
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Град Пирот 

Градска управа 

II Број: 87-215/2021 

Дана: 12.10.2021. године 

Пирот 

 

 

 На основу чланa 19 став 2 Закона о обнови након елементарне и друге непогоде 

(„Сл.гласник  РС“,бр.112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Сл. гласник РС“, 

бр. 5/21), Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних 

стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јануару 2021.године („Сл. гласник 

РС“, бр. 19/21) и  члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 

18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење), Град Пирот, Градска управа, овлашћено службено лице 

Видојко Панајотовић, по овлашћењу градоначелника Града Пирота II број 87-280/2021 од 

21.07.2021. године, решавајући у предмету доделе државне помоћи због штете од поплаве Тасић 

Небојши из Пирота, улица Солунска бр. 4, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

НЕ ОДОБРАВА СЕ бесповратна новчана помоћ Тасић Небојши из Пирота, улица 

Солунска бр. 4, ЈМБГ: 1303963732518, у циљу обнове објекта након поплава у јануару 

2021.године, који се налази на к.п.бр. 4116/1 КО Пирот-град. 

 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 

 

Тасић Небојшa из Пирота, улица Солунска бр. 4, поднео је Граду Пироту Пријаву штете 

од елементарне непогоде - поплаве бр. 87-215/2021 од 02.03.2021. године, по објављеном Позиву 

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

У поступку утврђивања права на помоћ по поднетој пријави изведени су докази увидом у 

Пријаву штете од елементарне непогоде број 87-215/2021 од 02.03.2021. године, Записник  о 

процени штете на  објекту број 87-215/2021 од 12.04.2021. године, копију личне  карте 

подносиоца пријаве број 005464605 издату од стране МУП-РС ПУ Пирот, Извештај Канцеларије 

за управљање јавним улагањима о извршеној верификацији процене штете за Град Пирот бр. 

217-03-8/15/2021-01 од 23.06.2021. године и записник о изјашњењу подносиоца пријаве бр. 87-

215/2021 од 11.10.2021. године, па је на основу изведених доказа утврђено чињенично стање. 

 Пребивалиште подносиоца пријаве утврђено је увидом у очитану личну  карту. 

Увидом у записник о процени штете утврђено је да породични стамбени објекат у улици 

Солунска бр. 4 у Пироту, на к.п.бр. 4116/1 КО Пирот-град, није оштећен услед поплава 2021. 

године.  

  Увидом у Извештај Канцеларије за управљање јавним улагањима о извршеној 

верификацији процене штете за Град Пирот утврђено је да је комисија Града Пирота која врши 

процену штете настале након елементарне непогоде у јануару 2021. године, исправно и тачно 

извршила процену штете и категоризацију на основу Упутства о јединственој методологији за 

процену штете од елементарних непогода („Сл.лист СФРЈ“,бр.27/87).  

У изјави датој на записник бр. 87-215/2021 од 11.10.2021. године подносилац пријаве се 

није сагласио са верификованим записником о процени штете за објекат за који је поднео 

пријаву штете.  Изјавио је и да стално живи на адреси ул. Солунска бр. 4 и да је власник објекта 

који се налази на к.п.бр. 4116/1 КО Пирот-град. Такође је изјавио да је објекат био поплављен, 

да је у подрум ушла вода у висини од 2 метара и да је у њему све уништено. Даље је изјавио да 



 

 

су на зидовима напрслине од воде и влаге, да је плоча међуспратне конструкције  напукла због 

слегања објекта и да се, као последица слегања куће, сва врата у приземљу више не затварају. 

Чланом 11 Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл.гласник 

РС“,бр.112/15 ) прописани су услови за остваривање права на помоћ који морају бити 

кумулативно испуњени. Исти услови наведени су и у Уредби о утврђивању државног програма 

помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства 

поплава у јануару 2021.године („Сл. гласник РС“, бр. 19/21). Један од услова је да је настала 

штета непосредна последица елементарне и друге непогоде. С обзиром да је од стране стручне 

комисије утврђено да предметни објекат није претрпео штету услед поплава 2021. године и да је 

записник о процени штете верификован од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, 

утврђено је да није испуњен наведени услов за остваривање права на помоћ. 

 Имајући у виду напред наведено, на основу чланa 19. став 2. Закона о обнови након 

елементарне и друге непогоде („Сл.гласник РС“,бр.112/15 ) и члана 136. став 1. Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење),  донетo је 

решење као у диспозитиву.  

 Решење се након достављања странци објављује на огласној табли и интернет страници 

Града Пирота сходно члану 23. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе РС, образованој у складу са 

Пословником Владе, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје овом органу 

непосредно или поштом у једном примерку. 

Такса на ово решење није наплаћена сходно члану 14 став 2 Закона о обнови након 

елементарне  и друге непогоде. 

 

Решење доставити : 

- Подносиоцу пријаве штете, 

- Канцеларији за управљање јавним улагањима - уз предмет, 

- Државном  правобранилаштву - уз предемет  

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

 

     Обрађивач: 

Никола Шнеле 

                                                                                                                    Овлашћено службено лице 

                                                                                                                          Видојко Панајотовић 


