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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 по жалби Павловић Ане из Сопота, изјављеној на решење Управе Градске
општине Младеновац број III-03-217-222/2018 од 27. августа 2019.године, на седници од
30. јануара 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
Поништава се решење Управе Градске општине Младеновац број III-03-217222/2018 од 27. августа 2019.године.
Предмет се враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
Образложење
Решењем Управе Градске општине Младеновац број III-03-217-222/2018 од
27.08.2019.године, одбија се пријава од 6.8.2018.године, коју је поднела Павловић Ана из
Сопота, ул.Рада Јовановића бр. 4 ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете
настале услед елементарне непогоде поплаве и града у јулу и августу 2018.године на стану
означеном бр.З који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање у
Младеновцу у ул. Савића млин бр.15, на кат.парцели 4545/1 КО Младеновац Варош, као
неоснован.
Против наведеног решења, жалбу је изјавила Павловић Ана из Сопота, због
погрешне примене материјалног права. У жалби наводи да је као подносилац захтева
испунила све услове да јој се додели државна помоћ у циљу отклањања штете настале услед
елементарне непогоде. Првостепени орган је погрешно применио одредбу члана 1. Уредбе о
утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених
објеката у својини грађана услед дејства поплава и града. Стан је породични стамбени
објекат у личној својини подносиоца захтева, па свакако испуњава услов да јој се помоћ
додели. Предлаже да се поништи ожалбено решење.
У одговору на жалбу, првостепени орган наводи да нису испуњени услови с обзиром
да се предметни стан не може сматрати породичним стамбеним објектом у смислу одредби
Закона о становању и одржавању стамбених зграда, па предлаже да се иста одбије као
неоснована.

У образложењу ожалбеног решења се наводи да је Павловић Ана из Сопота Ул. Рада
Јовановића бр.4 поднела дана 06.08.2018.године захтев за доделу државне помоћи ради
отклањања штете настале услед елементарне непогоде поплаве и града у јулу и августу
2018.године на стану означеном бр.З који се налази у приземљу стамбене зграде у
Младеновцу у ул.Савића млин бр.15 на кат.парцели 4545/1 КО Младеновац Варош.
Поступајући по поднетој пријави орган је по службеној дужности прибавио
потребну документацију и утврдио да је Павловић Ана из Сопота власник предметног
објекта стана бр.З који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање. У
току поступкаје без позива приступио Јанковић Радослав из Младеновца који је изјавио да
је власник предметног објекта његова ћерка Павловић Ана , а да у истом он свакодневно
живи и да има право доживотног уживања на предметном стану. Увидом у читач
електронске личне карте утврђено је да именовани има пријављено пребивалиште на адреси
предметног објекта. Из записника Комисије за утврђивање штете од 10.12.2018.године
утврђено је да је услед непогода дошло до продора воде у објекат, да је ламинат влажан, да
су оштећени подови и зидови и осећа се велика влага. Утврђена је прва категорија
оштећења и тај записник је верифокован од стране Верификационе комисије Канцеларије за
јавна улагања избештајем од 6.5.2019.године.
На основу споведених доказа и утврђеног чињеничног стања, орган је утврдио да
именована нема право на државну помоћ из разлога што се Уредба о утврђивању државног
програма помоћи и обнове односе на породичне стамбене објекте у својини грађана, a
предмет пријаве у овој управној ствари је стан у згради за колективно становање па нису
испуњени услови за доделу државне помоћи.
На основу свега напред наведеног, орган је донео одлуку као у диспозитиву
решења.
Ова Комисија налази да је првостепени орган у овој управној ствари није правилно
применио материјално право и то одредбу члана 1. Уредбе о утврђивању Државног
програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбениг објеката у својини грађана
услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године. Стан је породични стамбени
објекаг и није битно што се налази у згради за колективно становање. Предметна уредбе се
односи на све породичне стамбене објекте у својини грађана, а не само на породичне куће
како то наводи првостепени орган.
Услови за остваривање државне помоћи су прописани чланом 11. Закона о обнови
након елементарне и друге непогоде ( „Сл.гласник РС“, 112/15), и они су да:
1) је настала штета непосредна последица елементарне и друге непогоде;
2) је штета пријављена у складу са законом;
3) је штету претрпело лице из члана 1.овог закона;
4) је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење животних
потреба те је као таква била у свакодневној или редовној употреби;
5) је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради
смањења ризика од елементарне и друге непогоде;
6) су испуњени други услови у складу са овим законом.
Ставом 2. истог члана је прописано да наведени услови морају бити испуњени
кумулативно.
Налазећи да је ожалбеним решењем повређен закон на штету жалилаца ова
Комисија поништава ожалбено решење и предмет враћа првостепеном органу на поновни
поступак и одлучивање.
У поновном поступку, првостепени орган је дужан да утврди да ли подносилац
захтева Павловић Ана из Сопота испуњава услове прописане чланом 11. Закона о обнови
након елементарне и друге непогоде.

Првостепени орган је дужан да сходно члану 171. ЗУП-а, поштујући примедбе
изнете у другостепеном решењу, отклонити наведене недостатке, и на основу јасно и
недвосмислено утврђеног чињеничног стања, правилно примени материјално право и
донесе на закону засновано решење у року од 30 дана од дана пријема решења.
Упутство о правном средству: Ово решење је 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.
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