На основу Уговора о сарадњи на реализацији пројекта, број 2013/320-371, од 20.6.2013. године закљученим
између Делегације Европске уније у Републици Србији и општине Ариље у даљем тексту: Општина, Решења, број
400-155/13, од 05.08.2013. године, о именовању чланова Комисије за избор корисника у оквиру пројекта
„Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље“ (у даљем тексту: Комисија), и
Правилника о пружању подршке избеглим и интерно расељеним лицима на територији општине
Ариље у оквиру пројекта „Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље“,
Комисија рaсписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор корисника подршке у оквиру пројекта „Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
општини Ариље“
I - Увод
Општина Ариље спроводи пројекат „Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље“
који финансира Европска Унија, којим је планирана реализација следећих пројектних активности које имају за циљ
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље: додела две монтажне куће за
избеглице и интерно расељена лица која поседују сопствене плацеве, додела 4 пакета грађевинског материјала и
додела 10 пакета подршке за економско оснаживање (најмање 7 пакета подршке за пољопривредне активности,
односно 3 пакета подршке за непољопривредне тј. занатске и услужне активности).
II – Намена средстава помоћи
Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна:
• у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, за најмање
4 корисника, у укупној вредности од 18.000 ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности), а у
појединачној вредности од највише 4.500,00 ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности) по
породичном домаћинству из средстава ЕУ; и за најмање 3 корисника до 3.000 ЕУР са ПДВ-ом
(у динарској противвредности) из средства Републике Србије;
• у монтажним кућама за 2 корисника, у укупној вредности од 25.000 ЕУР без ПДВ-а (у динарској
противвредности), а у опсегу од 10.000,00 – 12.500,00 ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности) по
породичном домаћинству;
• у пакетима подршке за економско оснаживање домаћинства (пољопривреда), за најмање 7 корисника, у
укупној вредности од 6.300 ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности), а у опсегу од 800,00 – 900,00
ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности) по породичном домаћинству, а на основу спецификације
исказане у пословном плану;
• у пакетима подршке за економско оснаживање домаћинства (занатство и услужне делатности) за најмање
3 корисника, у укупној вредности од 3.600 ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности), а у
вредности/износу од 1.000,00 – 1.200,00 ЕУР без ПДВ-а (у динарској противвредности) по породичном
домаћинству, а на основу спецификације исказане у пословном плану;
Једно лице или једно домаћинство не може поднети захтев нити бити корисник две врсте Помоћи.
III – Општи услови за добијање помоћи
Помоћ могу да остваре породице избеглих и интерно расељених лица уколико подносилац захтева испуњава
следеће опште услове:
• да је био или је и сада у статусу избеглог лица тј. да је евидентиран као интерно расељено лице

•
•

да је стекао или је у процесу пријема у држављанство Републике Србије
да избегло или интерно расељено лице нису повратници из миграције у треће земље;
IV – Посебни услови за добијање помоћи

Помоћ за доделу монтажних кућа могу да остваре породице
избеглих и интерно расељених лица уколико подносилац
захтева и чланови његовог породичног домаћинства
испуњавају и следеће посебне услове:
• да избегло лице и чланови његове породице не поседују
непокретност у Републици Србији, држави порекла, или
у другој држави, а интерно расељено лице и чланови

Помоћ за доделу пакета грађевинског материјала могу да
остваре породице избеглих и интерно расељених лица
уколико подносилац захтева и чланови његовог породичног
домаћинства испуњавају и следеће посебне услове:
• да поседују стамбени објекат или плац са започетом
градњом и да је степен изградње такав да уз Помоћ

његове породице не поседују непокретност ван Косова и
Метохије (места пребивалишта) или у другој држави, а
којом могу да реше своје стамбено питање;

•

•

да избегло или интерно расељено лице и чланови
његове породице нису укључени у неки други
интеграциони или повратнички програм за трајно
решење стамбених потреба;

могу да створе основне услове за живот;

•

да избегло или интерно расељено лице и чланови
његове породице нису укључени у неки други или
повратнички програм за трајно решење стамбених
потреба;

•

да,
нису
обновили
или
отуђили
непокретност у држави порекла или на
територији Косова и Метохије, а којом
могу да безбедно реше своје стамбено
питање;

•

да су спремни да учествују у финансирању уградње
грађевинског материјала;

•

да избегло или интерно расељено лице које поседује
неусловни стамбени објекат или плац са започетом
градњом поседује и неопходну документацију
(дозволе) или је у процесу легализације .

