На основу члана 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник
РС“ број 112/15), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 60. став 1. Статута општине Тител („Сл. лист
општине Тител“ број 3/2019), Општинско веће општине Тител, на седници одржаној дана
30.09.2019. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин и поступак доделе помоћи грађанима општине Тител
за санирање штета насталих услед елементарних и других непогода и друга питања у вези са
пружањем помоћи грађанима које је задесила елементарна или друга непогода.
Помоћ из става 1. овог члана није накнада настале штете.
Члан 2.
Новчана помоћ додељује се из средстава буџета Републике Србије које Република Србија
додели као помоћ oпштини Тител у санацији штета насталих елементарним непогодама; буџета
општине Тител, новчаних средстава прикупљених на име прилога, поклона и друге помоћи и
других извора у складу са законом.
Средства сталне буџетске резерве и донација од правних и физичких лица из земље и
иностранства користе се за доделу помоћи за хитне и нужне интервенције.
Средства за санирање последица природних или других незгода добијена од виших нивоа
власти по намени се расподељују процентуално сразмерном износу добијених средстава за
намене утврђене актом о додели или према врстама штете утврђене извештајем о процени штете,
а у оквиру намене одређених средстава сразмерно висини процењене штете код оштећеног.
Члан 3.
Средства помоћи су наменског карактера и дају се бесповратно.
Средства помоћи могу бити у натуралном и новчаном облику.
У натуралном облику средства помоћи се по правилу додељују као хитна интервенција
ради заштите живота и здравља и имовине веће вредности, за време трајања природне или друге
незгоде, или средства која су донирана граду у натуралном облику, после природне или друге
незгоде.
Члан 4.
Новчана средства помоћи додељују се искључиво за финансирање трошкова учешћа у
спровођењу интервентних мера заштите и спасавања и за ублажавање последица природних
непогода, ради нормализације живота становништва и обављања одређене делатности.
Члан 5.
Новчана помоћ за санирање штета насталих услед елементарних и других непогода
додељује се на основу поднетог захтева.
Захтев за новчану помоћ подноси власник, односно корисник непокретних ствари који је
претрпео штету.
Општинско веће може по службеној дужности покренути поступак доделе помоћи у
случају штете већег обима или у случају када је природна или друга незгода захватила већу
територију или већи број становника.

Члан 6.
Подносиоцу захтева ће се одобрити помоћ под условом:
- да је штета настала у случају елементарне или друге непогоде која се није могла
предвидети нити спречити,
- да штета није скривљена од подносиоца захтева или другог лица,
- да је штета настала на територији општине Тител и то на непокретној имовини
(стамбени, пословни и помоћни објекти),
- да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Тител.
Члан 7.
У поступку решавања по захтеву учествују:
1. Комисија за процену штете настале услед елементарне или друге непогоде,
2. Општинска управа општине Тител.
Члан 8.
Комисија за процену штете настале услед елементарне или друге непогоде (у даљем
тексту: Комисија):
- утврђује чињенично стање, обим, врсту и степен оштећења,
- по потреби предлаже мере у вези са насталом штетом (мере заштите, мере које се односе
на отклањање узрока, спречавање поновне појаве штете, мере за санацију и друге потребне
мере),
- сачињава записник и образује фото - документацију на месту настанка штете.
Члан 9.
Комисија има председника и 3 члана и чине је стручна лица из области значајних за
утврђивање штете.
Комисију образује Председник општине.
У случају већег обима штете или настанка специфичних облика штете, број чланова
Комисије се може повећати, односно може се образовати више комисија.
Члан 10.
Захтев за доделу помоћи садржи:
- име и презиме, ЈМБГ, адресу, број телефона подносиоца захтева,
- податке о незгоди или догађају (датум, време, место догађаја, шта је оштећено),
- податке о оштећеном добру (да ли је власник или корисник оштећеног добра, значај
оштећеног добра за подносиоца захтева, опис оштећења),
- податке о социјалном статусу домаћинства (укупан број чланова, подаци о запослењу
или другим изворима прихода),
- намене за чије се финансирање помоћ тражи,
- предрачун или рачун о вредности добара, радова или услуге која се набавља,
- број текућег рачуна за уплату помоћи.
Члан 11.
Захтев се предаје на писарници Општинске управе општине Тител, у Тителу.
Захтев се може доставити и поштом.
Такса на захтев се не плаћа.
Рок за подношење захтева, најкасније у року од 30 дана од дана настанка штете.
Општинско веће може одобрити пријем захтева и након наведеног рока ако подносилац
захтева из оправданих разлога није могао да благовремено поднесе захтев.

Члан 12.
Комисија увидом у документацију, непосредним опажањем на лицу места и на други
начин констатује околности под којим је дошло до настанка штете, степен оштећења, сагледава
потребне радове које треба извршити или потребу за другом врстом помоћи и друге околности
или чињенице од значаја за налаз у погледу настале штете или материјалног стања подносиоца
захтева.
О утврђеним чињеницама Комисија сачињава записник.
Записник о извршеном увиђају потписује странка или члан домаћинства лица чија је
имовина оштећена.
Члан 13.
Обрађени предмет са записником, Комисија доставља Општинској управи општине Тител
(у даљем тексту: Општинска управа).
Поступак којим се утврђује право на новчану помоћ, Општинска управа води у складу са
одредбама закона којим се уређује општи управни поступак.
Првостепено решење о праву на помоћ, по спроведеном поступку, доноси Општинска
управа и и доставља га подносиоцу захтева.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Општинско већу општине Тител.
Члан 14.
Приликом одлучивања о праву на помоћ грађанима, Општинска управа ће узети у обзир
услове који морају бити кумулативно испуњени и то:
- да је штета настала у случају елементарне непогоде или друге незгоде која се није могла
предвидети нити спречити,
- да штета није скривљена од подносиоца захтева или другог лица,
- да је штета већег обима,
- да је штета настала на територији општине Тител и то на непокретној имовини
(стамбени, пословни и помоћни објекти),
- да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Тител.
Члан 15.
Проценат помоћи грађанима сходно овом Правилнику је 50% за стамбене објекте и 25%
за помоћне објекте.
Члан 16.
Решење о додели новчане помоћи за санирање штета објављује се на сајту општине Тител.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
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