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Управа Градске општине Младеновац решавајући no пријави коју je поднела Јелена Цакић из 
Младеновца, ул.Краља Петра Првог бр.306, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете 
на породичном стамбеном објекту, настале услед елементарне непогоде поплаве и града у јулу и 
августу 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 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 бр.6001 од 02.08.2018.године, заведена као захтев број 111-03-217- 
211/2018 од 04.09.2018. године, коју je поднела Јелена Цакић из Младеновца, ул. Карађорђева бр.1, 
ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете настале услед елементарне непогоде поплаве и 
града у јулу и августу 2018.године, на објекту, који се налази у Младеновцу, у ул. Карађорђева бр.1, 
као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

Јелена Цакић из Младеновца, ул.Карађорђева бр.1, поднела je Градској општини Младеновац 
пријаву број 6001 од 02.08.2018. године, заведену као захтев број 111-03-217-211/2018 од 04.09.2018. 
године, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне непогоде 
поплаве и града у јулу и августу 2018. године, која je настала на објекту, у Младеновцу, ул. 
Карађорђева број 1.

У својој пријави, именована je између осталог навела да пријављује штету на горе наведеном 
објекту јер je услед велике кише дошло до прокишњавања крова, оштећења плафона зидова, ствари, 
тепиха, машине и шпорета.

Поступајући no предметној пријави, овај органје прибавио следећу документацију:
- фотокопију јавног позива за пријаву штете на оштећеним породичним стамбеним објектима, 

који je објавила Градска општина Младеновац бр. II-00-96-2/322/2018 од 31.08.2018.године;
-подаци са сајта РГЗ-а и Геосрбије за кп.бр. 2871/1 KO Младеновац Варош,
- Записник комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на 

територији Градске општине Младеновац број IH-03-217-211/2018 од 27.11.2018. 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/07-1I-008/2018 од 23.04.2019.године;
- фотокопију извода из Листа непокретности број 2282 KO Младеновац Варош, за катастарску 

парцелу број 2871/1 KO Младеновац, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за 
катастар непокретности Младеновац под бројем 952-085-36862/2018 од 28.11.2018. године;

-Уверење о пребивалишту 03/16/6/1 број 205.3.1-4978/18 од 04.01.2019.године;
-фотокопију штампаних података садржаних у чипу личне карте Јелене Цакић;
-Записник бр. Ш-03-217-211/2018 од 11.06.2019.године.
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Увидом у пријаву штете број 6001 од 02.08.2018.године, заведену као предметброј 111-03-217- 
211/2018 од 04.09.2018.године, овај орган je утврдио да je Јелена Цакић из Младеновца, ул. 
Карађорђева број 1, поднела Градској општини Младеновац пријаву штете на породичном стамбеном 
објекту насталу од елементарне непогоде знатно пре рока одређеног јавним позивом број 11-00-96- 
2/322/2018 од 31.08.2018. године, који je објавила Градска општина Младеновац дана 03.09.2018. 
године у складу са Одлуком о проглашењу елементарне непогоде ("Сл. гласник PC", број 66/2018) и 
одредбама чл.15. став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник PC", број 
112/2015). Међутим, иста се може сматрати благовременом јер je у предметном јавном позиву 
назначено да грађани који су поднели писмене пријаве штете пре објављивања истог, не морају то 
поново чинити.

Оцењујући активну легитимацију подносиоца захтева, поступајући орган je извршио увид у 
извод из Листа непокретности број 2282 KO Младеновац Варош, за кп.бр. 2871/1 KO Младеновац 
Варош, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности 
Младеновац под бројем 952-085-36862/2018 од 28.11.2018.године и у Уверење о пребивалишту за 
Јелену Цакић, издатог од стране Министарства унутрашњих послова, Полицијске Управе за Град 
Београд, Одељења за држављанство и друге управне послове број 03/16/6/1 број 205.3.1-4978/2018 од
04.01,2019.године.

Увидом у извод из Листа непокретности бр.2282 KO Младеновац Варош за кп.бр.2871/1 KO 
Младеновац Варош, утврђено je да je на истој пре доношења прописа о одобрењу за изградњу 
изграђено укупно 10 објеката, као и да се исти налазе у јавној својини Града Београда.