да, нису обновили или отуђили непокретност у држави

порекла или на територији Косова и Метохије,
а којом могу да безбедно реше своје стамбено
питање;

•

да поседују плац на територији Општине на коме је
дозвољена изградња индивидуалног стамбеног објекта;

•

да су спремни да учествују у финансирању темеља за
монтажну кућу и прибављање свих потребних дозвола и
прикључака на инфраструктуру.

V – Критеријуми
Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац захтева оствари, а према
следећим мерилима:
За монтажне куће и пакете грађевинског материјала
Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се
може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ: по настрадалом или
несталом члану – 20 бодова,
Број малолетне деце у породичном домаћинству:
• породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова
• породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова
Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
• домаћинство са једним дететом – 10 бодова
• домаћинство са двоје деце – 20 бодова
• домаћинство са троје или више деце – 30 бодова
Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
Материјални положај породичног домаћинства:
• породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у
привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
• породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди
Републике Србије, по члану – 20 бодова.
Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
• по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
• ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
• ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или
чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова 1.
Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства 2:
• до 15 м² – 50 бодова;
• до 24 м² – 30 бодова.

За пакете за економско оснаживање
Број чланова домаћинства: по члану домаћинства – 5 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог
1
2

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу претходног критеријума.
Овај критеријум се односи само на грађевински материјал

мерила износи – 20 бодова.
Материјални положај породичног домаћинства:
• породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у
привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
• породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди
Републике Србије, по члану – 20 бодова.
Оцена плана за економско оснаживање домаћинства – до 45 бодова и то:
Опис постојећих пословних активности домаћинства
• 5 поенa – подносилац пријаве има значајно искуство у обављању делатности
• 3 поена - подносилац пријаве има делимично искуство у обављању делатности
• 1 поен - подносилац пријаве нема искуства у обављању предложене делатности
Опис планиране делатности и коришћења средстава Општине Ариље
• 5 поена – планирана делатност и начин коришћења средства Општине су детаљно описани
• 3 поена – планирана делатност и начин коришћења средстава Општине су делимично објашњени
• 1 поен – планирана делатност и коришћење средстава Општине су недовољно објашњени
Тржишни аспект
• 5 поена – подносилац пријаве има развијено тржиште за пласман производа (сигуран пласман) и тражена добра
су од пресудног значаја за обављање делатности
• 3 поена – подносилац пријаве има делимично сигуран пласман на тржишту и тражена добра нису од пресудног
значаја за обављање делатности
• 1 поен – подносилац пријаве нема сигуран пласман на тржишту и тражена добра нису од пресудног значаја за
обављање делатности
Планирани обим производње/услуга и трошкови обављања делатности на годишњем нивоу
• 5 поена – планирани обим пословања је реално процењен и трошкови обављања делатности су стварно
потребни за постизање планираног обима пословања
• 3 поена – планирани обим пословања је делимично реално процењен и трошкови обављања делатности су
делимично потребни за постизање планираног обима пословања
• 1 поен – планирани обим пословања није реално процењен (мале су шансе да буде остварен)и трошкови
обављања делатности су нереални (превисоки) за постизање планираног обима пословања
Потребна улагања
• 5 поена – подносилац пријаве поред средстава Општине планира да уложи и сопствена средства или средства из
других извора у висини већој од 30% тражених средстава
• 3 поена – подносилац пријаве поред средстава Општине Ариље планира да уложи и сопствена средства или
средства из других извора у висини до 30% тражених средстава
• 1 поен – подносилац пријаве улаже само средства Општине Ариље
Анализа утицаја на животну средину
• 5 поена – предложена пословна активност има веома позитиван утицај на животну средину
• 3 поена – позитиван утицај на животну средину
• 1 поен – нема утицаја или има негативан утицај на животну средину
Анализа утицаја на родну равноправност
• 5 поена – предложена делатност има веома позитиван утицај на родну равноправност
• 3 поена – предложена делатност има позитиван утицај на родну равноправност
• 1 поен – предложена делатност нема утицаја на родну равноправност
Опис позитивних ефеката пословања
• 5 поена - планирана делатност ће значајно унапредити економске активности домаћинства
• 3 поена - планирана делатност ће делимично унапредити економске активности домаћинства
• 1 поен - планирана делатност ће незнатно унапредити економске активности домаћинства
Оцена економских ефеката плана
• 5 поена – коефицијент економичности је >1, стопа акумулативности је > 15%, време повраћаја улагања је краће
од 6,67 година
• 3 поена - коефицијент економичности је >1, стопа акумулативности је < 15%, време повраћаја улагања је дуже од
6.67 година
• 1 поен - коефицијент економичности је <1, стопа акумулативности је < 15%, време повраћаја улагања је дуже од
6.67 година
Подносилац захтева или чланови породице нису користили средства за економско оснаживање у току 2013 године од
стране Општине Ариље – 5 бодова.

