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Управа Градске општине Младеновац одлучујући no пријави штете коју je поднео Горан 
Варагић из Влашке, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете на ул.Луке у Влашкој 
код кућног броја 4, настале услед елементарне непогоде поплаве и града у јулу и августу 2018. 
године, на основу чл.19. став 1. и 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 поплава 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. Статута Градске општине Младеновац ("Сл. лист Града Београда", број 40/10 - 
пречишћен текст и 38/13), доноси следеће

Р е ш е њ е

ОДБИЈА СЕ пријава број 6005 од 03.08.2018.године, заведена као предмет број III-03-217- 
218/2018 од 04.09.2018.године, коју je поднео Горан Варагић из Влашке, ул.Луке бр.4, ради доделе 
државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне непогоде поплаве и града у 
јулу и августу 2018. године, на делу ул.Луке код кућног броја 4, која се налази у Влашкој, као 
неоснована.

О б р а з л о ж е њ е

Горан Варагић из Влашке, ул.Луке бр.4, поднео je Градској општини Младеновац пријаву 
број 6005 од 03.08.2018. године, заведену као предмет број III-03-217-218/2018 од 04.09.2018. 
године, ради штете настале на ул.Луке, код кућног броја 4, која се налази у Влашки, кп.бр.5966 KO 
Влашка. У својој пријави, именовани je навео да je услед поплава у јулу и августу 2018.године, 
вода однела део Улице Луке у Влашкој, крак који води ка потесу Преке шуме, у дужини од око 60 
м, због чега не може да уђе у своје двориште.

Поступајући no предметној пријави, овај орган je прибавио следећу документацију:
- фотокопију јавног позива за пријаву штете на оштећеним породично стамбеним 

објектима, који je објавила Градска општина Младеновац бр. II-00-96-2/322/2018 од
31.08.2018.године;

- Записник комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима 
на територији Градске општине Младеновац број III-03-217-218/2018 од 05.12.2018. 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. BK/07-II-008/2018 од 23.04.2019.године;
- податке из базе Републичког геодетског завода, орто-фото снимак, као и податке са сајта 

гео Србија за катастарске парцеле број 5966 и 4227/2, обе KO Влашка;
- изјаву подносиоца пријаве дату на записник код овог органа под бројем III-03-217- 

218/2018 дана 12.06.2019. године.

Увидом у предметну пријаву број 6005 од 03.08.2018.године, заведену као предмет број III- 
03-217-218/2018 од 04.09.2018.године и јавни позив ГО Младеновац за пријаву штете бр. 2-00-06-



2/322/2018 од 31.08.2018.године овај орган je утврдио, да je иста поднета пре рока утврђеног 
јавним позивом за пријаву штете који je дана 03.09.2018.године објавила Градска општина 
Младеновац, у складу са Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде 
("Сл. гласник PC", број 66/2018) и чл.15. став 1. Закона о обнови након елементарне и друге 
непогоде ("Сл. гласник PC", број 112/2015), али се иста може сматрати благовременом, јер^је у 
наведеном јавном позиву назначено да грађани који су Градској општини Младеновац писменим 
путем поднели пријаву штете, не морају то поново чинити.

Ценећи активну легитимацију подносиоца пријаве, поступајући орган je извршио увид у 
податке Републичког геодетског завода и орто фото снимак за кп.бр.5966 и 4227/2, обе KO 
Влашка, податке са сајта Гео србија, као и у штампане податке садржане у чипу личне карте 
подносиоца пријаве.

Ha основу тога утврђено je да ул.Луке у Влашки, обухвата кп.бр.5966 KO Влашка, којаје у 
Листу непокретности број 299 KO Влашка уписана као некатегорисани пут у површини од 4540irf 
и налази се у државној својини са правом коришћења Градске општине Младеновац са целим 
уделом 1/1. Катастарска парцела број 4227/2, KO Влашка, уписана je у Листу непокретности број 
2245 KO Влашка и граничи се са кп.бр.5966 KO Влашка. Породични стамбени објекат на 
кп.бр.4227/2 KO Влашка, налази се у ул.Луке, са кућним бројем 4 и како кп.бр.4227/2, тако и 
породични стамбени објекат, налазе се у заједничкој својини Горана Варагића са уделом од 7/8 и 
Слађане Варагић са уделом од 1/8.

