На основу члана 5 Правилника о условима и начину остваривања
права угроженог купца топлотне енергије ("Службени лист Града Ниша",
брoj 96/2015), Начелник Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УГРОЖЕНОГ КУПЦА
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Одлуком о буџету града Ниша за 2016. годину („Службени лист
Града Ниша“ бр. 98/2015) за реализацију Правилника о условима и начину
остваривања права угроженог купца топлотне енергије („Службени лист
Града Ниша“ бр. 96/2015) одређена су средства у износу од 29.000.000,00
динара. Корисник ових средстава је угрожени купац топлотне енергије који
је остварио тај статус у складу са одредбама наведеног Правилника и који
је изабран по Јавном позиву.
I ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
На Јавни позив могу се пријавити само крајњи купци топлотне
енергије у стамбеним објектима под условом да:
1.
имају остварени укупан месечни приход свих чланова
домаћинства и то:
1) до 20.000 динара за домаћинства са једним чланом;
2) до 27.000 динара за домаћинства са два и три члана;
3) до 34.000 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
4) до 41.000 динара за домаћинства са шест и више чланова.
2.
не поседују други стамбени простор, осим стамбеног простора
који одговара потребама домаћинства у складу са законом којим се уређује
социјална заштита.
II ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
захтев на прописаном обрасцу - 1 примерак,
 доказ о броју чланова домаћинства
- фотокопија личне карте за пунолетне чланове домаћинства - копија
пријаве пребивалишта или уверење о пребивалишту за децу,
- лична изјава о броју чланова заједничког домаћинства
 доказ о укупним месечним примањима (за све пунолетне чланове
домаћинства)
- чек од пензије и/или чек од војне инвалиднине
-исплаћена нето зарада у претходном месецу у односу на месец подношења
захтева – од послодавца
- уверење Националне службе за запошљавање - за незапослене
 потврда о катастарским приходима у претходној години из места
становања - за пунолетне чланове домаћинства


 уверење Републичке пореске управе о имовном стању из места
становања - за пунолетне чланове домаћинства
 уверење Локалне пореске администрације о имовном стању из места
становања – за пунолетне чланове домаћинства
 последњи рачун за топлотну енергију.
Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношења
захтева осим потврде о катастарским приходима који се односе на
претходну годину.
У случају да подносилац захтева за стицање статуса угроженог купца
нема уговор о снабдевању топлотном енергијом, односно уколико рачун не
гласи на његово име, потребно је да достави уговор о закупу стана или
потврду скупштине станара о праву коришћења простора..
Начин подношења захтева
Захтеви за учешће на Јавном позиву, подносе се општинским
услужним центрима или Градском Услужном Центру у улици Николе
Пашића 24.
Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања јавног
позива.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ (провера поднетих захтева, рангирање
угрожених купаца топлотне енртије, рок за одлучивање)
За пријаве код којих су испуњени услови Комисија врши рангирање.
Након утврђеног рангирања Комисија утврђује предлог листе реда
првенства за доделу статуса угроженог купца топлотне енергије.
Предлог листе Комисија објављујe на огласној табли града у улици
Николе Пашића 24 и на званичној интернет презентацији Града Ниша.
Рок за одлучивање по захтевима је 15 дана од дана завршетка јавног
позива.
На Предлог листе подносилац захтева може уложити приговор
Комисији, у року од 3 дана од дана објављивања Предлога листе. Комисија
је обавезна да по пристиглим приговорима одговори у року од 5 дана од
дана истека рока за подношење приговора (у складу са Правилником).
Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује
коначну листу реда првенства за доделу статуса угроженог купца топлотне
енергије.
Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној
табли Градске управе Града Ниша, улица Николе Пашића 24 и на
званичној интернет презентацији Града Ниша.
На основу Коначне листе Комисија у року од 5 дана доноси Одлуку о
утврђивању статуса угроженог купца. Одлука Комисије је коначна.
Одлука обавезно садржи списак корисника који су стекли статус
угроженог купца, са износом коригованог месечног прихода по члану
домаћинства, утврђеним умањењем месечне обавезе за одређене количине
топлотне енергије и новчани износ умањења.

Одлука о утврђивању статуса угроженог купца објавиће се на
огласној табли Градске управе Града Ниша, као и на званичној интернет
презентацији Града Ниша.
Предност за стицање статуса угроженог купца топлотне енергије
има корисник са нижим коригованим месечним износом прихода по члану
домаћинства.
Кориговани месечни износ по члану домаћинства израчунава се тако
што се укупан месечни приход по члану домаћинства подели са
коригованим бројем чланова домаћинства.
Кориговани број чланова домаћинства израчунава се као збир
коефицијената који се додељују сваком члану домаћинства у зависности од
његовог старосног доба.
Особи старости до 18 година додељује се коефицијент 1.25, особи
старости преко 18 и мање од 65 година додељује се коефицијент 1.00,
особи старости преко 65 година додељује се коефицијент 1.50;
У случају да два или више корисника имају исти износ коригованог
месечног прихода по члану домаћинства, предност за стицање права на
статус угроженог купца топлотне енергије има корисник са већим бројем
чланова домаћинства којима припада већи коефицијент из претходног
члана.
Корисници права на новчану социјалну помоћ, инвалидна лица са
евиденције Центра за социјални рад (категорија ''ХЕНД'') и дечијег
додатка, који су то право остварили по прописима којима се уређује
социјална заштита, стичу статус угроженог купца без подношења захтева
на основу података којима располаже министарство надлежно за послове
социјалне заштите,
Уверење о стицању статуса угроженог купца из члана 5 став 1 овог
Правилника издаје Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту на основу одлуке Комисије за утврђивање статуса угроженог
купца.
Уверење о стицању статуса угроженог купца важи за период од
01.01.- 31.07.2016. године.
Ако у року важења уверења настану промене у подацима на основу
којих је уверење издато, ималац статуса угроженог купца је дужан да
органу који је издао уверење поднесе захтев за измену уверења.
Koрисници чија би субвенција довела до прекорачења обима
новчаних средстава која су јавним позивом опредељена (буџетом за 2016.
годину) не стичу статус угроженог купца топлотне енергије.
Додатне информације и обавештења заинтересовани могу добити на
телефон 018/504-573.
Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту
HAЧЕЛНИК
Мирјана Поповић

