РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
01 Број: 02-154-2/21
Датум: 12.07.2021
ВЛАСОТИНЦЕ
Трг ослобођења 12

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања
избеглица кроз набавку грађевинског материјала
На основу Записника Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова
становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, број 02-154-5/21 од 02.07.2021. године,
Комисија , предлаже ранг листу пријава за избор корисника по Јавном позиву за доделу помоћи
намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала ,
општине Власотинце у 2021. години:
Ред.
бр.

Име и презиме

Заводни број

Испуњеност услова
ДА/НЕ

Број
бодова

1.

Синиша Ивезић

400-62-10/21

ДА

120

2.

Драгољуб Трифуновић

400-62-5/21

ДА

100

3.

Зоран Коцић

400-62-6/21

ДА

100

4.

Милорад Прокић

400-62-1/21

ДА

80

5.

Љубиша Јовић

400-62-4/21

ДА

80

6.

Душан Крстић

400-62-9/21

ДА

50

7.

Злата Захировић

400-62-8/21

ДА

30

Пријаве које не испуњавају услове су:
1.
2.
3.
4.

Душан Костић

400-62-2/21

Гордана Демоња

400-62-3/21

Зорка Зубић

400-62-7/21

Милосава Недељковић

400-62-11/21

НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Разлози:
1.Кандидат Душан Костић је доставио непотпуну документацију, односно од потребне
документације није доставио:
- Изјаву да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују
непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне
непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли
да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног
пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили,
поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а
којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у
процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу
повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе мора
бити оверена код Надлежног органа.

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове
породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који
претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану
породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање потребно
је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на
Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
- Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на
пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе; у
случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од
пензије потребно је доставитиизјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе
на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
- Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
- Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност
изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна
дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију,
односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат
налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о
локацији) или Доказ о легализацији
Подносилац пријаве Душан Костић је обавештен да допуни документацију и пошто у року од 8
дана није допунио исту пријава се одбацује као непотпуна.
2. Кандидат Гордана Демоња је доставила непотпуну документацију, односно од потребне
документације није доставила:
- Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност
изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна
дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију,
односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат
налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о
локацији) или Доказ о легализацији
Подносилац пријаве Гордана Демоња је обавештен да допуни документацију и пошто у року од
8 дана није допунио исту пријава се одбацује као непотпуна.
3. Кандидат Зорка Зубић је доставила непотпуну документацију, односно од потребне
документације није доставила:
- Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година
- Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или
копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства
- Изјаву да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују
непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне
непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли
да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног
пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили,
поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а
којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у
процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу
повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе мора
бити оверена код Надлежног органа.

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на
Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства;
- Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана
(малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна
туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца,
цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне
болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне
инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и
сл.);
- Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
- Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност
изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна
дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију,
односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат
налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о
локацији или доказ о легализацији.
Подносилац пријавеЗорка Зубић је обавештена да допуни документацију и пошто у року од 8
дана није допунила исту пријава се одбацује као непотпуна.
4. Кандидат Милосава Недељковић је доставила непотпуну документацију, односно од потребне
документације није доставила:
- Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност
изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна
дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију,
односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат
налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о
локацији) или Доказ о легализацији.
Подносилац пријаве Милосава Недељковић је обавештена да допуни документацију и пошто у
року од 8 дана није допунила исту пријава се одбацује као непотпуна.
Финансијска средства за реализацију Јавног позива за доделу помоћи намењене побољшању услова
становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, општине Власотинце у 2021. години број
02-154-2/21 од 24.05.2021 године, обезбеђена су на основу Уговора о сарадњи на реализацији
помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку
грађевинског материјала,закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем
тексту: Комесаријат) и општине Власотинце (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата
под бројем 9-9/96, дана 13.04.2021. године,а код Општине под бројем 403-61, дана 08.04.2021.
године, у укупном минималном износу од 200.000,00 динара, односно максималном износу од
600.000,00 динара.
Кандидат има право на увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана
од дана објављивања Предлога листе.

Председник комисије
_______________________

