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Република Србија 
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 
Комисија за спровођење управног 
поступка по пријави штете од 
елементарне непогоде 2020. 
Бр. IV-01-87-979/20 
Датум: 12.10.2020. год 
Ж A Г У Б И Ц А  
 

На основу члана 19. став 2. Закона о обонови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, 
бр. 112/15), Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед 
дејства поплава у јуну 2020. године, који чини саставни део Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и 
обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године 
(„Службени гласник РС“, бр. 93/2020), члана 33. и 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), Решења о именовању комисије за спровођење управног поступка по пријави штете од 
елементарне непогоде 2020. број IV-02-962/2020-01 од 23.06.2020. године и Решења о измени и допуни решења о 
именовању комисије за спровођење управног поступка по пријави штете од елементарне непогоде 2020. број IV-02-
962-1/2020-01 од 17.08.2020. године, решавајући у предмету поводом поднете пријаве Стојана Вражиторовић из 
Жагубице за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту насталом елементарном 
непогодом-поплавом у јуну 2020. године, Комисија за спровођење управног поступка по пријави штете од 
елементарне непогоде 2020, доноси 

                                                                         Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ исплата државне помоћи Стојану Вражиторовић из Жагубице, Ул. Пјотрковска број 19, ЈМБГ 
1007962764426, за прву категорију оштећења, ради обнове породичног стамбеног објекта оштећеног у поплавама у 
јуну 2020. године, који се налази у Жагубици на катастарској парцели број 877/2 КО Жагубица. 

2. Исплату новчане накнаде у износу од 120.000,00 динара из става 1. диспозитива овог решења извршиће 
Канцеларија за управљање  јавним улагањима, по правоснажности овог решења на текући рачун број 205-
9011007603104-85 код Комерцијалне банке АД Београд. 
 

 
                                               О б р а з л о ж е њ е 

Стојан Вражиторовић из Жагубице, Ул. Пјотрковска број 19, поднео је у законом предвиђеном року пријаву 
штете на породичном стамбеном објекту чији је власник, оштећеном у поплавама у јуну 2020.године. 
Поступајући по поднетој пријави, а у складу са Решењем председника општине Жагубица број IV-01-02-893-/20 oд 
23.06.2020.године, Комисија за процену штете од елементарне непогоде образована напред наведеним решењем, 
извршила је процену настале штете и за породични стамбени објекат чији је власник Стојан Вражиторовић утврдила 
прву категорију оштећења. Подносилац захтева је на записник о саслушању изјавио да у објекту живе 4  (четири) 
члана домаћинства. 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије Општини Жагубици је доставила 
Извештај о извршеној верификацији процене штете за општину Жагубица број 217-03-8/18/2020-01  од 11.08.2020. 
године са извештајем да је Комисија за процену штете од елементарне непогоде Општине Жагубица исправно и  
тачно извршила процену штете и категоризацију на породичним стамбеним објектима. 

Након верификације од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима ова Комисија је наставила 
поступак упућивањем позива странци да приступи овом органу како би се изјаснила о верификованом записнику о 
процени штете као и другим околностима од значаја за утврђивање права на државну помоћ. 

Дана 23.09.2020. године именовано службено лице је на записник узело изјаву да се подносилац пријаве 
сагласио са категоријом оштећења и верификованим записником број 979. Подносилац пријаве на записник је 
изјавио да је власник породичног стамбеног објекта на катастарској парцели 877/2 КО Жагубица.  
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Странка је изјавила да је сагласна да Комисија може да прибави и обради личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, а који су неопходни у овом поступку, и да је иста дата самом пријавом штете од 
елементарне непогоде (Образац ЕН-С). 

Подносилац пријаве је приликом давања изјаве приложила очитану личну карту број 003482041 издата од 
ПС у Жагубица. Такође, подносилац пријаве је приложио фотокопију картице са бројем текућег рачуна 205-
9011007603104-85   код Комерцијалне банке АД Београд. 

Комисија је поступајући по овој управној ствари по службеној дужности прибавила од Републичког 
геодетског завода, геодетско-катастарског информационог система, лист непокретности број 2254 од 
23.09.2020.године, у коjем је уписана породична стамбена зграда на кп.бр. 877/2 КО Жагубица у власништву Стојана 
Вражиторовић из Жагубице. Такође, Комисија је по службеној дужности прибавила Уверење о пребивалишту број 
205-2283-155/20 од 24.09.2020. године издатог од МУП Р Србије ПС у Жагубици којим се потврђује да подносилац 
пријаве има пријављено пребивалиште у Жагубици, у општини Жагубица, Ул. Пјотрковска број 19. 

Разматрајући достављене и по службеној дужности прибављене доказе, Комисија за спровођење управног 
поступка по пријави штете од елементарне непогоде 2020. Општине Жагубица решавајући по поднетом захтеву је 
установила: 

-Да је штета на породичном стамбеном објекту пријављена у складу са Законом; 
-Да је штету претрпело лице из члана 1.Закона: 
-Да је штета на породичном стамбеном објекту настала непосредно као последица поплава у јуну 

2020.године; 
-Да је подносилац пријаве власник стамбеног објекта који је оштећен у поплавама у јуну 2020.године; 
-Да именовани има пребивалиште на адреси поплављеног објекта; 
-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; 
-Да је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради смањења ризика од 

елементарне и друге непогоде; 
-Да су испуњени други услови у складу са овим законом. 
-Да применом критеријума из Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених 

објеката Стојан Вражиторовић из Жагубице – општина Жагубица, Ул. Пјотрковска број 19, ЈМБГ 1007962764426 
има право на државну помоћ у висини од 120.000,00 динара, која је предвиђена за прву категорију оштећења. 

Сходно наведеном,  пријава штете је оцењена основаном, те је применом члана 11.и 12. Закона о обнови 
након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр.112/15) и одредби Државног програма помоћи и 
обнове оштећених породичних стамбених објеката, одлучено као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се у року од 15 дана од дана пријема 
изјавити жалба републичкој Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода, Београд, Немањина бр. 11. 
Жалба се предаје преко овог органа без плаћања таксе. 

Такса на ово Решење није наплаћена сходно члану 14. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге 
непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15). 

По Решењу број IV-02-962/2020-01 и IV-02-962-1/2020-01, 
Управни поступак водио:  
Звезданка Васиљевић Шћопуловић, дипл. правник 
 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА  

                                                                                         

Решење се доставља: 
1. подносиоцу захтева, 
2. Канцеларији за управљање  јавним  улагањима, 
3. Државном правобранилаштву – одељење у Пожаревцу, и 
4. Архиви. 

Објавити на: 
-на огласној табли општине Жагубица и 

 -интернет страници општине Жагубица (www.zagubica.org.rs) 
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