
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот
Градска управа Пирот
Број:II-87-184/2021
Дана: 03.09.2021. 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  Ћирић Марјану из  Пирота,
ул.Драгишева ,бр.2/4, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА  СЕ  исплата  бесповратне  новчане  помоћи  у  износу  од  120.000,00
(стотинудвадесетхиљада)  динара,  Ћирић  Марјану  из  Пирота,ул.Драгошева  бр.2/4,
ЈМБГ:________, на текући рачун број: _______ код Eurobank  а.д. Београд, у циљу обнове
породичног стамбеног објекта  оштећеног у поплавама у јануару  2021. године, који се
налази на кат.парцели бр. 4094/8 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

Ћирић Марјан из Пирота  ул.Драгошева бр.2/4, поднео је Граду Пироту Пријаву
штете од елементарне непогоде - поплаве бр.  II-87-184/2021 од 26.02.2021. 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.II-87-184/2021 од  26.02.2021.
године, Записник  о процени штете на породичном стамбеном објекту број II-87-184/2021
од 13.04.2021.  године, очитану личну карту подносиоца пријаве број ______ издату од
стране МУП-РС ПУ у Пироту, податке прибављење из базе катастра  непокретности РГЗ
за  кат.парцелу  бр.  4094/8  К.О.Пирот-ван  варош,  Извештај  Канцеларије  за  управљање
јавним улагањима о извршеној верификацији процене штете за Град Пирот,бр.217-03-
8/15/2021  од 23.06.2021 (у даљем тексту - Извештај о извршеној верификацији процене
штете за Град Пирот), записник о саслушању подносиоца пријаве од 23.07.2021. године,
Решење  Општинског  суда  у  Пироту,О.бр.898/05  од  25.10.2006.године,Уговор  о
купопродаји  закључен  дана  20.10.1965.године,Записник  РГЗ  Комисија  за  излагање
података о непокретностима и правима на њима К.О.Пирот ван -варош бр.951-6211/09ж ,
Рачун за електричну енергију-децембар 2020.године на име подносиоца пријаве, Решење



о утврђеном порезу на имовини за 2020. годину на име подносиоца изјаве, копију текућег
рачуна код Eurobank а.д. Београд ,  па је на основу изведених доказа  утврђено следеће
чињенично стање.

Идентитет  и  пребивалиште  подносиоца  пријаве  утврђени су  увидом у  очитану
личну карту.

Увидом у записник о процени штете  број  II-87-184/2021 од 13.04.2021. године,
утврђено је да је породични стамбени објекат   у Пироту ул.Рогоз бр.64, на кат.парцели
бр.4094/8,  К.О.  Пирот-ван  варош,   претрпео  оштећење  1.(  прве  )  категорије   услед
поплаве  2021.године.

Увидом у  податке  прибављене   на  дан  доношења решења  из  електронске  базе
катастра непокретности РГЗ,за  кат.парцелу бр.4094/8, К.О. Пирот-ван варош, утврђено је
да је као власник ,односно корисник наведене катастарске парцеле и власник  породичне
стамбене зграде на наведеној парцели Симић Мијодраг Пирот,ул.Хајдук Вељка бр.123.

Увидом у Уговор о купопродаји закључен дана.20.10.1965.године између утврђено
је да је Ћирић Видем купац к.п.4094/8 К.О.Пирот.

Увидом  у  Решење  Општинског  суда  у  Пироту,  бр.0.бр.898/05
од  25.10.2006.године,утврђено  је  да  је  да  се  подносилац  пријаве  Марјан  Ћирић,
законски  наследник  на  ½  имовине  после  смрти  пок.Ћирић  Видена,  умрлог
25.11.2005.године у Пироту.

Увидом  у  Записник  РГЗ  Комисија  за  излагање  података  о  непокретностима  и
правима  на  њима  К.О.Пирот  ван  -варош  бр.951-6211/09ж,  утврђено  је  да  је  Симић
( Богосав ) Новица,  ул.Пирот Хајдук Вељка бр.123,  изјавио да му није познато да се
к.п.4094/8 са објектом води на његово име односно,  вероватно су то отуђили његови
предходници,али  промена  код  СКН  никада  није  извршена  те  да  не  поседује  никакв
документ.

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 ).

У  изјави  датој  на  записник  бр.II-87-184/2021  од  23.07.2021.године  подносилац
пријаве  се  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 одрекао се
права на приговор на процену штете  односно на записник о процени штете. Изјавио је да
стално живи на адреси Драгошева бр.2/4 и да је власник ½ напред наведеног објекта који
се  налази  на  адреси  Рогоз  бр.64,на  основу  Решења  Општинског  суда  у  Пироту  од
25.10.2005.године.

Број  текућег  рачуна  подносиоца  пријаве  је  утврђен  увидом  у  копију  картице
динарског текућег рачуна.

На основу чињенице да је подносилац пријаве власник  објекта на кат.парцели
бр.4094/8, К.О. Пирот-ван варош оштећеног у поплавама јануара 2021.године, Решења
Општинског  суда  у  Пироту,О.бр.898/05  од  25.10.2006.године,Уговора  о  купопродаји
закључен  дана  20.10.1965.године,Записника  РГЗ  Комисија  за  излагање  података  о
непокретностима и правима на њима К.О.Пирот ван -варош бр.951-6211/09ж, Рачуна за
електричну  енергију-децембар  2020.  године  на  име  подносиоца  пријаве,  Решења  о
утврђеном порезу на имовину за 2020.годину на име подносиоца пријаве, као и на основу
чињеничног  стања  утврђеног  самим  Записником  о  процени  штете  на  лицу  места,
утврђено  је  да  је  подносилац  пријаве   власник  оштећеног  објекта,  тј.да  је  оштећени



објекат служи и неопходан је за задовољење основних животних потреба  те је као такав
био у редовној употреби.

Приликом утврђивања штете на лицу места записнички нису утврђене чињенице
које  доказују  да  објекат  није  чуван  са  пажњом  и  на  прописан  начин,као  и  да  нису
предузете све мере ради смањења ризика од поплаве.

Веродостојност  фотокопија  докумената,  утврђена  од  стране  службеног  лица
увидом у оригинал.

Оцењујући писане доказе, који су изведени у току поступка, исти су прихваћени у
целости, будући да ничим нису доведени у сумњу.

На основу наведеног утврђено је да су испуњени сви услови за остваривање права
на  помоћ  прописани  чланом  11.Закона  о  обнови  након  елементарне  непогоде
( „Сл.гласник РС“,бр.112/15) , као и Уредбом 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 ).

Наведеном  Уредбом  је  предвиђено  давање  бесповратних  новчаних  средстава  у
циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката за прву категорију оштећења у
износу од 120.000 динара, која Канцеларија за управљање јавним улагањима по пријему
коначног решења о државној помоћи исплаћује примаоцу помоћи.

Имајући у виду напред наведено, на основу члана 19.став 2.Закона о обнови након
елементарне  и  друге  непогоде  (  „Сл.гласник  РС“,бр.112/15),  и  члана  136.   Закона  о
општем  управном  поступку  („Сл.  гласник  РС“,  број  18/2016  и  95/18  –  Аутентично
тумачење),  донето 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,    
- Државном јавном правобранилаштву,
- Уз предмет и,
- Објавити на огласној табли Градске управе града Пирота и интернет страници Града

Пирота

    
                  Обрађивач:
   Саша Игић, дипл. правник                                 

              _______________                                                                                      
                                                                                                   Овлашћено службено лице
                                                                                                           Видојко Панајотовић 
                                                                                                         ______________________      