Учествовање на обуци за покретање бизниса и израду пословног плана који ће Општина Ариље организовати – до 10
бодова, у зависности од редовности на обуци

Уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност има подносилац захтева који:
• има већи број малолетне деце,

•

већи број чланова породичног домаћинства

•

има мање приходе породичног домаћинства

VI – Општа документација
Подносилац захтева је дужан да достави захтев за доделу помоћи (на прописаном обрасцу), као и
следеће Опште доказе и документацију:
• за избегла лица, прилаже се фотокопија важеће избегличке легитимације за подносиоца захтева и
чланове његовог породичног домаћинства, односно фотокопија решења о укидању статуса
избеглице, којим се доказује да су подносилац захтева и чланови његовог породичног
домаћинства били у статусу избеглица (обавезно за подносиоца захтева, као и за чланове
породице који су или су били у статусу избеглице);

•

за интерно расељена лица фотокопија важеће личне карте и легитимација расељеног лица за
подносиоца захтева и чланове његовог породичног домаћинства;

•

потврда ПС Ариље о боравишту/пребивалишту на територији Општине;

•

за доказивање држављанства прилаже се фотокопија потврде надлежног органа унутрашњих
послова о пријему захтева за пријем у држављанство Републике Србије, или фотокопија
решења/уверења о држављанству Републике Србије (не односи се на лица која имају личну
карту);

•

за доказивање сродства, броја чланова породичног домаћинства и постојања више генерација,
прилажу се фотокопије извода из матичне књиге рођених за све чланове домаћинства,
фотокопије извода из матичне књиге венчаних, односно други важећи документи којима се
доказују ове чињенице;

•

за доказивање материјалног положаја породичног домаћинства прилаже се потврда послодавца
о радном односу и висини зараде за запослене чланове, потврда или уверење Националне
службе за запошљавање за незапослене чланове, исечак или чек од пензије или други
одговарајући документ којим се доказује висина примања подносиоца захтева и чланова
његовог породичног домаћинства (за претходни месец, или квартал или др.) или писана изјава
подносиоца захтева о примањима породичног домаћинства уколико не постоје претходно
наведени докази;
VII – Посебна документација

Уз захтев за доделу монтажних кућа који се
подноси Општини Ариље, подносилац
захтева је дужан да достави и следеће
Посебне доказе и документацију:
• за доказивање да подносилац

Уз захтев за доделу пакета грађевинског
материјала, који се подноси Општини Ариље,
подносилац захтева је дужан да достави и следеће
посебне доказе и документацију:
• за доказивање да подносилац захтева,

