
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот
Градска управа Пирот
II Број: 87-108/2021
Дана: 27.12.2021. 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  Живковић  Димитру из  Пирота,  ул.  Мамушница бр.3,након
поништавања  решења  овог  органа  о  одобравању државне  помоћи  од  стране  другостепеног  органа  у
поступку по жалби, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ОДОБРАВА СЕ исплата  бесповратне новчане помоћи, Живковић Димитру из Пирота, ул.
Мамушница бр.3, у циљу обнове помоћног објекта оштећеног у поплавама у јануару 2021. године, који се
налази на к.п.бр. 4107/6 К.О. Пирот -ван варош.

Решење ће се након достављања странци објавити на огласној табли и интернет страници Града
Пирота у складу са чланом 23.Закона.

О б р а з л о ж е њ е

Живковић Димитар из Пирота, ул.  Мамушница бр.3, поднео је Граду Пироту Пријаву штете од
елементарне непогоде - поплаве бр.87-108/2021 од  23.02.2021. 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 бр.87-108/2021 од  23.02.2021.  године,  Записник  о  процени штете на
објекту  број  87-108/2021  од  02.03.2021.године,  и  очитану  личну  карту  подносиоца  пријаве
рег.бр.009331712 издату од стране ПУ у Пироту, па је на основу изведених доказа утврђено чињенично
стање и донето решење II бр.87-108/2021 од 13.09.2021.године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио Димитар Живковић. У жалби је наведено да је објекат
за становање и да га користе 2 особе старије од 65 година, да је квадратура објекта бруто 70  m2,  да је
претрпео штету 1.категорије, да је објекат  од тврдог материјала,али је из непознатих разлога објекат
квалифиован као помоћни. У жалби је такође наведено, да није познато по ком критеријуму је објекат
квалификован као помоћни,јер по квадратури и намени то свакако није.

Решавајући по жалби другостепени орган је донео решење 44 број:217-9077/2021-2 од 2.децембра
2021. године којим је поништено решење овог органа  II бр.87-108/2021 од 13.09.2021.године.        

            У образложењу другостепени орган наводи да по пријави штете, извршеном утврђивању, процени
и верификацији штете орган јединице локалне самоуправе наставља поступак за утврђивање права на
државну помоћ,позивом странци да се изјасни о верификованом записнику о процени штете и другим
релевантним околностима од значаја за утврђивање права на државну помоћ. У списима предмета нема
доказа  да  је  орган  упутио  позив  странци,  и  да  је  подносиоцу  захтева   омогућено  да  се  изјасни  о
верификацији записника о процени штете и другим релевантним околностима од значаја за утврђивање
права  на  државну  помоћ,  те  сматра  да  је  у  овој  управној  ствари  непотпуно  и  погрешно  утврђено
чињенично стање.



Такође,  у донетом решењу налаже се првостепеном органу да затражи од Комисије за процену
штете да се изјасни да ли је реч о стамбеном објекту, с обзиром да у њему живе два старија лица од 65
година, или је реч о помоћномобјекту и по којим критеријумима је реч о помоћном објекту.

У поновном поступку овај  орган је  поново извео потребне  доказе  и  у складу са примедбама
другостепеног органа на недвосмислен начин утврдио чињенично стање.

Увидом у записник о процени штете утврђено је да је помоћни објекат  који се налази  у улици
Мамушница бр.3 у  Пироту,  на  к.п.бр.  4107/6 К.О.  Пирот-  ван  варош,   претрпео  оштећење  1.(прве)
категорије услед поплаве  2021.године. Увидом у Извештај  канцеларије за управљање јавним улагањима
о верификацији процене штете за Град Пирот број 217-03-8/15/2021 од 23.06.2021. године, 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 ).

По службеној дужности је на дан доношења решења извшен увид у електронску базу података
катастра  непокретности  РГЗ  и  утврђено  је  да  је  Димитар  Живковић,власник  предметног  објекта  на
кат.п.бр. 4107/6 К.О. Пирот -ван варош.

У изјави датој  на записник бр.II-87-108/2021  од  16.12.2021.године  подносилац пријаве  се није
сагласио са Извештајем Канцеларије за управљање јавним улагањима о извршеној верификацији процене
штете за Град Пирот, односно са верификованим записником о процени штете за објекат за који је поднео
пријаву штете  и није се одрекао права на приговор на процену штете, односно на записник о процени
штете.  

