
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот
II Број:87-214/2021
Дана: 28.06.2021. године
Пирот

На основу члана 5.и 11. став 2. 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 Џунић Светиславу  из Пирота, ул.Балканска бр.11, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ  ОДОБРАВА  СЕ бесповратна новчана помоћ  Џунић  Светиславу  из  Пирота,
ул.Балканска бр.11, ЈМБГ:               , у циљу санације породичног стамбеног објекта након
поплаве у јануару 2021. године, који се налази на к.п.бр.4117/3 КО Пирот из разлога што
објекат није оштећен.

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

Џунић Светислав из Пирота, ул.Балканска бр.11, поднео је Граду Пироту Пријаву
штете  од  елементарне  непогоде  -  поплаве  бр.87-214/2021  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 бр.87-214/2021 од 02.03.2021. године,
Записник  о утврђивању штете на породичном стамбеном објекту број 87-214/2021 од
13.04.2021.године, копију личне карте подносиоца пријаве број           издату од стране
МУП-РС ПУ Пирот, па је на основу изведених доказа утврђено чињенично стање.

Увидом у  записник о  утврђивању штете  утврђено је  да  је  породични стамбени
објекат који се налази у Пироту ул.Балканска бр.11, на к.п.бр.4117/3 КО Пирот, за који је
поднета наведена пријава штете, није оштећен услед поплаве  2021.године.

 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  )  прописани  су  услови  за
одобравање помоћи који морају кумулативно бити испуњени. Као први услов одређено је
да је штета непосредна последица елементарне и друге непогоде.

Како  је  записником  о  утврђивању  штете  утврђено  да  предметни  објекат  није
оштећен, применом члана 104.  Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“,
број  18/2016  и  95/18  –  аутентично  тумачење)  и  члана  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 ), а на основу члана 11. став 2. наведеног правилника,  донетo је решење
као у диспозитиву. 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити
жалба, преко овог органа, Градском већу града Пирота, у року од 15 дана од дана пријема
решења.

Решење доставити :
- Подносиоцу пријаве штете,
- Градском јавном правобранилаштву,
-    Објавити на огласној табли Градске управе града Пирота и интернет страници Града 

Пирота

   Обрађивач:
Саша Игић, дип.правник
_____________________
       

                                                                                     Овлашћено службено лице
  Видојко Панајотовић    

                                                                                                     ______________________