захтева, као и чланови породичног
домаћинства
не
поседују
непокретност у Републици Србији
изузев плаца на коме планирају да
изграде монтажну кућу; не поседују
непокретност у другим земљама; да
нису повратници из организованог
пресељења у треће земље; да нису
ушли у посед своје обновљене или
неоштећене имовине и исту
отуђили или заменили у држави
свог претходног пребивалишта или
другој држави, а којом су могли да

као и чланови породичног домаћинства
не поседују непокретност у Републици
Србији изузев плаца на коме планирају
да заврше већ започет објекат; не
поседују непокретност
у другим
земљама; да нису повратници из
организованог пресељења у треће
земље; да нису ушли у посед своје
обновљене или неоштећене имовине и
исту отуђили или заменили у држави
свог претходног пребивалишта или
другој држави, а којом су могли да реше
своје стамбено питање, да интерно

Уз захтев за доделу
пакета за економско
оснаживање, који се
подноси у Општини,
подносилац захтева
је дужан да достави
и следеће посебне
доказе и
документацију:
• оригинал

примерак
пословног
плана за
економско
оснаживање
домаћинства
(потписан од
стране

реше своје стамбено питање, да
расељено
лице
није
обновило
интерно расељено лице није
непокретност на КиМ, а којом је могло
обновило непокретност на КиМ, а
да реши свој стамбени проблем,
којом је могло да реши свој
подносилац захтева прилаже писану
стамбени проблем, подносилац
изјаву оверену пред судом или органом
захтева прилаже писану изјаву
управе у присуству два сведока;
оверену пред судом или органом • изјаву оверену у општинском органу
управе у присуству два сведока;
управе или суду да он и чланови
• изјаву оверену у општинском органу
његовог породичног домаћинства нису
управе или суду да он и чланови
укључени у неки повратнички програм
његовог породичног домаћинства
за трајно решавање стамбених потреба;
нису укључени у неки други • за доказивање права власништва,
повратнички или интеграциони
односно права коришћења плаца,
програм за трајно решавање
подноси се извод из земљишних књига
стамбених потреба;
или лист непокретности, купопродајни
• за доказивање права власништва,
уговор или други акт којим се доказује
односно права коришћења плаца,
право својине;
подноси се извод из земљишних • дозволу за градњу или потврду надлежног органа
књига или лист непокретности,
о поднетом захтеву за легализацију и уверење
купопродајни уговор или други акт
надлежног органа да се земљиште, на коме је
којим се доказује право својине;
изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном
за индивидуалну стамбену градњу;
• за доказивање могућности легалне градње
подноси се информација о локацији,
• потврду надлежног органа за члана
породичног
домаћинства
који
је
• потврду надлежног органа за члана
настрадао или нестао у сукобима на
породичног домаћинства који је
просторима бивше Социјалистичке
настрадао или нестао у сукобима на
Федеративне Републике Југославије.
просторима бивше Социјалистичке
Федеративне
Републике • за доказивање здравственог стања и
Југославије.
инвалидности, прилаже се одговорајућа
лекарска документација са дијагнозом
• за доказивање здравственог стања и
или
решење
о
утврђивању
инвалидности, могућности да живи
инвалидности;
самостално,
прилаже
се
договорајућа
лекарска • за доказивање да је једнородитељска породица,
документација са дијагнозом или
прилаже се потврда о смрти брачног друга;
решење
о
утврђивању
решење надлежног суда о проглашењу несталог
лица за умрло; извод из матичне књиге рођених
инвалидности;

• за доказивање да је једнородитељска
породица, 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; у случају породичног домаћинства
самохраног родитеља исти даје изјаву
оверену у општинском 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;

подносиоца
захтева).

деце без утврђеног очинства и решење о разводу
брака; у случају породичног домаћинства
самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у
општинском 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;

• опис

потребних
материјала.

радова

и

грађевинског

Општа и посебна документација подноси се у фотокопији (уколико није другачије наглашено), а
оригинална документа се проверавају од стране Општине приликом пријема захтева.
VIII – Одабир корисника
Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, коју је Решењем именовао Председник Општине.

