
На основу Дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 553-
1421,  од  06.11.2017.  године,  члана  2.  Решења  Градоначелника о  именовању Комисије  за
избор  корисника    донаторских  пројеката-једнократне  новчане  помоћи   за  најугроженије
породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији града Пирота, број
од            ,  члана 9. Правилника о раду комисије и условима и критеријумима за доделу
помоћи,  Комисија  за  избор  корисника  за  доделу  једнократне  новчане  помоћи,  дана
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на
територији града Пирота,за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи

Предмет јавног позива

Предмет  јавног  позива  је  додела  једнократне  новчане  помоћи  ради  обезбеђења
основних  потреба  за  најугроженије  породице  избеглица  и  интерно  расељених  лица
смештених на територији града Пирота-пребивалиште/боравиште.

Помоћ  се  додељује  као  једнократна  и  бесповратна  новчана  помоћ  у  максималном
износу од 15.000,00 РСД (петнаестхиљада) по породичном домаћинству корисника.

Помоћ се додељује за максимално 25 породица.

Корисници

Право  на  помоћ  могу  да  остваре  најугроженије  породице  избеглица  и  породице
интерно  расељених  лица  које  имају  пребивалиште  или  боравиште  на  територији   коју
обухвата град Пирот, а ради обезбеђења основних потреба (хране,огрева и сл.).

Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу помоћи и чланови његовог породичног
домаћинства требе да испуне следеће услове:

1. да имају избеглички статус,односно да су евидентирани као интерно расељена лица,са
пребивалиштем односно боравиштем на територији града Пирота;
2.  да су укупни приходи породице, за септембар 2017. године мањи од  24.106,оо динара.

Прва два услова су елиминаторна и морају бити испуњени кумулативно.
3.   да  су  једнородитељско  домаћинство  са  децом  до  18  година  или  децом  на  редовном
школовању до 26 година;
4.  да су трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година;
5. да су породица са трудницом или дететом/децом до 5 година;
6. да су домаћинство са инвалидским пензионером (преко 50% инвалидности);
7. домаћинство са чланом породице са тешким обољењем ( малигна обољења, бронхијална и
срчана  астма,  тешка  опструкција  обољења  плућа,  активна  туберкулоза,  инфаркт  срца,
декомпензована  срчана  обољења,  трансплантација  срца,  церебрало-васкуларни  исулт,
епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервно-мишићне болести, парезе и парализе,
хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама,



системске  аутоимуне  болести,  остеомиелитиси,  ХИВ инфекције  и  друга  тешка  обољења,
лица ометена у развоју итд.)
8. вишегенерацијско домаћинство;
9. лица (деца) смештена у хранитељским породицама;
10. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота);
11. једночлано домаћинство са лицем преко 60 година живота;
12. породице где је дошло до насиља у породици;

За породице са тешко оболелим чланом ( болести побројане у тачки 7.), материјални
услов није елиминаторан.

Потребна документација

Подносилац пријаве за себе и  чланове породичног домаћинства доставља следећу
документацију:

1) уредно попуњен образац пријаве;
2) фотокопију избегличке легитимације или легитимације интерно расељеног лица;
3) фотокопију очитане личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више
година, а за млађе од 16 година фотокопију здравствене књижице;
4) доказе о приходима:
    а) за незапослене, уверење Националне службе за запошљавање да је лице незапослено
    б) за запослене,потврда послодавца о висини примања за месец септембар 2017. године;
         изјава да подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварује неке поврем-
         ене приходе и висина тих прихода;
    в) чек од пензије за септембар 2017. године;
5) доказ о школовању-потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се
     налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
6)  медицинска документација-доказ о постојању члана породице са тешким обољењем;труд-
      ноће-извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће,инвалидности или болести;
7)  доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју-ре
      шење/потврда надлежног органа;
8)   решење или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са
     сметњама у развоју;
9) за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга;решење надлеж-
     ног суда о проглашењу несталог лица за умрло; пресуда о разводу брака и/или пресуда о 
     поверавању деце;
10) решење за лица (децу) смештену у хранитељској породици;
11)  жртве  породичног  насиља  прилажу пресуду  надлежног  суда  или  извештај  центра  за
социјални рад;

Докази  се  подносе  у  фотокопији  а  оригинална  документа  се  доносе  на  увид  и
проверавају од стране надлежног лица.

Доношење одлуке

Комисија рангира пријаве у складу са Правилником и доноси Одлуку о додељивању
помоћи,на основу чињеничног стања и стања на терену, а водећи рачуна о  реду првенства.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији
за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи у року од  10 дана од дана јавог 



оглашавања.

Пријава и документација се доставља писарници Градске управе или путем поште на
адресу:
Градска управа Пирот
Повереништво за избеглице и миграције
ул. Српских владара бр. 82.
18300 Пирот 
са напоменом „ Јавни позив за избеглице и ИРЛ-једнократна новчана помоћ“

Председник Комисије
___________________

                               


