РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Комисија за доделу помоћи у огреву
за најугроженије породице избеглих и
интерно расељених лица
Број:II-02бр.553-16
Датум: 09.09.2021.године
Барајево
На основу Решења о исплати помоћи, Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије број: 553-454/1, од 26.јула 2021 године, Комисија за избор
корисника помоћи социјално угрожених породица избеглих и интерно расељених лица
(у даљем тексту: Комисија за избор корисника) број: VII-03бр.553-4/2021 од 08.09.2021.
године, упућује дана 09.09.2021.године:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријављивање најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица на
територији ГО Барајево за набавку огрева
Право на помоћ могу да остваре породице и појединци који имају статус избеглице,
као и лица које су регистрована као интерно расељена лица са КиМ, који имају
пријаву боравишта са на територији ГО Барајево ( у личној карти адреса са КИМ), а
налазе се у стању озбиљне социјалне потребе.
Право на помоћ се реализује подношењем молбе у повереништву , а остварује га
најугроженије породице или појединаци чији су укупни приходи породице мањи или
до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, која износи 65.070,00
динара према последњем саопштењу ЗР10 Републичког завода за статистику
и то:
- вишечлана домаћинства са троје и више деце ,
- вишегенерацијска породица,
самохрани родитељ са малолетном децом
- домаћинства инвалидских пензионера
- домаћинства старих лица- (жене преко 60, мушкарци преко 65 година живота)
- домаћинства са чланом (дете и др.) телесно инвалидним, ометеним у развоју и
болесним чланом породице( образложење на пријавном образцу)
- за избеглице у статусу- једночлана домаћинства, лица старија од 60 година
-породице чији је члан настрадао или нестао у ратним сукобима,
-породица која живи у подстанарском статусу
-породица са приходима до висине МОПа
Уз молбу за доделу помоћи у виду огрева који се подноси ГО Барајево, подносилац
је дужан да достави следећу документацију, ( као доказ испуњености услова из
предходног става) и то:
- за избелице:


фотокопија избегличких легитимација -за себе и чланове домаћинства са
борави на подручју ГО Барајево.

-за расељена лица:
 фотокопија личних карата са адресом на КИМ, расељеничка легитимација
и пријава боравка у Барајеву ( не старија од 2 године) за себе и чланове
домаћинства ( за малолетне фотокопије :
извода из књиге рођених,
здраствене књижице).
-остале доказе за обе циљне групе
 за пунолетне, незапослене чланове домаћинства -потврда о незапослености
од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица);
 за незапослена лица која нису на евиденцији Националне службе за
запошљавање
оверена лична изјава код нотара;
 за запослена лица - потврда послодавца о висини личног доходка за последњи
месец исплате;
 за пензионере - копија последњег чека пензије или извод из банке ;
 за самохране родитеље - копија извода МК о рођењу, потврда Центра за
социјални рад, или оверена изјава два сведока да сам брине о деци, извод
МКУ за преминулог члана;
 за особе са инвалидитетом - копија решења о инвалидности, или решење о
категоризацији, а за лица са здравственим проблемима- копија лекарских
налаза из 2019-2020. године
 за кориснике материјалне помоћи - копија решења МОП-а;
 за једночлана домаћинства за избеглице -оверена изјава два сведока.
 за породице чији је члан смртно настрадао у сукобима на тлу бивше СФРЈ или
се и даље води као нестао - фотокопију извештаја надлежног државног органа,
Службе тражења Црвеног крста Србије, Међународног Црвеног крста и сл.
 за лица са здравственим проблемима - фотокопије лекарских налаза /не
старијих од 2 године
 за труднице - потврда надлежног лекара-специјалисте
 за лица, која су преживела породично насиље - фотокопију извештаја
надлежног Центра за соц. рад или МУП-а,
 за породице, које станују као подстанари - фотокопију уговора о закупу
/изнајмљивању стана или оверену изјаву 2 сведока да станују као подстанари
Тражени докази достављају се у фотокопији, а Комисија, по потреби, може тражити
додатну и вршити проверу приложене документације путем увида у оригинале,
приликом обраде пријава.
Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања Јавног позива,
односно до 24.09.2021. године, на писарници општине Барајево.
Уколико се документација шаље путем поште, размтраће се пријаве на којима је печат
поште са датумом 24.09. 2021. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријава са пратећом документацијом подноси се ГО Барајево, преко писарнице
општине у Барајево, ул. Светосавска бр. 2, уз назнаку - Комисија за набавку
огрева
Председник
Комисије за доделу помоћи
Радиша Ђорђевић

