На основу Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије
од 20.03.2014.године, као и Уговора између Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије и Града Ниша, бр.9-9/298 од 31.10.2014.године и 3677/2014-01,
од 27.10.2014. годинe Решењем градоначелника града Ниша формирана је
Комисија за избор корисника помоћи у стварању и побољшању услова становања
интерно расељених лица на територији Града Ниша број:175/2015-01 која је
усвојила Правилник о условима и критеријумима за доделу помоћи у грађевинском
материјалу интерно расељеним лицима на територији града Ниша
На основу члана 6. став 1 Правилника о раду комисије за избор корисника од
05.02.2015. године
Расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА
СТАНОВАЊА(грађевински материјал), ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
I
Право на Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица смештених на
територији града Ниша. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог
породичног домаћинства испуњавају следеће услове:
1. Да су тражиоци помоћи евидентирани као интерно расељена лица.
2. Да лице има држављанство Републике Србије.
3. Да нису укључени у неки други интеграциони програм решавања стамбеног
питања у 2011,2012,2013 и 2014. години.
4. Да, у односу на врсту тражене Помоћи, корисник има основне предуслове и
могућности за решавање трајног стамбеног збрињавања.
4.а. Потврда о поднетом захтеву за легализацију објекта или,
4.б. Фотокопија овереног купопродајног уговора.
5. Извод из катастра или,
5.б. Поседовни лист

II
Помоћ се одобрава за 10 породица у роби/грађевинском материјалу, као
једнократна и бесповратна за доделу средстава намењених стварању и
побољшању услова становања породица интерно расељених лица, а у износу од
550.000 динара за сваки одобренипојединачни грант.
Право наменског располагања средствима за помоћ за побољшање услова
становања има град Ниш.

III
Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и
документације.
Проверу захтева и документације на терену врши Комисија.

Уколико се појави нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев,
Комисија задржава право на поновно разматрање захтева

IV
Захтев за доделу грађевинског материјала мора да садржи пунo име и презиме
подносиоца захтева , адресу становања и контакт телефон.
Уз захтев за доделу ПОМОЋИ, који се подноси ПОВЕРЕНИШТВУ Града Ниша ( са
назнаком:“ Комисији за избор корисника, за доделу средстава намењених
стварању и побољшању услова становања), подносилац је дужан да достави
следеће доказе:
1) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица и фотокопију личне карте за
све пунолетне чланове домаћинства ;
2) Да он/она и чланови његовог/њеног породичног домаћинства нису укључени у
неки други интеграциони програм у 2011, 2012, 2013 и 2014. години, везан за
побољшање услова становања.
3) Потврду послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне
службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о
висини примања подносиоца захтева и чланова његовог/њеног породичног
домаћинства за последњих шест месеци.
4) Извештај лекара или решење о доказивању трудноће, здравственог стања и
инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог/њеног породичног
домаћинства.
5) За доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или
извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се
доказује сродство.
6) Носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда
о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за
умрло,извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о
разводу брака, у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје
оверену изјаву у општинском 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/ла брачну или ванбрачну заједницу.
7) Жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или
извештај центра за социјални рад.
8) Изјаву оверену да он/она и чланови његовог/њеног породичног домаћинства
нисуповратници из миграције из трећих земаља.

V
На основу одлуке Комисије и коначне листе, град и корисник Помоћи закључују
Уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника
уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузету Помоћ не сме
отуђити или уништити најмање две године.
Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене Помоћи
има град Ниш.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 23. AПРИЛА ДО 10. МАЈА
2015.
VI

Рок за подношење захтева је 18 дана од дана објављивања јавног позива. Пријаве
на јавни позив са свом траженом документацијом, подносе се са назнаком
«комисији за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и
побољшању услова становања интерно расељених» лица на територије града
Ниша препоручено путем поште на адресу:

Повереништво за избеглице и миграције Града Ниша
Комисија за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и
побољшању услова становања интерно расељених лица на територији
града Ниша.
Обреновићева бб, ТЦ “Калча” ,I спрат локал BI39, 18000 Ниш

