
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Пирот

Градска управа града Пирота

Број:II-87-71/2021

Дана: 11.06.2021. године

Пирот

На основу чланова 11. и 13. Правилника о условима и поступку за остваривање

права на помоћ за санирање штете настале услед елементарних и других непогода на

територији града Пирота у 2021.години („Сл.лист Града Ниша“,бр.54/21 ), а у складу са

Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник Републике Србије“,

број  5/21)  и   чланова  104.  и  136.  став  1.  Закона  о  општем управном поступку („Сл.

гласник  РС“,  број  18/2016  и  95/18  –  Аутентично  тумачење)  Град  Пирот,  овлашћено

службено лице  Видојко  Панајотовић,  по  овлашћењу градоначелника  Града  Пирота  II

број  87-256/2021 од 05.03.2021.године, решавајући у предмету доделе новчане помоћи

због штете од поплаве Јана Живковић из Пирота, ул.Рогоз бр.58/1, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА  СЕ исплата  бесповратне  новчане  помоћи  у  износу  од  10.000,00

(дестетхиљада)динара, Јани Живковић из Пирота,ул. Рогоз бр.58/1, ЈМБГ:              , на

текући рачун број:                    код Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд, у циљу

санације породичног стамбеног објекта  оштећеног у поплави у јануару  2021. године,

који се налази на к.п.бр. 4091/11 К.О. Пирот-ван варош.

Решење ће се након достављања странци објавити на огласној табли и интернет страници

Града Пирота.

О б р а з л о ж е њ е

Јана Живковић из Пирота  ул.Рогоз бр.58/1, поднела је Граду Пироту Пријаву штете од

елементарне непогоде - поплаве бр.  II-87-71/2021 од 18.02.2021. године, по објављеном

Позиву II бр.87-55/2021 од 10.02.2021.године.

У  поступку  за  остваривање  права  на  помоћ  по  поднетој  пријави  изведени  су

докази увидом у Пријаву штете од елементарне непогоде бр.II-87-71/2021  од 18.02.2021.

године,  Записник  о  утврђивању штете  на породичном стамбеном објекту  број  II-87-

71/2021 од 24.02.2021.  године, очитану личну карту подносиоца пријаве број      издата

од стране МУП-РС ПУ у Пироту,  базу катастра непокретности РГЗ за к.п. бр. 4091/11

К.О.Пирот-ван  варош,  Рачун  за  струју  за  месец  јануар  2021.  године,копију  картице

текућег  рачуна  код  Банке  Поштанска  штедионица,  а.д.  Београд  ,  па  је  на  основу

изведених доказа утврђено следеће чињенично стање:

Идентитет  подносиоца  пријаве  и  његово  пребивалиште  утврђени  увидом  у

очитану личну карту број            издата од стране МУП-РС ПУ у Пироту.

Увидом у записник о утврђивању штете  број II-87-71/2021 од 24.02.2021. године,

утврђено је да је породични стамбени објекат  у Пироту Рогоз бр.58/1, на к.п.бр.4091/11,

К.О. Пирот-ван варош, претрпео штету услед поплаве  2021.године.



По службеној дужности је извршен увид електронским путем на дан доношења

решња у базу катастра непокретности РГЗ за к.п.бр.  4091/11, К.О. Пирот-ван варош и

утврђено је да је подносилац пријаве власник наведене катастарске парцеле и објекта

који се на њој налази. 

Текући  рачун подносиоца  пријаве  утврђен  је  увидом у копију  картице  текућег

рачуна физичког лица на име Живковић Владан.

На основу чињенице да је пребивалиште подносиоца пријаве на истој адреси као и

оштећени објекат,  као и на основу чињеничног стања утврђеног самим Записником о

утврђивању  штете  на  лицу  места  и  стања  на  рачуну  за  електричу  енергију  на  име

подносиоца  пријаве  за  предметну  локацију,  утврђено  је  да  је  оштећени  објекат

неопходан за задовољење основних животних потреба.

Приликом утврђивања штете на лицу места записнички нису утврђене околности

које указују и доказују да нису предузете мере ради смањења ризика од поплаве.

Оцењујући писане доказе, који су изведени у току поступка, исти су прихваћени у

целости, будући да ничим нису доведени у сумњу.

На  онову  наведеног  утврђено  је  да  подносилац  пријаве  испуњава  све  услове

прописане чланом 5. Правилника о условима и поступку за остваривање права на помоћ

за санирање штете настале услед елементарних и других непогода на територији града

Пирота у 2021.години („Сл.лист Града Ниша“,бр.54/21 ) .

Чланом 13.  наведеног  Правилника   је  предвиђена  новчана  помоћ  за   стамбене

објекте намењене за породично становање у износу од 10.000,00 динара.

Имајући у виду напред наведено, применом члана 104.  Закона о општем управном

поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/18 – Аутентично тумачење) и члана 13

Правилника о условима и поступку за остваривање права на помоћ за санирање штете

настале  услед  елементарних  и  других  непогода  на  територији  града  Пирота  у

2021.години („Сл.лист Града Ниша“,бр.54/21 ),  на основу члана 11.  став 2.  наведеног

правилника  донета је одлуку као у диспозитиву решења. 

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против  овог  решења,  преко  овог

органа, може се изјавити жалба Градском већу града Пирота, у року од 15 дана од дана

пријема решења.
 

Решење доставити :

- Подносиоцу пријаве штете,

- Градском јавном правобранилаштву,

- Одељењу за приврду и финансије, 

- Објавити на огласној табли Градске управе града Пирота и интернет страници Града

Пирота

    

                  Обрађивач:

   Саша Игић, дипл. правник                                 

              _______________                                                                                      

                                                                                                   Овлашћено службено лице

                                                                                                           Видојко Панајотовић 

                                                                                                     ______________________            


