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ЈИ

Управа Градске општине Младеновац одлучујући no пријави Хамзић Миодрага из Младеновца, ул. 
Карађорђева бр.153Б, заведеној под бројем III-03-217-164/2018 од 04.09.2018.године, ради штете настале на 
породичном стамбеном 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. Статута Градске општине Младеновац ("Сл. лист Града Београда", број 40/10 - пречишћен текст и 
38/13), доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

ОБУСТАВЉА се поступак no пријави штете број 5810 од 31.07.2018.г., која je заведена као предмет број 
III-03-217-164/2018 од 04.09.2018.године, a коју je поднео Хамзић Миодраг из Младеновца ул.Карађорђева 
бр. 153, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне непогоде у јулу 2018. 
године, у Младеновцу, ул. Карађорђева бр. 153, на кп.бр. 762 KO Младеновац Варош, због одустанка странке.

О б р а з л о ж е њ е

Хамзић Миодраг из Младеновца, ул.Карађорђева бр. 153, поднео je Градској општини Младеновац, 
пријаву бр.5810, која je дана 04 .09.2018.године, заведена као предмет бр. Ш-03-217-164/2018, ради отклањања 
штете настале услед елементарне непогоде поплаве и  града t o k o m  јула 2018.године, a која je настала на 
породичном стамбеном објекту ул.Карађорђева бр. 153, у Младеновцу. У својој пријави именовани наводи да je 
услед кише поплављено приземље,прокишњава кров и оштећен je темељ.

Поступајући no предметној пријави, овај орган je прибавио следећу документацију:
-фотокопију Јавног позива Председника општине за пријаву штете од поплаве и града бр. Н-00-96-2/322/ 

2018 од 31.8.2018.г.;
- Записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на територији 

Градске општине Младеновац број II1-03-217-164/2018 од 27.11.2018.године о изласку на лице места ради 
процене, односно категоризације оштећења;

- Извод из Листа непокретности број 4511 KO Младеновац Варош, за кп.бр.762 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;

-изјаву подносиоца пријаве, дате назаписник код овог органа број III-03-217-164/2018 од 22.07.2019.год.;
-очитану личну карту Хамзић Миодрага ,рег.бр.  издате од стране ПС Младеновац дана 

18.11.2015.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- Н-008/2018 од 23.04.2019.године;
-фотокопију Уверења о пребивалишту, 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 предметну пријаву бр.5810 од 31.07.2018.г., која je заведена као предмет број П1-03ч217- 
164/2018, и Јавни позив ГО Младеновац за пријаву штете бр. 11-00-96-2/322/2018 од 31.8.2018.г., објављен дара
3.9.2018.г. ,овај орган je утврдио да je иста поднета пре рока наведеног у Јавном позиву за пријаву штете настале 
у јулу и августу 2018.г., 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.

Увидом у извод из Листа непокретности број 4511 KO Младеновац Варош, за кп.бр.762 KO Младеновац 
Варош, утврђено je да je на предметној парцели евидентирана породична стамбена зграда означена као објекат 
бр.2, у ул. Карађорђева 153Б, као приватна својина Хамзић Миодрага из Младеновца , са целим правом 1/1, чиме 
je утврђена активна легитимација подносиоца захтева сагласно одредбама чл.44. став 1. ЗУП-а "Странка у  
управном поступку ječme физичко ши правно лице, чија je  управна ствар предмет управног поступка u свако 
друго физичко илп правно лице на чија права, обавезе ши правне интересе може da утиче исход управног 
поступка. ".

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

- да je предметни објекат постојећи на кп.бр.762 KO Младеновац Варош, уписан у Листу непокретности 
број 4511 KO Младеновац Варош, означен као објекат бр.2-породична стамбена зграда у Карађорђева 153Б, као 
приватна својина Хамзић Миодрага из Младеновца;

-да je увидом у очитану личну карту Хамзић Миодрага, рег.бр.  и Уверење о пребивалишту, 
утврђено да именовани има пријављено пребивалиште на адреси на којој je пријављена штета;

-да je записником Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично-стамбеним објектима на 
територији Градске општине Младеновац број 111-03-217-164/2018 од 27.11.2018. године, утврђено да je ниво 
оштећења стамбеног објекта у ул.Карађорђева бр. 153 у Младеновцу, исти као и приликом утврђивања дана
09.07.2018.г..(поплаве мај и јун 2018.год) и састављања тадашњег записника, na комисија закључује да нема 
категоризације штете no овој пријави;

- да je изјавом на записник од 22.07.2019. године, подносилац пријаве изјавио да одустаје од захтева 
поднесеног код овог органа за поплаве у јулу и августу 2018.год., јер му je већ утврђена штета no предходној 
пријави за мај ијун 2018.год.;

- да je у току поступка, no службеној дужности утврђено да je Хамзић Миодраг из Младеновца поднео 
пријаву штете за поплаву за мај и јун 2018.године, заведену код овог органа под бр. HI-03-217-7/2018, којим 
записником je именованом утврђена прва категорија оштећења као последица поплава и града у мају и јуну 
2018.године за предметни објекат.

Члан 98. став 2. и став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", бр. 18/16 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), прописује да: ” Сматра се da je  странка одустала od захтева u ако њено понашање 
очигледно указује da више нема интереса da учествује у  поступку. Kad странка odycmane od захтева, решењем 
се обуставља поступак, изузев Kada се противна страна противи обустављању поступка или Kada je  
настављање поступка, који je  могао бити покренут u no службеној dyotcnocmu, у  јавном интересу."

Имајући у виду напред прибављене и изведене доказе, поступајући орган je утврдио да je подносилац 
захтева, власник објекта за који je штета пријављена,да je на основу пријаве поднесене за мај и јун 2018.г., 
именованом утврђена штета прве категорије, a да je након тога именовани поново пријавио штету, сада за јул и 
август 2018.год., и да je комисија устновила да je ниво оштећења исти као и приликом утврђивања штете no првој 
пријави, као и да je на основу изјаве дате код овог органа именовани због rope утврђеног чињеничног стања, 
одустао од поденсеног захтева no предметној пријави.У складу са наведеним, Управа градске општине 
Младеновац, на основу чл.19. став 2. Закона о обнови од елементарних и других непогода ("Сл. гласник PC", број 
112/2015), у складу са чл.98. став 2. и став 3. и чл.136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник 
PC", бр. 18/16 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 42/08, 15/10 и 48/13 - пречишћен текст), донела je 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 број 11, у року 
од 15 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-03-217-164/2018 дана 26.07.2019.
године.

Доставити:
1. Хамзић Миодраг из Младеновца, ул.Карађорђева бр.153Б,
2. Канцеларији за управљање јавним улагањима у Београду, ул.Немањина бр.1.;
3. Државном Правобранилаштву Републике Србије у Београду, ул.Немањина бр.26;
4. Ha огласној табли и итернет страници Градске општине Младеновац
5.Архиви.

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

Би-f виа Јов^новић. дипл правник
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Начелник Управе Гу  Младеновац
Мирјана Симовић, дапл. правник
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