следеће 

доказе на увид: 
 избегличку легитимацију/легитимацију расељеног лица за подносице пријава, 
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 личне карте за све пунолетне чланове домаћинства, односно избегличке легитимације/ легитимације 
интерно расељеног лица за све чланове домаћнства који их поседују  

 доказе о приходима (потврда о висини нето зараде, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од 
пензије, изјава да нема приходе, итд.), 

 медицинска документација или доказ о степену инвалидитета, односно телесног оштеће (не старија од 
годину дана), 

 извод из матичне књите рођенх за децу до 7 година живота, доказ о редовном школовању за децу до 26 
година  

 доказ за једнородитељско домаћинство (пресуда о разводу брака, ИМКУ за брачног друга, ИМКР за децу 
без утврђеног очинства и сл.) 

 жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад. 
 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од 
стране Општине приликом пријема пријаве. 

 
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ 

 
Комисија доноси одлуку о додељивању Помоћи водећи рачуна о следећем реду првенства: 

 
 једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом/ студентима  до 26 

година  на редовном школовању,                                                                   
 породице са двоје или више деце испод 18 година , 
 породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,  
 болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама  
 породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година, 
 домаћинство старих лица (жене преко 60  и мушкарци преко 65 година  живота), 
 жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства, 
 породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су приходи 

породице до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства,  
 

 Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у виду огревног дрвета која се објављује на 
огласној табли општине Кула .     

На основу одлуке Комисије, Комисија  ће проследити оверен и потписан списак корисника помоћи у 
огревном дрвету,  донатору односно Комесаријату за избеглице и миграције РС. 
 

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 у затвореној коверти на писарници општинске управе Кула   или препорученом 
пошиљком на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова бр. 11, 25230 Кула   
            са назнаком „Јавни позив за помоћ у огревном дрвету за избеглице и ИР лица.“ 
            

РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВНОГ ОБРАСЦА   СА  ПРАТЕЋОМ  ДОКУМЕТАЦИЈОМ  ЈЕ 
до 31.08. 2021. год. (уторак) у 14 часова 

                                                                                                  
                                                                                                                     Председник Комисије  

  
 ________________  
     Карољ Валка 

 


