Република Србија
Град Београд
Градска општина Младеновац
Управа Градске општине Младеновац
Број: III-03-217-179/2018
Датум: 01.08.2019.године
Младеновац
ул.Јанка Катића бр.6
ЈИ
Управа Градске општине Младеновац одлучујући no пријави коју je поднео Авдулаху Ганија из
Младеновца, ради штете настале на породичном стам бен ом објекту услед елементарне непогоде поплаве и
града у јулу 2018. године на основу чл.19. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл.
гласник PC", број 112/2015), чл.136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", број 18/2016
и 95/2018 - аутентично тумачење), тачке 4. алинеја 8. Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове
оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплаве и града у јулу и августу 2018.
године ("Сл. гласник PC", бр. 81/2018), дописа Заменика Градоначелника Града Београда број 020-5702/201 Г-01
од 20.08.2018. године и чл.46. став 1. тач. 3. С тату та Г радске о п ш ти н е М лад ен овац ("С л. л и ст Г рад а
Б еограда", број 40/10 - пречиш ћен текст и 38/13), доноси следеће

РЕШЕЊЕ

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК no пријави штете заведеној као предмет број Ш -03-217-179/2018 од
04.09.2018.године, коју je поднео Авдулаху Ганија из Младеновца, ул.Војводе Вићентија бр.21, ради доделе
државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне непогоде поплаве и града у јулу 2018.
године, на породичном стамбеном објекту који се налази у Младеновцу, ул.Војводе Вићентија бр.21,на
кп.бр.5617 KO Младеновац Варош, због смрти странке.

Образложење

Авдулаху Ганија из Младеновца, ул.Војводе Вићентија бр.21, поднео je Градској општини Младеновац
пријаву заведену под бројем 111-03-217-179/2018, ради накнаде штете на породичном стамбеном објекту, који се
налази у Младеновцу, на кп.бр.5617 KO Младеновац Варош, настале услед дејства елементарне непогоде поплаве
и града од 30. јула 2018. године. У својој пријави, именовани je навео да поплављен дневни боравак у породичној
кући и намештај.
Поступајући no предметној пријави, овај орган je прибавио следећу документацију:
-фотокопију Јавног позива Председника општине за пријаву штете од поплаве и града бр. П-00-96-2/322/
2018 од 31.8.2018.год.;
- Записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на територији
Градске општине Младеновац број 111-03-217-179/2018 од 12.12.2018. године о изласку на лице места ради
процене, односно категоризације оштећења;
- Извод из Листа непокретности број 1600 KO Младеновац Варош, за катастарску парцелу број 5617 KO
Младеновац Варош, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности
Младеновац под бројем 952-085-29123/2019 од 27.05.2019. године;
- позив овог органа број 111-03-217-179/2018 од 29.07.2019. године;
- Извештај о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03-169/9/2018-01 од
06.05.2019.године;
- Записник о раду верификационе Комисије бр. ВК/07- 11-008/2018 од 23.04.2019.године;
- извод из матичне књиге умрлих која се код Градске Управе Града Београда, Секратаријата за Управу,
Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, Одељења за опште послове личних
стања грађана, Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Младеновац, води за
подручје Градске општине Младеновац од 01.08.2019. године.
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Увидом у предметну пријаву бр.5823 од 31.07.2018.године, која je заведена као предмет број 111-03-217179/2018, и Јавни позив ГО Младеновац за пријаву штете бр. II-00-96-2/322/2018 од 31.8.2018.године, објављен
дана 3.9.2018.године, ,овај орган je утврдио да je иста поднета пре рока наведеног у Јавном позиву за пријаву
штете настале у јулу и августу 2018.године, који je објавила ГО Младеновац у складу са Одлуком Владе
Републике Србије о проглашењу елементане непогоде („Сл.гл. РС“бр.66/2018.године), али je ценио да je
благовремена, јер je Јавном позиву наведено да грађани који су пријавили штету у писаној форми пре
објављивања наведеног позива, не морају то поново чинити.
Ценећи активну легитимацију подносиоца пријаве, овај орган je извршио увид у извод из Листа
непокретности број 1600 КОМладеновац Варош, за кп.бр.5617 KO Младеновац Варош, издатог од стране
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Младеновац број 952-085-29123/2019 од
27.05.2019.године, којом приликом je утврђено д а је у наведеном листу непокретности евидентиран породични
стамбени објекат-означен као објекат бр.1, уписан као приватна својина са целим уделом на име Живановић
Божидара из Младеновца, и помоћни објекат-означен као објекат бр.2, такође у својини Живановић Божидара из
Младеновца.
Имајући у виду да je државним програмом помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у
својини грађана услед дејства елементарне непогоде поплаве и града у ју л у и августу 2018. године, прописано да
право на доделу државне помоћи могу остварити само власници породичних стамбених објеката у којима стално
и свакодневно живе сами или са члановима своје породице, овај орган je позивом од 29.07.2019. године, позвао
подносиоца пријаве ради давања изјаве и доставе доказа у погледу идентификације оштећеног објекта, права
својине на истом и других околности из пријаве које су од значаја за предметни поступак.Позив je враћен са
обавештењем поште да je прималац преминуо.
Увидом у извод из матичне књиге умрлих издатог од стране Градске Управе Града Београда,
Секратаријата за Управу, Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, Одељења за
опште послове личних стања грађана, Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
Младеновац, од 01.08.2019. године, утврђено je да je у матичну књигу умрлих која се код тог органа води за
подручје Градске општине Младеновац, дана 10.04.2019.године, евидентирана смрт Авдулаху Ганија са
пребивалиштем у Младеновцу, ул.Војводе Вићентија бр.21.
Имајући у виду да je у току предметног поступка наступила смрт странке, да у току поступка како
подносилац пријаве, тако ни чланови његове породице нису показивали интересовање за исти, из ког разлога je
овом органу било немогуће утврдити ко су евентуални законски наследници иза смрти именованог, овај орган je
мишљења да je у потпуности испуњен услов за обуставу поступка садржан у чл.45. Закона о општем управном
поступку ("Сл. гласник PC", број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), који уређује: "Ако наступи смрт
физичког лица или правно лице престане да постоји, a права, обавезе или правни интереси о којима се одлучује
не могу да пређу на наследнике, односно правне следбенике, поступак се обуставља.", na je применом цитираног
члана, a у вези са чл.101. истог закона који уређује: "(1) Поступак се обуставља ако орган нађе да нема услова да
се даље води, a закон не налаже да се поступак настави. (2) Поступак се обуставља и у другим случајевима
одређеним законом. (3) Поступак се обуставља решењем.", донео одлуку као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству:
Против овог решења, може се изјавити жалба Влади Републике Србије, Канцеларији за управљање јавним
улагањима, Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода у Београду, ул.Немањина бр.11, у року од
15 (петнаест) дана од дана пријема.
Жалба се подноси преко овог Одељења, непосредно писмено или усмено на записник, или се шаље
препоручено путем поште, без плаћања административне таксе сходно одредбама чл.14. став 2. Закона о обнови
након елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник PC", број 112/2015).
Одлучено у Управи Градске општине Младеновац, под бројем III-03-217-179/2018 дана 01.08.2019.
године.
Доставити:
1. Канцеларији за управљање јавним улагањима у Београду, ул.Немањина бр.11;
2. Државном Правобранилаштву Републике Србије у Београду, ул.Немањина бр.26;
3. Ha огласну таблу и интернет страницу Градске општине Младеновац;
4. Архиви
Начелник Одељења за имов.прав. и стамб. посл.
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