КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛА И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Оглас
Једнократна новчана помоћ за породице избеглих и интерно расељених лица
Помоћ је намењена избеглим и интерно расељеним лицима која се налазе у тешкој
материјалној ситуацији, а живе на територији Општине Барајево.
Уз захтев за доделу помоћи, који се подноси у Општини, подносилац је дужан да достави
и следеће доказе:
1. Молба (захтев);
2. Важећа избегличка легитимација за избегла лица, за расељена лица расељеничка
легитимација и лична карта;
3. Потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе
за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини
примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за
последњих шест месеци; уколико лице није запослено и није у евиденцији
Националне службе за запошљавање, даје личну изјаву код јавног бележника;
4. За доказивање сродства прилаже се извод из матичне књиге рођених и венчаних,
односно други важећи документ којим се доказује сродство;
5. За жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се
потврда о смрти брачног друга, решење надлежног суда о проглашењу несталог
лица за умрло, извод из МКР деце без утврђеног очинства и решење о разводу
брака, у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву
оверену код јавног бележника да се непосредно брине о детету и да самостално
обезбеђује средства за издржавање, да други у међувремену није засновао брачну
или ванбрачну заједницу;
6. Жртве сексуалног породичниог насиља прилажу пресуду суда или извештај
Центра за социјални рад;
7. Извештај лекара или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и
инвалидности подносиоца захтева или чланове његовог породичног домаћинства.
8. Фотокопију текућег рачуна на име подносиоца захтева;
Доказ из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се
проверавају од стране општине и приликом пријема захтева. Захтеви који су
неблаговремено, непотпуни или поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће
разматрати.
Лица заинтересована за горе наведену помоћ могу добити све потребне
информације и списак документације за пријављивање од Општинског повереника за
избеглице.
Захтев са свом приложеном документацијом треба поднети на писарници Општине
Барајево од 07.12.2017год. до 15.12.2017год.
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