Комисија обавља следеће послове:

•

усваја Правилник и објављује јавни позив

•

разматра пристигле пријаве на јавни позив и по потреби утврђује чињенично стање на терену

•

у складу са околностима, укупно расположивим средствима и поднетим захтевима одобрава техничку
спецификацију монтажних кућа, предмер и предрачун неопходног грађевинског материјала и одобрава
коначну спецификацију пакета за економско оснаживање.

•

доноси четири листе реда првенства о избору корисника за кориснике монтажних кућа, за кориснике
Помоћи у грађевинском материјалу и за кориснике економског оснаживања (посебно за пољопривредну
делатност, посебно за занате и услугу)

•

разматра приговоре

•

након разматрања приговора доноси три коначне Одлуке о избору корисника

•

припема примерке записника, извештаје и листе корисника потребне за правдање средстава ДЕУ

•

извештава о завршетку уградње материјала

Након разматрања приспелих захтева Комисија сачињава предлог одлука о избору корисника, која се
објављује на огласној табли Општине и интернет презентацији Општине.
Захтеве који су неблаговремени, непотпуни или поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће
разматрати.
На објављени предлог Одлука о избору корисника подносилац захтева може уложити приговор
Општинском већу, у року од 8 дана од дана објављивања предлога одлуке о избору корисника.
Након одлучивања о приговорима по Одлуци, Комисија доноси Одлуке о коначној листи и додели
Помоћи, које се објављује на огласној табли Општине и интернет сајту Општине.

IX – Реализација Помоћи
На основу Одлуке о коначној листи и додели Помоћи, Општина и корисник коме је додељена Помоћ закључују
уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је
корисник дужан да изврши обавезе предвиђене потписаним уговором.
Власник грађевинског материјала до уградње у стамбени објекат, као и монтажних кућа до добијања употребне
дозволе, као и пакета за економско оснаживање до предаје Кориснику је Општина.
Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене помоћи има Општина, о чему ће
сачинити записник.
Корисник постаје власник додељеног грађевинског материјала или монтажне куће по извршеној уградњи
грађевинског материјала у стамбени објекат односно по завршеном постављању монтажне куће на темељ у
оквиру корисниковог плаца, а власник пакета за економско оснаживање постаје при пријему пакета од стране
Општине.
X – Трајање јавног конкурса и предаја захтева
Јавни конкурс је отворен од 28.02.2014. до 10.03.2014. године до 10 сати.
Захтеви, са свом прописаном пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти, личне преко
писарнице Општинске управе Ариље (Светог Ахилија 53, 31230 Ариље, зграда Општинског услужног
центра – приземље), или поштом на адресу.
На полеђини коверте мора писати „Пријава на конкурс за подршку избеглим и ИРЛ-има, ЕУ – не
отварати“, затим име и презиме подносиоца захтева, адреса и контакт телефон.
У случају предаје некомплетног, неблаговременог или захтева поднетог од стране неовлашћеног лица,
Комисија може донети одлуку о одбијању.
Сви подносиоци захтева који су поднели пријаве у оквиру Јавног конкурса за избор корисника подршке од
06.09.2013. године и који је трајао до 10.10.2013. године не морају поново подносити захтеве уколико желе да

остану при поднетој пројави. Ако подносиоци захтева који су захтеве поднели у оквиру Јавног конкурса од
06.09.2013. године не поднесу нове захтеве у периоду трјања овог конкурса, Комисија ће у разматрање узети већ
поднете захтеве.
У случају да подносиоци захтева који су захтеве поднели у оквиру Јавног конкурса од 06.09.2013. године и који је
трајао до 10.10.2013. године поднесу нове захтеве у периоду трајања овог Јавног конкурса, Комисија ће исте узети
у разматрање и сматраће да су одустали од претходних пријава.
XI – Додатне информације
Све додатне информације, као и пријавни обрасци на јавни конкурс и образац пословног плана за
економско оснаживање домаћинства, се могу добити од пројектног тима (Општинска управа Ариље,
Светог Ахилија 53, зграда Општинског услужног центра – први спрат) на телефон: 031/891-918 или
путем е-маила refugees.arilje@gmail.com.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бранко Вукајловић

