
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА

Комисија за утврђивање штете од 
елементарних непогода 
44 број: 217-9106/2019-1 
7. новембар 2019. године 

Б е о г р a д

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе, се седиштем у 
Београду, Немањина 11, на основу члана 33. став 4. Закона о Влади („Службени гласник 
РС“ бр. 55/05, 71/05-испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18- 
др. закон), члана 33. Пословника Владе („Службени гласник PC”, број 61/06-пречишћен 
текст 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19-др. уредба ) и члана 20. 
став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 
112/15), решавајући no жалби Нусрета Османија из Младеновца, изјављеној против 
решења Града Београда ГО Младеновац, Управа Градске општине Младеновац број III-03- 
217-214/2018 од 25. јула 2019.године , на седници од 7. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одбија се жалба Нусрета Османија из Младеновца, изјављена против решења 
Града Београда ГО Младеновац, Управа Градске општине Младеновац број IH-03-217- 
214/2018 од 25.јула 2019.године, као неоснована.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Града Београда ГО Младеновац, Управа Градске општине Младеновац 
број III-03-217-214/2018 од 25.7.2019.године обуставља се поступак no пријави 6067 од 
8.8.2018.године коју je поднео Османи Нусрет из Младеновца, ул.Железничка бр.26 ради 
доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне непогоде 
поплаве и града у јулу и августу 2018.године на породичном стамбеном објекту у 
Младеновцу у ул.Железничка бр.26, на кат.парцели 5240 KO Младеновац Варош, због 
одустанка странке.

Против наведеног решења жалбу je изјавио Османи Нусрет из Младеновца због 
погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног 
права. У жалби наводи да je првостепени орган погрешно утврдио да je жалилац уредно 
позван за 11.6.2019.године ради давања изјаве, јер жалилац у том периоду није добио позив 
за давање изјаве. Погрешно су самим тим примењене одредбе члана 98.став 2. и 3. Закона о 
општем управном поступку, na предлаже да се поништи ожалбено решење.

У одговору на жалбу, првостепени орган наводи да je од стране тог органа 
именованом упућен позив ради давања изајве дана 31.5.2019.године. У списима постоји 
доказ-потврда о извршеној достави пошиљке, на основу које je утврђено да je именовани 
исту примио 05.06.2019.године, да се позиву није одазвао, нити je свој изостанак 
оправдао.Предлаже да се жалба одбије као неоснована.

У образложењу ожалбеног решења се наводи да je Османи Нусрет из Младеновца, 
поднео пријаву ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед 
елементарне непогоде поплаве и града у јулу и августу 2018.године на породичном



стамбеном објекту у Младеновцу у ул.Железничка бр.26, на кат.парцели 5240 KO 
Младеновац Варош.

Орган je прибавио no службеној дужности потребну документацију и утврдио да je 
предмет овог поступка објекат на кат.парцели 5240 KO Младеновац Варош, спратноссти 
П+1 који je у приватној својини Османи Нусрета из Младеновца.

Ради давања изјаве у вези са утврђеним чињеничним стањем и другим околностима 
које су од значаја за доношење одлуке, орган je упутио позив именованом дана 
31.5.2019.године даприступи органудана 11.6.2019.године у 12,45 часова.

Записником од 11.6.2019.године je констатовано да се странка Османи Нусрет није 
одазвао позиву иако je исти примио 5.6.2019.године, нити je свој изостанак оправдао. 
Странка je у позиву била упозорена на последице неодазивања позиву у складу са чланом 
98.став 2. и 3. Закона о општем управном поступку.

Ha основу напред наведеног, одлучено je као у диспозивиту решења.
Ова Комисија налази да у споведеном поступку није било битних повреда одедаба 

поступка. У спроведеном поступку, неспорно je утврђено да je странка Османи Нусрет из 
Младеновца уредно позван да приступи органу ради давања изјаве у вези са утврђеним 
чињеничним стањем и другим околностима које су од значаја за доношење одлуке са 
упозорењем на последице неодазивања на позив. Из списа предмета тј. из повратнице се 
неспорно утврђује да je именовани исту потписао дана 5.6.2019.године, да се позиву није 
одазвао нити je изостанак оправдао, na je правилно поступио првостепени орган када je 
донео решење о обустави поступка сходно члану 98.став 2. и 3. Закона о општем управном 
поступку.

Овај орган je размотрио наводе у жалби али je нашао да су без утицаја на правилност 
и законитост ожалбеног решења, будући да не доводе у сумњу утврђено чињенично стање и 
правилну примену материјалног и процесног права. He могу се прихватити наводи жалбе да 
жалилац није уредно позван, када постоје докази у списима предмета који указују да je 
жалилац уредно позван.

Ha основу изложеног, применом одредби члана 170. Закона о општем управном 
поступку ( Сл.гласник PC 18/16) одлучено je као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Ово решење je коначно у управном поступку и 
против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у року од 30 дана од дана пријема. Тужба се предаје суду непосредно на 
писарници суда у Београду, улица Немањина број 9, или препоручено поштом.


