
 На основу Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије од 20.03.2014.године, као и Уговора између Комесаријата за избеглице и 

миграције  Републике Србије и Града Ниша, бр.9-9/300 од 31.10.2014.године и 

3678/2014-01, од 27.10.2014. годинe Решењем градоначелника града Ниша 

формирана је Комисија за избор корисника помоћи у стварању и побољшању  

услова кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и 

унапређење доходовних активности број 177/2015-01,  која је усвојила  

Правилник о условима и мерилима за избор корисника и поступку доделе 

средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних 

активности интерно расељених лица на територији града Ниша.  

На основу  члана 4. став 1 Правилника о раду комисије за изор корисника од 

11.02.2015.године,расписује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ И ДОДЕЛИ 

РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ   

ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

      I 

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена 

Помоћ под следећим условима: 

1) да су евидентирани као интерно расељено лице и поседују легитимацију интерно 
расељеног лица (обавезно за Подносиоца);  

2) да живе на територији града Ниша;  

3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или 

економског оснаживања кроз доходовне активности у текућој години   

4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за 

покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи 

Помоћ;   

5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;  

6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:  

- За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта 
и/или помоћних објеката;  

- За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме 
ће обављати делатност и   

- За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.  
 

7) да приложе нацрт пројекта или план активности наведене делатности. 
 

 



II 

   Помоћ се одобрава за 15 породица у роби и опреми, као једнократна и 

бесповратна за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова 

становања породица, а у износу од 200.000 динара за сваки одобрени 

појединачни грант.  

               Право наменског располагања средствима за помоћ за побољшање 

услова становања има град Ниш. 

              

                  III 

Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке 
доноси Комисија. Комисија има 5 чланова. 

 

IV 

Заинтересована лица су у обавези да се обрате Повереништву ради 

преузимања обрасца ЗАХТЕВА који су дужни да попуне и уз осталу потребну 

горе наведену документацију приложе у предвиђеном року.  

  

              ПОМОЋНИ КРИТЕРИЈУМИ 

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност 

ће имати подносилац пријаве који: 

1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 
година;   

2. породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама 
или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са 
недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу 
општине по члану домаћинства);   

3. болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним 
потребама.  

4. жртве сексуалног/породичног насиља  
5. породице погинулих, несталих и киднапованих лица;  
 

      Првенство се остварује највећим бројем бодова на листи реда 

првенства.               

 

 

 



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 Ниш. 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 12.02-09.03.2015.године 

 

 

VI 

Рок за подношење захтева је од дана објављивања јавног позива до 

09.03.2015.године. 

 Пријаве на јавни позив са свом траженом документацијом, подносе се 

лично у затвореној коверти са назнаком «не отварати». Предају се 

Повереништву за избеглице и миграције Града Ниша  са назнаком  «Комисији 

за избор корисника, за доделу средстава намењених за покретање, развој и 

унапређење доходовних активности интерно расељеним  лица на територије 

града Ниша» или препоручено путем поште на адресу: 

 

Повереништво за избеглице и миграције Града Ниша      

Комисија за избор корисника, за доделу средстава намењених за 

покретање, развој и унапређење доходовних активности интерно 

расељених лица на територији града Ниша. 

Стефана  Првовенчаног 56А  

18000 Ниш 

 


