Бр. 217-14-58 /14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави Николе Прице из Појата за доделу државне
помоћи ради отклањања штете на стамбеним објектима насталe елементарном непогодом –
поплавом, на основу члан 41. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици
Србији („Службени гласник РС“, бр. 75/14), у складу са Државним програмом обнове за
оштећене породичне објекте („Службени гласник РС“, бр. 77/14) и члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр.
30/2010), доноси
РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА СЕ захтев Николе Прице из Појата, ЈМБГ:0511952910048 за доделу
државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом – поплавом у мају
2014. године, те се утврђује да је настала штета на:
- породичном стамбеном објекту, који се налази на кп. бр. 3426 КО Појате, у улици
Милована Глишића бб у Појату уписана у лист непокретности бр.1170, у површини од
60 м2, као власништво Николе Прице из Појата, ул .Милована Глишића бб, Интерно
расељено лице са Косова и Метохије са боравиштем у наведеном објекту на наведеној
адреси који исти стално и свакодневно користи за становање.
2. Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији
за процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/87) од стране
Стручне комисије за процену штете на стамбеним објектима општине Ћићевац и утврђено
оштећење напред наведеног објекта, оцењено је као 1. категорија оштећења.
3. За штету насталу на објекту наведеном у тачки 1. диспозитива овог решења утврђује
се новчана помоћ ради отклањања штете,Николи Прици из Појата, у износу од 100.000,00
динара (стохиљададинара), у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних
стамбених објеката.
4. Канцеларија за обнову и помоћ поплављених подручја, након коначности овог
решења, исплатиће Николи Прици из Појата , Улица Милована Глишића бб, новчану помоћ
у износу од 100.000,00 динара на текући рачун број 205 9001018191007 46 код Комерцијалне
банке .
Образложење
Никола Привца из Појата, власник породичног стамбеног објекта оштећеног у поплави
током маја 2014. године, поднео је захтев за новчану помоћ ради отклањања штете на објекту.
Уз захтев именовани је доставио:
- уверење о боравишту бр. 205-15-97/14 од 06.08.2014.год., као доказ да је живео у
оштећеном објекту у време поплаве
- оверену изјаву два сведока, који су потврдили чињеницу становања у објекту у време
поплаве,
- фотокопија легитимације расељеног лица
- фотокопија личне карте
- фотокопија картице са текућим рачуном
Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:

-

извод из листа непокретности бр. 1170 КО Појате, као доказ о својини на објекту
решење о исплати новчане помоћи –Комесаријата за избеглице и миграције бр.553578/1 од 09.07.2014.год.
- образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14-58/14-01, којим су потврђени наводи о штети
на објекту и утврђена категоризација штете, којим је сходно Упутству о јединственој
методологији за процену штета од елементарних непогода од стране стручне комисије
извршена категоризација штете у 1. категорију, о чему је подносилац пријаве упознат
од стране органа и изјавио да је сагласан са извршеном категоризацијом
Подносилац захтева је у поступку пред органом, под материјалном и кривичном
одговорношћу, изјавио да је пре и у време поплаве живео у предметном објекту и исти
свакодневно користио за становање, да је примио новчану помоћ од Комесаријата за
избеглице и миграције Р. Србије за превазлажење тешке материјалне ситуације настале услед
поплаве које су задесиле и територију општине Ћићевац (поплављена је кућа, башта, помоћна
кућа) , у износу од 20.000,00 дин. (двадесетхиљададинара) па се сходно томе утврђена помоћ у
износу од 120,000,00дин ради отклањања штете у складу са Државним програмом обнове
оштећених породичних стамбених објеката умањује се за добијени износ од 20.000,00динара
и исплатиће се износ од 100.000,00 дин. Код именованог не постоји уговор о осигурању који
обухвата штету од поплаве као осигурани случај за објекат који је пријавио, као и да није по
основу уговора о осигурању наплатио суму осигурања односно одштету због наступања
осигураног случаја.
Такође, именовани је потврдио да су сви подаци о породичном домаћинству, становању у
објекту, власништву на објекту које је дао органима у поступку истинити.
Чланом 40. и 41. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији,
прописано је да решење о врсти и висини помоћи доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе на основу критеријума утврђених државним програмом обнове оштећених
стамбених објеката, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Чланом 6. став 3 истог Закона, прописано је да критеријуме за доделу помоћи, као и
врсту помоћи утврђује Влада Републике Србије државним програмом обнове, а чланом 8.
истог Закона, прописано је да Канцеларија врши директна плаћања правном или физичком
лицу које је прималац помоћи или које врши послове обнове, те је сходно томе одлучено као у
диспозитиву овог решења.
На основу овако утврђеног чињеничног стања и изведених доказа у поступку,
применом одредби Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, Државног
програма оштећених породичних стамбених објеката и Упутства о јединственој методологији
за процену штета од елементарних непогода, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Републичкој комисији за утврђивање штете од елементарних непогода, Београд, Немањина 11,
у року од 8 дана од дана пријема истог, преко органа, који је решење донео, без наплате таксе.
Доставити:
- подносиоцу захтева,
- Канцеларији за обнову и помоћ поплављених подручја,
- архиви.
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