Увидом у Уверење о пребивалишту 03/16/6/1 број 205.3.1-4978/18 од 04.01.2019.године, 
утврђено je да именована има пријављено пребивалиште у Младеновцу, у Улици Карађорђево број 1.

Ha основу овако утврђеног чињеничног стања, може се сматрати да именована има правни 
интерес за подношење пријаве сходно чл.44. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. 
гласник PC", број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) који уређује: "Странка у управном 
поступку јесте физичко или правно лице чија je управна ствар предмет управног поступка и свако 
друго физичко или правно лице на чија права, обавезе или правне интересе може да утиче исход 
управног поступка".

Оцењујући основаност захтева, поступајући орган je извршио увид у преосталу прибављену 
документацију, на основу које je утврдио следеће:

Увидом у предметну пријаву и извод из Листа непокретности за кп.бр. 2871/1 KO Младеновац 
Варош, утврђено je да je Јелена Цакић, поднела пријаву штете на породичном стамбеном објекту 
означеном бројем 1. на наведеној катастарској парцели, уписаном као јавна својина Града Београда са 
целим уделом 1/1.

У својој изјави коју je Јелена Цакић дала на записник код овог органа број III-03-217-211/2018 
од 11.06.2019. године, наводи се између осталог да она није власник предметног породичног 
стамбеног објекта, али да у истом стално и свакодневно живи са својом кћерком Наташом Ђорђевић 
од 1994. године, када je заједно са својим супругом сада пок. Зораном Ђорђевићем извршном савету 
Општине Младеновац поднела захтев за решавање стамбеног питања.

Увидом у записник Комисије за процену штете оштећених породичних стамбених објеката на 
територији Градске општине Младеновац број 111-03-217-211/2018 од 27.11.2018. године, утврђено je 
да je ниво оштећења на предметном објекту исти као након елементарне непогоде у мају и јуну 2018. 
године и да из наведеног разлога није вршена категоризација оштећења no овој пријави.

Остали докази прибављени у току овог поступка, нису цењени јер немају утицаја на 
доношење одлуке у истом.

Имајући у виду да се породични стамбени објекат који je предмет овог поступка не налази у 
својини подносиоца пријаве, као и да на истом није утврђено постојање оштећења услед дејства 
елементарне непогоде поплаве и града у јулу и августу 2018. године, овај орган je мишљења да нису 
испуњени услови за доделу државне помоћи садржани у

- одредбама чл.11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник PC", 
број 112/2015) и одредбама тачке 4.став 13. 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", број 81/2018) које уређују:" Услови за добијање помоћи су da: 1) je  
настала штета непосредна последица еле.ментарне u друге непогоде; 2) je  штета пријављена у
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складу са закоиом; 3) je  штету претрпело лице из члаиа 1. овог закона; 4) je  ouimeheua m u  уништена 
ствар која служи u неопходна je  за задовољење основних животних потреба me je  као таква била у  
свакодневној или редовној употреби; 5) je  ствар чувана са пажњом u на прописан начин као u da су 
предузете cee мере padu смањења ризика od елементарне u друге непогоде; 6) су испуњени други 
услови у  складу са овим законом. Наведеии услови морају бити кумулативно испуњени.

- чл.2. став 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник PC", број 
112/2015), који уређује: "Материјална штета у смислу овог закона подразумева физичко оштећење 
или уништење непокретних или покретних ствари на територији Републике Србије у својини грађана, 
односно привредног субјекта, a које je  настало као непосредна последица елементарне и друге 
непогоде", као и

- члана 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 "Овомуредбом утврђује се државни програм помоћи u 
обнове оштећених породичних стамбених објеката у  својини грађана услед дејства поплава u градау 
јулу u августу 2018. године.", a у  вези са чланом 3. наведеног закона о обнови након елементарне u 
друге непогоде који уређује: "Државним програмима обиове u помоћи, утврђују се мере u 
критеријуми за пружање помоћи, односно мере, критеријуми u поступак за обнову u санирање 
последица елементарне u друге непогоде.", na je  сагласно са цитираним одредбама донета одлука 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-03-217-211/2018 дана 
25.07.2019. године.

Доставити:
1. Јелени Цакић из Младеновца, ул.Карађорђева бр.1;
2. Канцеларији за управљање јавним улагањима у Београду, ул.Немањина бр.11;
3. Државном Правобранилаштву PC 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.

Б иј авник

Начелник Управе ГО Младеновац
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