На основу члана 10. Правилника о раду Комисије, број 1-553-1010/2015 од 22.06.2015.
године и Уговора о сарадњи закљученог између Општине Горњи Милановац, бр. 1553-791/15 од 14.05.2015. године и Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије, број 9-9/98, од 18.05.2015. године, Комисија за расподелу пакета грађевинског
материјала интерно расељеним лицима расписује
ОГЛАС
За доделу помоћи – пакета грађевинског материјала породицама интерно расељених
лица које имају боравиште/пребивалиште на територији општине Горњи Милановац.
ПРАВО НА ПОМОЋ могу да остваре:
1. Породице интерно расељених лица које имају боравиште/пребивалиште на
територији општине Горњи Милановац, а која су смештена у неадекватном
приватном смештају и неопходна им је помоћ у побољшању услова становања
кроз набавку грађевинског материјала.
Кориснику помоћ може бити додељена под следећим условима:
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
општине Горњи Милановац;
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 Општине Горњи
Милановац;
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.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног
домаћинства доставља следеће доказе:
1) попуњен образац пријаве;
2) 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);

3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више
година, одн. очитане личне за чланове домаћинства који поседују биометријске
личне карте;
4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) 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;
10) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за
лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
11) 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;
12) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу –
решење надлежног органа;

13) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије
за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
14) доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социомедицинског значаја, трудноће и другог здравственог стања – одговарајућа потврда
здравствене установе;
15) доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима
на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
16) доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест
месеци;
17) 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).
ЗАХТЕВИ СА ПОТПУНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ПОДНОСЕ СЕ КОМИСИЈИ ЗА
РАСПОДЕЛУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, У ПЕРИОДУ ОД
27.08.2015. ГОДИНЕ ДО 04.09.2015. ГОДИНЕ, А ПРЕКО ПИСАРНИЦЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.
НЕПОТПУНИ И НЕБЛАГОВРЕМЕНИ ЗАХТЕВИ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТИ У
РАЗМАТРАЊЕ.
Ближа обавештења се могу добити у Повереништву Комесаријата за избеглице
општине Горњи Милановац, Таковска 2, канцеларија број 8, или на телефон број
032/515-00-59, сваког радног дана, од 7.30 до 15.30 часова.
Број: 1-9-45/2015
У Горњем Милановцу,
25.08.2015. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Миловановић, с.р.

