
На основу člana 10. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину 
рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за економско оснаживање 
избеглица кроз доходовне активности, Комисија за доделу средстава намењених за 
економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности, (у даљем тексту: Комисија), 
дана 05.012.2014. године расписала је 

О Г Л А С 
за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица кроз  

доходовне активности 
 

Члан 1. 
 Оглашава се додела средстава намењених за економско оснаживање избеглица кроз  
доходовне активности (у даљем тексту: Помоћ), коју обезбеђује Комесаријат за избеглице 
Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) у сарадњи са градом Суботицом (у даљем 
тексту: Град).  

Члан 2. 
 Помоћ могу да остваре породице избеглица, уколико подносилац захтева и чланови 
породичног домаћинства испуњавају следеће услове: 
1) да су у избегличком статусу /решење о престанку статуса ( обавезно само за подносиоца 
захтева);  
2) да живе на територији Града Суботице;  
3) да су смештени у неадекватном приватном смештају;  
4) да имају држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем;  
5) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског 
оснаживања кроз доходовне активности у текућој години 
6) да нису повратници из миграције у треће земље;  
7) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за 
покретање,  развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;  
8) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;  
9) да има јасну, реалну и одрживу пословну идеју;  
10) да у односу на врсту тражене Помоћи Корисник има основне предуслове и могућности 
за ефикасно обављање активности (корисници пољоприведног гранта морају поседовати 
одговарајуће земљиште или уговор о закупу или коришћењу земљишта на најмање 2 
године; Корисници Помоћи намењене сточарству морају поседовати адекватан објекат за 
смештај стоке; Корсници Помоћи намењене куповини прикључне машине морају 
поседовати трактор и др.)  

Члан 3. 
Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу 

за економско оснаживање породице избеглица,  у максималном износу до РСД 200.000,00 
(двестахиљададинара), по породичном домаћинству Корисника.  
  

Члан 4. 
 Сви подносиоци захтева остварују Помоћ под условима и на основу критеријума у 
поступку који је утврђен овим Правилником и овим Огласом. 
 

Члан 5. 
Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и 

документације.  



 
  

Члан 6. 
Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као 

подносилац пријаве оствари,  а према следећим мерилима:  
1) Да активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију – 10 бодова 
2) Да подносилац захтева живи у сеоској средини или предграђу уколико се ради о пољоприведној 
или сточарској активности , односно има регистровану делатност уколико се ради о занатској или 
услужној делатности - 20  бодова 
3) Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за 
запошљавање - 10 бодова 
4) Да има претходно искуство у обављању активности за коју је Помоћ тражена - 10  бодова 
5) Да је породично домаћинство вишечлано тј. Вишегенерацијско - 10 бодова 
6) Породице без редовних месечних прихода,  или са недовољним месечним  приходима ( до 50%  
просечне нето плате на нивоу општине по члану домаћинства); -10 бодова 
 

Члан 7. 
Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати 

подносилац пријаве који:  
1. породице са више генерација са једним или више чланова преко 60  година;  
2. породице погинулих, несталих и киднапованих лица;  
3. једнородитељаско домаћинство/породица са дететом/децом до 18  година и/ или 
студентом до 26 година 
4. породице са двоје или више деце испод 18  година, породице са трудницама или са 
дететом /децом до 5 година, болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са 
посебним потребама 
5. болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама 
6. жена носилац домаћинства 
7. жртве сексуалног/ породичног насиља  
 

Члан 8. 
 Уз захтев, подносилац је дужан да достави следеће доказе: 
1) фотокопију избегличке легитимације или личне карте и решење о престанку статуса 
избеглице ( обавезно само за подносиоца захтева, односи се и на друге чланове породичног 
домаћинства који су били у статусу избеглице)  
2) решење о пријему у држављанство Републике Србије или доказ о поднетом захтеву за 
пријем у држављанство 
3) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16  година;  
4) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац Пријаве и чланови његовог 
породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат помоћи у текућој 
години;  
5) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац Пријаве и чланови његовог 
породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;  
6) доказ о приходима:  
-уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености,  уколико се ради о 

незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а 
уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за 



запошљавање – изјава оверена у суду или органу управе да је незапослено и да нема 
примања;  

-  уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;  
-  потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења 
Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у 
органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства 
остварује неке повремене приходе;  
- чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не 
остварује примања по основу пензије 
-  изјава оверена у органу управе ило суду да лице не остварује примања по основу пензије 
ни у Републици Србији,  ни у трећој држави;  
7) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица 
која се налазе на редовном школовању до навршених 26  година живота;  
8) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју 
-  решење/ потврда надлежног органа;  
9) доказ о постојању трудноће– одговарајућа медицинска документација;  
10) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу 
која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;  
11) доказ за жртве сексуланог / породичног насиља – решење суда или мишљење центра за 
социјални рад 
12) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга ; решење 
надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;  извод из матичне књиге рођених за 
децу без утврђеног очинства;  решење о разводу брака;  у случају породичног домаћинства 
самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно 
брине о детету и да самостално    обезбеђује средства за издржавање ,  да други родитељ не 
учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да,  у међувремену, није засновао 
брачну или ванбрачнузаједницу,  
13) потврда надлежног органа/ организације за члана породичног домаћинства који је 
настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ;  
14) у пријавном образцу наведен план за спровођење доходовниох активности за коју се 
тражи Помоћ 
15) доказ да је власник или закупац земљишта и /или помоћних објеката, односно простора 
неопоходног за обављање делатности ( власнички лист, уговор, изјава оверена у 
општинском органу управе или други одговарајући доказ за друге делатности)  
16) потврда одговарајуће институције/организације да је Корисник завршио обуку за израду 
пословног плана или другу одговарајућу обуку за обављање планиране делатности 
17) потврда претходног послодавца,  фотокопија радне књижице или изјава да има 
претходно искуство,  знања и вештине у обављању планиране делатности оверена у 
општинском органу управе 
18) доказ о регистрованој делатности 

Члан 9. 
 Комисија задржава право на проверу документације и навода из поднетих захтева 
на терену. 

Члан 10. 
 Након разматрања приспелих захтева, Комисија доноси Одлуку о предлогу листе 
реда првенства, која се објављује на званичној интернет страници Града и огласним 
таблама Градске управе Суботица и Повереништва за избеглице Градске управе Суботица. 



 На објављену Одлуку о предлогу листе реда првенства подносилац захтева може 
уложити приговор Комисији, у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке о предлогу 
листе реда првенства.  

Члан 11. 
 Након одлучивања о приговорима, Комисија доноси Одлуку о коначној листи реда 
првенства, која се објављује на званичној интернет страници Града и огласним таблама 
Градске управе Суботица и Повереништва за избеглице Градске управе Суботица. 

 
Члан 12. 

 На основу Одлуке Комисије о коначној листи реда првенства, Град и корисник коме 
је додељена Помоћ закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права 
и обавеза потписника уговора. 
 Власник додељене Помоћи до преузимања од стране корисника је Град. 
 Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене Помоћи 
има Град, о чему ће сачинити записник. 
 

Члан 13. 
Рок за доставу документације је 09.01.2015.год.  
Документација се предаје у Повереништву за избеглице Града Суботица у 

Суботици, Трг Лазара Нешића 1. 
Јавни позив објавити на огласној табли Града, а обавештење о објављивању Јавног 

позива објавити на интернет страници Града, огласним таблама месних канцеларија и у 
средствима јавног информисања која покривају територију Града. 

 
 
 
                                                                                                                     Председник Комисије 
број_______________ 
 ____________________ 
      Стојан Ивошевић 
 У Суботици, 04.12.2014. год.  
 
 


