На основу Уговора између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града
Ниша, бр.9-9/130, од маја 2015. године, а у вези Правилника о условима и критеријумима за
доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица на територији града
Ниша, од 12. 02. 2016. године, Комисија за избор корисника, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ
ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I
Право на Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица на територији града
Ниша. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства
испуњавају следеће услове:
1)
да је Корисник – подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или
поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2)
да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства који су евидентирани као
интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији Града;
3)

да су смештени у неадекватном приватном смештају;

4)

да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

5)
да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у
другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
6)

да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;

7)
да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а
којом би могли да безбедно реше своје стамбене потребе;
8)
да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или
повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
9)

да породично домаћинство има радно способне чланове;

10) да поседују непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену
непокретност поднет захтев за легализацију и да је на земљишту на коме се непокретност
налази дозвољена индивидуална стамбена изградња;
11)

да се непокретност из тачке 10) овог става налази на територији Града;

12) да је непокретност из тачке 10) овог става у стању започете изградње, односно на
таквом степену изграђености да би се уградњом додељеног грађевинског материјала она
могла оспособити за употребу и становање.
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, Помоћ се одобрава у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање
основних услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала
износи 550.000,00 динара, а минимална вредност пакета грађевинског материјала износи
180.000,00
динара
по
породичном
домаћинству
Корисника.

III
Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и
документације.
Проверу захтева и документације на терену врши Комсија.
Уколико се појави нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комсија
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 препорученом поштом Повереништву
за избеглице и миграције Града Ниша ( са назнаком: за Комисију 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 или потврду Комесаријата да је
лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа
обавезан је за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако
су евидентирани као интерно расељено лице);
2) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више
година;
3) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
4) доказ о стамбеној ситуацији породичног домаћинства:
−за породично домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;
−за породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних
хигијенско-санитарних услова – изјава оверена од стране надлежног органа;

5) изјаву оверену од стране надлежног органа да подносилац пријаве и чланови
његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван
Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене
потребе, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; не могу да користе
непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или
отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше
своје стамбено питање; нису корисници другог програма за побољшање услова
становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
6) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар
непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства,
укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
7) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и
чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове
породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
8) 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 онда изјава оверена од стране надлежног
органа да је лице незапослено и да нема примања;
−уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
−потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења
пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава
да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке
повремене приходе;
−чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив
или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена од стране
надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици
Србији и/или другој држави;
9)доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за
лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
10)за једнородитељску породицу 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; изјава
родитеља оверена 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 ванбрачну заједницу;
11)доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу –
решење надлежног органа;
12)решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије
за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
13)доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социомедицинског значаја, трудноће и другог здравственог стања – одговарајућа потврда
здравствене установе;

14)доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на
просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
15) доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест
месеци;
16) дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за
легализацију и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен
објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (не
односи се на непокретности са грађевинском дозволом и непокретности изграђене
пре доношења прописа о грађењу).
ПОМОЋНИ КРИТЕРИЈУМИ
Првенство се остварује највећим бројем бодова на листи реда првенства.
Ако две, или више породица имају исти број бодова, предност има породица која због
зравственог проблема има хроничне болести члана породице (малигна обољења, инсулин
зависни дијабетес и хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи) не може обезбедити
услове за егзстенцију.
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.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 17. ФЕБРУАРА ДО 18. МАРТА
2016

VI
Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања јавног позива.
Пријаве на јавни позив са свом траженом документацијом, подносе се препорученом
поштом у затвореној коверти на начин на који не може бити отворена са назнаком «не
отварати», на адресу:

Повереништво за избеглице и миграције Града Ниша
Комсија за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и побољшању
услова становања интерно расељених лица на територији града Ниша.
Обреновићева бб, Т.Ц. Калча, 1.спрат, лам. Б, лок. 39
18000 Ниш

