На основу члана 5. Правилника о условима и критеријумима при додели
помоћи у раду Комисије, број 3892/18 од 9.11.2018. године, за избор корисника
за доделу једнократне новчане помоћи и помоћи у виду доделе огревног
дрвета за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица
смештених на територији града Краљева, Комисија за избор корисника
помоћи, образоване решењем градоначелника града Краљева бр. 011-311/18 од
5. новембра 2018. године (у даљем тексту: Комисија), 9.новембра 2018. године
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И
ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
I. Предмет јавног позива

Породицама избеглих и интерно расељених лица смештених на
територији града Краљева, ОГЛАШАВА СЕ ЈАВНИ ПОЗИВ за:
- доделу новчане помоћи за 25 социјално угрожених породица по
15.000,00 динара и
- помоћи у виду доделе огревног дрвета
противвредности од 20.000,00 динара по породици

за

25

породица

у

Поступак за доделу помоћи, средствима која је обезбедио Комесаријат
за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са градом Краљевом,
спроводи Комисија, а на основу поднетог захтева и документације.
ЈЕДАН КОРИСНИК МОЖЕ СЕ ПРИЈАВИТИ САМО ЗА ЈЕДНУ ОД НАПРЕД
НАВЕДЕНИХ ВРСТА ПОМОЋИ.
Проверу захтева и документације врши Комисија основана испред града
Краљева.
II. Корисници
Додела новчане помоћи и помоћи за набавку огревног дрвета, која је
намењена породицама избеглих и интерно расељених лица док су у расељеништву,
може бити додељена истим који имају боравиште/пребивалиште на територији
Града Краљева (за подносиоца пријаве је обавезно боравиште на територији
града Краљева уз обавезно достављање потврде и очитане личне карте ако се
ради о биометријској, у супротном фотокопију исте), укључујући чланове
њиховог породичног домаћинства.

Помоћ може да оствари избегло или инерно расељено лице и чланови
његовог породичног домаћинства, под условима, мерилима и у поступку који су
утврђени Правилником.

III. Услови за избор корисника
Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту:
Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне
следеће услове:
1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно
расељена лица, са пребивалиштем односно боравиштем у граду Краљеву (за
подносиоца пријаве је обавезно боравиште на територији града Краљева уз
обавезно достављање потврде и очитане личне карте ако се ради о
биометријској, у супротном фотокопију исте);
2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето зараде
на нивоу Републике Србије, за месец август 2018. године тј. мање од 24.886,50
динара;
3.
једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на
редовном школовању до 26 година (обавезно доставити потврде из школе, а за
родитеље доказ да се ради о самохраном родитељу);
4. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
6. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота
Уколико се деси да број пријављених лица по једној категорији,
превазилази број оних подносиоца којима ће бити додељена помоћ у тој
категорији, предност при додели помоћи ће имати они подносиоци захтева
који у 2017. и 2018. години нису били корисници једнократних новчаних
помоћи које су додељивали: „Црвени крст“, Центар за социјални рад или
Комесаријат за избеглице и миграције РС, а у супротном ће бити рангирана и
она лица која су била корисници помоћи у 2017. односно 2018. години

IV. Мерила за избор корисника
Ред првенства за избор Корисника утврђује се у складу са документацијом коју
Корисници као подносиоци пријава, заједно са члановима њиховог породичног
домаћинства остваре, а према следећем реду првенства:
1) породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним
приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето
плате на нивоу Републике Србије, за август 2018. године
2) једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или
студентом/студентима до 26 година на редовном школовању,

3) породице са двоје или више деце испод 18 година ,
4) породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
5) болесни чланови
потребама,

домаћинства/члановима

домаћинства

са

посебним

6) једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота

V. Потребна документација
Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног
домаћинства доставља следећу документацију:


избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,


потврде о боравишту, односно о пребивалишту за остале чланове
породице подносиоца пријаве,

за једнородитељске породице доказ да се ради о самохраном
родитељу (доказ о смрти супружника, или доказ о разводу брака, или решење
о старатељству над децом),

за пунолетне, очитана лична карта ако се ради о биометријској, у
супротном фотокопију исте,

доказе о приходима (зарада за месец август 2018. године, уверење
из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),


потврде из школе за лица која су на школовању



медицинска документација

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална
документа се проверавају од стране Комисије оноване испред града Краљева после
отварања поднетих захтева.
НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦОЈА НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНА.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника
може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по
пријави на Јавни позив.
VI. Поступак за одлучивање
Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним
доказима Комисији за избор корисника Града Краљева, најкасније у року од 7
(седам) дана од дана јавног оглашавања, не рачунајући дан када је исти
оглашен.
Документација се доставља лично у затвореној коверти
(канцеларија 310 зграда Градске управе града Краљева), са

назнаком „за доделу новчане помоћи“, односно „за помоћ у виду
доделе огревног дрвета“

Рок за подношење захтева са потребним доказима је
закључно са 16.(шеснаестим) новембром 2018. године до
1500 часова.
НЕБЛАГОВРЕМЕНО

ПОДНЕШЕНИ

ЗАХТЕВИ

НЕЋЕ

БИТИ

РАЗМАТРАНИ.
Након разматрања благовремено поднетих захтева, Комисија
ће донети одлуку о додељивању Помоћи, на основу чињеничног
стања, а водећи рачуна о свенму претходно наведеном.
Одлука Комисије је коначна и подносиоци пријава немају
права жалбе на исту.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марко Матовић

