СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LIII

ТИТЕЛ, 10. OKTOБАР 2019. ГОДИНЕ

БРОЈ 10.

На основу члана 60. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/2019), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 5/2019), Општинско веће општине Тител, на 99. седници,
одржаној дана 10.10.2019. године, донело је следећи:

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 општине Тител, као и других средства која
буду добијена за ову намену.
Члан 3.
Средства помоћи су наменског карактера и дају се бесповратно.
Члан 4.
Новчана помоћ за санирање штета насталих услед елементарних и других непогода
додељује се на основу поднетог захтева, односно пријаве настале штете.
Захтев за новчану помоћ подноси власник, односно корисник непокретних ствари који је
претрпео штету.
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Члан 5.
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),

-

намене за чије се финансирање помоћ тражи,

-

број текућег рачуна за уплату помоћи.

Члан 6.
Захтев се предаје непосредно на писарници ОпштинеТител или путем поште.
Такса на захтев се не плаћа.
Захтев се подноси најкасније у року од 30 дана од дана настанка штете.
Општинско веће општине Тител може одобрити пријем захтева и након наведеног рока
ако подносилац захтева из оправданих разлога није могао да благовремено поднесе захтев.
Члан 7.
Подносиоцу захтева ће се одобрити помоћ под условима који морају кумулативно бити
испуњени:
-

Да је настала штета непосредна последица елементарне или друге непогоде која се није
могла предвидети нити спречити,

-

Да је штета пријављена,

-

Да штета није скривљена од подносиоца захтева или другог лица,

-

Да је штета настала на територији општине Тител и то на непокретној имовини,

-

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 или друге непогоде,

-

Да је подносилац захтева домаћи држављанин, као и страни држављанин и лице без
држављанства које има одобрење за привремени боравак или стално настањење у
Републици Србији.

Члан 8.
Поступак решавања по захтеву спроводи Комисија за процену штете настале услед
елементарне или друге непогоде (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује Председник
општине.
Комисија има председника и 4 члана и чине је стручна лица из области значајних за
утврђивање штете.
У случају већег обима штете или настанка специфичних облика штете, број чланова
Комисије се може повећати, односно може се образовати више комисија.
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Члан 9.
Комисија за процену штете настале услед елементарне или друге непогоде:
-

Утврђује чињенично стање,

-

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 о утврђеном чињеничном стању,

-

Утврђује износ настале штете,

-

Доноси Решење о праву на новчану помоћ, у складу са одредбама закона којим се
уређује општи управни поступак, а којим се утврђује основаност захтева и новчани
износ помоћи, све према сачињеном Записнику, и то по сваком поднетом захтеву и
преко писарнице доставља подносиоцу захтева.

Члан 10.
Општинско веће општине Тител врши верификацију процене штете коју је извршила
Комисија.
Уколико се у поступку верификације утврде неправилности, Општинско веће ће о томе
обавестити Комисију са обавезујућим упутством како да се неправилности исправе.
Општинско веће општине Тител доставља извештај о спроведеном поступку и додељеној
новчаној помоћи грађана Скупштини општине Тител на усвајање.
Члан 11.
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 и председник са члановима Комисије.
Члан 12.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Општинско већу општине Тител.
Члан 13.
Новчана помоћ грађанима исплаћује се у процењеном износу утврђеном од стране
Комисије, а који износ одговара износу потребног материјала за санацију материјалне штете
настале услед елементарних и других непогода.
Члан 14.
Решење о додели новчане помоћи за санирање штета објављује се на сајту општине Тител.
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Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
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ОПШТИНА ТИТЕЛ
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