 Изјавио је и да стално живи у породичном стамбеном објекту који се налази на адреси у Пироту,
ул.Мамушница бр.3 на кат.парцели 4107/6 К.О. Пирот- ван варош и да је власник истог.

Изјавио је и да  преко лета са супругом живи објекту где је штета нанета, а зими због грејања
борави у породичном стамбеном објекту, где постоји грејно тело које се налази у подрумском делу куће-
котларница.

Изјавио је и да се у породичној кући налазе два електрична бројила, која повезују објекат где је
штета нанета услед поплава са  стамбеним објектом.

Површина објекта где је штета нанета је 80 м2, са две просторије за спавање и купатилом са
тоалетом. Изјавио је такође да плаћа порез за тај објекат ГУ града Пирота.

У породичном стамбеном објекту где борави зими, нанета је мала штета ( у питању је цокла, и на
једном делу зграде је прсо темељ ), али да за ту штету није поднео захтев за доделу државне новчане
помоћи.

Увидом у рачун за електричну енергију за месец јануар 2021.године, утврђена је потршња од 458
kWh, за мерно место Мамушница бр.3 Пирот, власника ЕД бројила Димитра Живковића.

Увидом у Решење о утврђеном порезу на имовину за 2020.годину, пореског обвезника Живковић
( Цветан ) Димитар,Мамушница бр.3,Пирот,ЈМБГ:3010951732512,бр.02-436-3/1928/2020, утврђено је да
је Димитар Живковић,порески обвезник куће за становање и гараже и гаражног места.

Увидом у обавештење Комисије  за  процену штете од поплава,  образованој  од стране Градске
управе града Пирота, бр.II 87-108/2021  oд 20.12.2021.године, а на основу захтева поступајућег органа,
утврђено  је   да  објекат  који  је   пријављен  на  обрасцу  „пријава  штете  од  елементарне  непогоде-на
стамбеном објекту у својини грађана дана 23.02.2021.године под бројем II 87/108/21 и који је приликом
обиласка  дана  02.03.2021.године   приказан  као  објекат  који  је  поплављен,  утврђено  је  да  је  објекат
делимично укопан и да се налази  између стамбеног објекта спратности P+1+Pk и објекта летња кујна у
којој, како власник тврди  живи током летњих месеци.

У објекту који  је  показан  као  објекат  који  је  претрпео  штету од  поплаве  налазе  се  остава  и
котларница.

Комисија је стала на становиште, да се из напред наведених разлога објекат не може сматрати
стамбеним, већ помоћним објектом.



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 предвиђених Законом је, и да је оштећена или уништена ствар
која служи и неопходна је за задовољење основних животних потреба те је као таква била у свакодневној
или редовној употреби.

У том смислу Уредбом о отврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних
стамбених  објеката  у  својини  грађана  услед  дејства  поплава  у  јануару  2021.године,  предвиђена  је
државна новчана помоћ, само за обнову оштећених породичних стамбених објеката.

 С обзиром да је од стране стручне комисије утврђено да  је  предметни објекат претрпео штету
услед поплава 2021.године, али да је притом записнички константовано да је у питању помоћни објекат
где се налази остава и котларница, и да је записник о процени штете верификован од стране Канцеларије
за управљање јавним улагањима,  као и да је обавештењем Комисије за процену штет образованој од
стране  Градске  управе  града  Пирота  од  20.12.2021.године,  константовано  да  је  у  питању  помоћни
објекат а  не  стамбени, утрђено  је  да  није  испуњен наведени услов за  остваривање права на  доделу
државне новчане помоћи.

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 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, број 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење), а применом члана 11.Закона о обнови након
елементарне и друге непогоде ( „Сл.гласник РС“,бр.112/15 ) и Уредбе о отврђивању државног програма
помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у
јануару 2021.године ( „Сл.гласник РС“,бр.19/2021 ), 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  Републике  Србије,  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 јавном правобранилаштву-уз предемет ,
- Објавити на огласној табли Градске управе града Пирота и интернет страници Града Пирота.

                Обрађивач:
   Саша Игић, дипл. правник                                 

              _______________                                                                                      
                                                                                                       Овлашћено службено лице
                                                                                                           Видојко Панајотовић 

                                                                                                      ______________________        