Увидом у штампане податке садржане у чипу личне карте подносиоца пријаве, утврђено je 
да именовани има пријављено пребивалиште на адреси Луке број 4 Влашка.

Ha основу овако утврђеног чињеничног стања, овај орган je закључио да именовани има 
правни интерес, односно да je активно легитимисана странка у овом поступку у смислу одредби 
чл.44 став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", број 18/2016 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), који уређује "(1) Странка у  управном поступку ječme физичко или правно 
лице чија je  управна ствар предмет управног поступка u свако друго физичко или правно лице на 
чија права, обавезе или правне иитересе може даутиче исход управног поступка. "

Разматрајући основаност захтева поступајући орган je извршио увид у остале прибављене 
доказе након чега je утврдио следеће:

- да je увидом у записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - 
стамбеним објектима на територији Градске општине Младеновац број III-03-217-218/2018 од
05.12.2018. године, утврђено да je услед дејства елементарне непогде поплаве и града у јулу и 
августу 2019. године, дошло до оштећења ул.Луке у Влашки, na имајући у виду да се не ради о 
породичном стамбеном објекту, већ оштећењу улице, није вршена категоризација оштећења;

- да je увидом у Извештаје о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 
217-03-169/9/2018-01 од 06.05.2019.године и Записнике о раду верификационе Комисије бр. 
BK/07-II-008/2018 од 23.04.2019.године који су овом органу достављени од стране Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Владе PC, утврђено да су Комисије ГО Младеновац, које врше 
процену штете настале након елементарне непогоде - поплаве и града у јулу и августу 
2018.године, исправно и тачно извршиле процену штете од елементарних непогода на територији 
ГО Младеновац, na je самим тим потврђен записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним 
породично - стамбеним објектима на територији општине Младеновац бр. III-03-217-218/2018 од
05.12.2018.године;

У изјави датој на записник код овог органа број III-03-217-218/2018 дана 12.06.2019. 
године, именовани je навео да je у току поплава у 2018. године, дошло до оштећења асфалта у 
ул.Луке код кућног броја 4,у Влашки испред његовог дворишта. Упознат je да je Комисија ГО 
Младеновац излазила на терен и да je утврдила чињенично стање.

Након разматрања свих доказа у поступку и на основу утврђеног чињеничног стања 
несумњиво je утврђено да je предметна пријава поднета у складу са законом и од стране 
овлашћеног лица, да je предмет пријаве оштећење асфалта у ул.Луке у селу Влашка, постојеће на 
кп.бр.5966 KO Влашка, те je на основу тако утврђеног чињеничног стања, закључено да нису



испуњени услови за доделу државне помоћи садржани у одредбама чл.1. Уредбе о утврђивању 
државног програма помоћи u обнове оштећених породичних стамбених објеката у  својини 
грађана услед дејства поплава u града у  јулу  u августу 2018.године (,,Сл. Гласник PC", број 
81/2018),. који уређује "Овом уредбом утврђује се државни програм помоћи u обнове оштећених 
породичних стамбених објеката у  својини грађана услед дејства поплава u градау јулу  u августу 
.2018. годинеу”. na je сагласно са тим Управа Градске општине Младеновац донела одлуку као у 
диспози пшу 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-03-217-218/2018 дана 
25.07.2019. године.

Доставити:
1. Горану Варагићу из Влашке, ул.Луке број 4;
2. Канцеларији за управљање јавним улагањима у Београду, ул.Немањина бр.11;
3. Државном Правобранилаштву Републике Србије у Београду, ул.Немањина бр.26;
4. Ha огласну таблу и интернет страницу Градске општине Младеновац;
5. Архиви.

Начелник Одељења за имов.прав. и стамб. посл.


