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На основу одредаба Правилника о раду Комисије II број 88–3/19–04 од 24.07.2019.године, а на
основу бодова остварених у складу са мерилима, Комисија за избор корисника за доделу средстава
намењених за помоћ избеглицама кроз доделу доходовних активности(у даљем тексту: Комисија), на
седници одржаној дана 23.јануара 2020. године, утврђује
КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ПО ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ
за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој
и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области
за избеглице рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених
бодова

Корисник помоћи – трећи пут
Једнородитељско домаћинство/породица се
дететом/децом до 18 и/или студентом до 26 год.
Жена носилац домаћинства

Укупан број бодова

болесним члан/чланови домаћинства са

Жртва сексуалног/породичног насиља
Члан породице погинулих, несталих и
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1. 88-30/19 Бранимир Јовановић 10 0
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предност
Породица са више генерација са једним или
Породица са двоје или више деце испод 18
година, породице са трудницама или са

Активност доприноси побољшању услова
живота
Корисник прошао обука за изарду пословних
планова или обуку НСЗ
Претходно искуство у обављању активности
Поседовање знања и вештина за обављање
активности
Регистрована делатност
Покретање активности – помоћ користи први
пут
Корисник помоћи – други пут

Презиме и име носиоца домаћинства

Број предмета

Редни број

Утврђује се да су услове за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за
покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или
другој области за избеглице (у даљем тексту:Помоћ), а на основу броја освојених бодова, у складу са
мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру Коначне листе Корисника за доделу помоћи,
испунила следећа лица:
Коначна листа Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа), на основу
испуњености услова и извршеног бодовања.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 22.новембра 2019. године, Комисија је поново расписала Jавни позив за доделу средстава за
набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у
пољопривредној, занатској, услужној или другој области за избеглице (у даљем тексту: Јавни позив),
којим су позвана заинтересована лица да, у року од 22.новембра до 13.децембра 2019.године поднесу
пријаву за доделу Помоћи (у даљем тексту: Пријава), за још 2 корисника.
Поступајући по Јавном позиву, лица која су наведена у Коначној листи поднела су Комисији
Пријаву на Јавни позив.
Члан 15. став 2. Правилника, предвиђа да Подносиоци пријаве који испуњавају услове наведене у
Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.
Провером у бази утврђено је да сви Подносиоци пријава испуњавају услове који су предвиђени
Правилником и Јавним позивом, те је у погледу истих Комисија извршила бодовање у складу са
мерилима из члана 5. и 6.Правилника.
По спроведеном поступку, поступајући по поднетом пријавама и увидом у приложену
документацију, а имајући у виду претходни став овог образложења, Комисија је утврдила Предлог листе
корисника II број 88-2/19-17 од 17.01.2019.године која је објављена дана 20.01.2019.године на званичном
сајту и огласној табли града Ужица.Сви подносиоци пријава су се одрекли права на приговор на
објављени Предлог листе.
Члан 7. Правилника, предвиђа да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија коју Решењем
именује градоначелник.
Члан 16. Правилника, предвиђа да Комисија утврђује предлог листе Корисника рангираних према
реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.
Чланом 17. Правилника предвиђено је да Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији
у року од 15(петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.
Чланом 18. Правилника предвиђено је да Комисија утврђује Коначну листу Корисника за доделу
Помоћи.
Сходно свему изнетом, а на основу извршеног бодовања и чињениице да се помоћ додељује за
још два корисника Комисија је утврдила Коначну листу да се помоћ додели подносиоцима пријава
Бранимиру Јовановићу и Владимиру Јовановићу са по 80 бодова.
Коначна листа се објављује на званичном сајту Града, огласној табли града Ужица и Месне
заједнице „Липа“.
Председник Комисије
Видоје Дрндаревић

