Република Србија
Општина Пријепоље
Општинска управа
Број: 325-17/2016
Дана: 11.05.2016. године
Пријепоље
Општинска управа Општине Пријепоље, решавајући по пријави Иглица Алмира из
Пријепоља за доделу државне помоћи ради обнове – отклањања последица штете
настале на стамбеном објекту настале елементарном непогодом – поплавом у марту
месецу 2016. године, на основу члана 19. став 2. Закона о обнови након елементарне и
друге непогоде (''Службени гласник РС'', број 112/15), у складу са Уредбом о утврђивању
државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката
(''Службени гласник РС'', број 24/16) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/2010), доноси
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтев ИГЛИЦА (Азиз) АЛМЕРА, из Пријепоља, Ул. Нововарошка број 5.
ЈМБГ:0307969793936, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на
породично стамбеном објекту која је настала елементарном непогодом – поплавом
у марту месецу 2016. године. Укупна површина објекта је 61,6 м2, спратност
објекта Пр + С.
2. Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој
методологији за процену штете од елементарних непогода (''Службени лист
СФРЈ'', број 27/87) од стране Комисије за процену штете на стамбеним, помоћним
и економским објектима настале услед елементарне непогоде у саставу: Изет
Чоловић, грађевински техничар, Едиб Земанић, саобраћајни инжењер и Ифет
Хамзић, дипломирани пољопривредни инжењер и утврђено је оштећење и
оцењено као пета категорија оштећења а исправност и тачност процене штете
потврдила је Верификациона комисија својим извештајем број 217-03-187/12/201601 од 09.05.2016. године.
3. За штету насталу на објекту наведену у тачки један диспозитива овог решења
утврђује се новчана државна помоћ ради отклањања штете-обнове оштећеног
породичног објекта у којем живи Алмер Иглица из Пријепоља у износу од
651.050,00 динара (шестопедесетједнахиљада и педесет динара).У складу са
државним пограмом помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката.
4. Канцеларија за управљање јавним улагањима ће након коначности овог решења
исплатити Иглица Алмеру из Пријепоља бесповратну новчану помоћ у износу од
651.050,00 динара и то на текући рачун број 265000000464689080 Raiffeisen banka
a.d..
Об р а з л о ж е њ е
Алмер Иглица из Пријепоља Ул. Нововарошка број 5. поднео је пријаву, број 32517/16 од 07.03.2016. године за новчану помоћ ради отклањања штете на објекту
породичне куће у којој живи дана 07.03.2016. године.

Општинска управа из списа предмета је утврдила следеће:
-

-

-

-

-

Да се породична стамбена кућа у којој живи Иглица Алмер налази на кат. парцели
број 903/2 КО Пријепоље;
Записник Комисије за процену штете на стамбеним помоћним и економским
објектима, број 325-17/16 од 25.03.2016.г одине којим су потврђени наводи о штети
на објекту и извршена категоризација штете у пету категорију оштећења.
извештај о извршеној верификацији процене штете за Општину Пријепоље од
стране Верификационе комисије Канцеларије за управљање јавним улагањима
број 217-03-187/12/2016-01 од 09.05.2016. године, којим је потврђена исправност и
тачност процене штете општинске комисије – потврђена пета категорија
оштећења,
уверење Службе за катастр непокретности у Пријепољу број 952-3/2016-980 од
21.03.2016. године о подацима последњег стања у катастру непокретности,
сагласност Иглица Алмера са извршеном категоризацијом оштећења од стране
општинске комисије,
изјава са два сведока, број 2258 од 11.05.2016. године да Алмер Иглица живи са
својом породицом у породичној кући у Ул. Нововарошка број 5. и да је претрпео
штету на породичној стамбеној згради у којој живи и која је услед поплаве
оштећена дана 07. марта 2016. године и да средства за санацију и адаптацију
породичне куће треба наменски доделити Иглици Алмеру.
Уверење МУП-а у Пријепољу број 205-1-613/16 од 21.03.2016. године да је
пријавио пребивалиште у општини Пријепоље, Ул. Нововрошка бр. 5. дана
25.03.1986. године,
Лична карта број 003900675 Ул. Нововарошка бр. 5. Пријепоље, издата од ПУ
Пријепоље.
На основу свега горе изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жаба
Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе, Београд,
Немањина 11, у року од 15 дана од дана пријема истог, преко органа који је
решење донео, без наплате таксе.

-

Решење доставити:
Подносиоцу захтева,
Канцеларији за управљање јавним улагањима,
Државном правобраниаоцу,
Архиви,
Решење објавити на огласној табли Општинске упураве општине Пријепоље и
интернет страници.
По Овлашћењу
начелника Општинске управе бр. 325/16
________________________
Изет Чоловић

