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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисијa за решавање проблема  

избеглих и интерно расељених  

лица Градске општине Врачар 

Број: 560/1-38/2017-II 

Датум: 27.06.2017. године 

Београд, Његошева 77  

 

 

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 
 

 

за пријављивање социјално најугроженијих породица избеглих и интерно расељених 

лица на територији Градске општине Врачар за доделу хуманитарних пакета хране у 2017. 

години 

 

 

 

Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности Градске општине Врачар, на 

основу одобрене помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије расписује 

Јавни позив за пријављивање социјално најугроженијих породица избеглих и интерно 

расељених лица на територији Градске општине Врачар за доделу хуманитарних пакета хране у 

2017. години. 

 

Надокнаде на име туђе неге и помоћи, дечијег и родитељског додатка не улазе у приходе 

домаћинства. 

 

Критеријуми за евидентирање најугроженијих домаћинстава, односно право на доделу 

помоћи имају  следеће породице: 

 вишечлана домаћинства са троје и више малолетне деце; 

 домаћинства самохраних родитеља са малолетном децом; 

 домаћинства инвалидских пензионера; 

 домаћинства старих лица - жене преко 60 година, мушкарци преко 65 година живота; 

 једночлана домаћинства лица старијих од 50 година; 

 домаћинства са чланом који је особа са телесним инвалидитетом, ометена у развоју или 

   тешко оболела особа (нпр. малигна обољења, бронхијална и срчана астма, итд.); 

 породице које немају приход по члану домаћинства већи од нето минималне зараде на 

републичком нивоу за претходни месец. 

 

Образац пријаве се попуњава код лица за одржавање веза са Комесаријатом за 

избеглице и миграције у Градској општини Врачар и прилаже се потребна документација: 

1. за одређене категорије становништва: 
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 за незапослене, пунолетне чланове домаћинстава – потврда Националне службе за 

запошљавање (НЗС); 

 за кориснике новчане социјалне помоћи – решење или потврда од Центра за социјални 

рад;  

 за пензионере – чек од пензије; 

 за лица која нису пријављена у Националнј служби за запошљавање – изјава о 

незапослености; 

 за запослене чланове домаћинстава – потврда о висини плате; 

2. фотокопија важећих избегличких легитимација (за избегла лица) или фотокопија 

расељеничких легитимација и личних карата (за расељена лица са КиМ); 

3. лична изјава самохраног родитеља да брине о детету/деци без помоћи другог родитеља 

(изјава не мора да буде оверена); 

4. решење о телесном инвалидитету, решење о категоризацији, а за лица са здравственим 

проблемима лекарски налази не старији од три године; 

5. лична изјава о једночланом домаћинству (изјава не мора да буде оверена). 

 

 Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до 29. јуна 2017. године. 

 

Пријаве се попуњавају у Градској општини Врачар, Његошева 77, Београд, соба 805, 

спрат VIII, код лица задуженог за одржавање везе са Комесаријатом за избеглице и миграције у 

Градској општини Врачар. Информације можте добити на телефон: 011/ 3081-537. 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИЦА  КОМИСИЈЕ 

 

Светлана Раосављевић Гвозденов 
 

 

 

 

 

 


