
На основу, члана 10.  Правилника о условима и критеријумима за доделу пакета  
помоћи у храни број 03-55-3/2017-5, од 08.12.2017.године, Комисија за избор корисника за 
доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства избеглица и интерно 
расељених лица, расписује  

 

О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ХРАНИ ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈА ДОМАЋИНСТВА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ИРИГ 

 
 

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА 
 

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглицa, а које сада имају 
боравиште на територији Oпштине Ириг и интерно расељена лица. 

Помоћ се одобрава као једнократна, у виду доделе хуманитарног пакета хране. 
 

 УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ 
 

Критеријуми за доделу Помоћи утврђени су Правилником о условима и 
критеријумима за доделу помоћи. 

 
Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног 

домаћинства испуњавају следеће услове: 
 

1. избеглички статус  / боравиште на територији Oпштине Ириг-фотокопија 
избегличке легитимације, 

2. регистровани као интерно расељено лице/ легитимација  интерно расељеног лица. 
 

Право на доделу помоћи  у складу са овим Правилником имају и подносиоци 
који су у претходним годинама већ остваривали право на доделу хуманитарних 
пакета хране. 

 

Комисија припрема списак најугроженијих породица избеглица и ИРЛ, према  
степену социјално-материјалне угрожености породице, а предност ће имати породице које 
испуњавају неке од следећих критеријума: 

 
- домаћинства без прихода и са приходима до висине новчане социјалне помоћи; 
- домаћинства самохраних родитеља; 
- једночлана домаћинства лица старијих од 50 година; 
- домаћинства са чланом / члановима који имају болести од већег социјалног значаја; 
- домаћинства са троје и више деце; 
- домаћинства старих лица (жене преко 60, мушкарци преко 65 година живота); 
- домаћинства са телесно инвалидним чланом / члановима; 
- домаћинства са чланом ометеним у развоју; 
- домаћинства са чланом који је преживео насиље у породици; 
- домаћинства чији је члан смртно настрадао/нестао у сукобима на простору бивше СФРЈ. 
 



 
 
Уз захтев за доделу Помоћи, прописан од стране Комисије и читко попуњен,  

подносилац је дужан да достави: 
 

1. Фотокопију важеће избегличке легитимације, односно легитимације интерно  
расељеног лица 

2. У случају постојања болести од већег социјалног значаја, насиља у породици,  
     рањавања у рату, несталог или смртно настрадалог члана домаћинства у рату -  
     доказе о истим 

 
Захтеве који су неблаговремени и поднети од стране неовлашћеног лица 

Комисија неће разматрати. 
 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
 

Захтев за доделу помоћи преузима се у Одељењу за друштвене делатности 
Општине Ириг или у Месним канцеларијама. 

 
Захтев за доделу Помоћи, са потребном документацијом, подносилац подноси на 

писарници Општине Ириг, лично или поштом на адресу: 
 

Писарница општинске управе општине Ириг 
Војводе Путника 1 

22406 Ириг 
са назнаком „ Конкурс за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране“ 

 
 

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 
од 11.12.2017.  до  25.12.2017. године. 

 
 
 
 
 
 
Број:  03-55-3/2017-6 
Дана: 08.12.2017.године 
ИРИГ              
          Председник комисије 
                                                                                                              Душица Мартиновић 


