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Управа Градске општине Младеновац одлучујући no пријави штете коју je поднела Радмила 
Павловић из Младеновца, ради штете настале на стану услед елементарне непогоде поплаве и града у 
јуну 2018. године, на основу члана 19. став 1. и 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде 
("Сл. гласник PC", број 112/2015), 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 мају и 
јуну 2018. године ("Сл. гласник PC", бр. 50/2018, 60/2018 и 26/2019), дописа Заменика Градоначелника 
Града Београда број 020-5702/201 Г-01 од 20.08.2018. године и члана 46. став 1. тач. 3. Статута Градске 
општине Младеновац ("Сл. лист Града Београда", број 42/08, 15/10 и 48/13 - пречишћен текст), доноси 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Одбацује се пријава заведена као предмет број Ш-03-217-135/2018 од 17.07.2018. године, коју je 
поднела Радмила Павловић из Младеновца, Улица Јанка Катића број 42, ради штете настале на стану 
означеном бројем 21, који се налази у стамбеној згради, постојећој у Младеновцу, у Улици Јанка Катића 
број 40, на катастарској парцели број 3039 KO Младеновац Варош, услед елементарне непогоде поплаве и 
града у јуну 2018. године, јер се пред овим органом води поступак о истој управној ствари у предмету број 
Ш-03-217-52/2018 од 13.07.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Радмила Павловић из Младеновца, Улица Јанка Катића број 42, поднела je Градској општини 
Младеновац пријаву штете, заведену као захтев број III-03-217-135/2018 од 17.07.2018. године, ради доделе 
државне помоћи у циљу отклањања штете настале услед елементарне непогоде поплаве и града у мају и 
јуну 2018. године, на стану означеном бројем 21, који се налази у стамбеној згради, постојећој у 
Младеновцу, у Улици Јанка Катића број 40, на катастарској парцели број 3039 KO Младеновац Варош. У 
својој пријави, именована je између осталог навела да je вода ушла у стан са спољне стране, да су оштећени 
теписи, подови, зидови и два кревета.

Поступајући no предметној пријави, овај орган je извршио увид у службену евиденцију, о поднетим 
захтевима за доделу државне помоћи у циљу отклањања штете на породичним стамбеним објектима 
настале услед дејства елементарне непогоде поплаве и града у мају и јуну 2018. године. Том приликом, 
утврђено je да je именована дана 13.07.2018. године, овом органу поднела још једну пријаву штете, 
заведену под бројем Ш-03-217-52/2018, ради штете на предметном стану.

Увидом у списе предмета број III-03-217-52/2018 од 13.07.2018. године, утврђено je  да je предмет 
ове пријаве такође стан означен бројем 21, који се налази у стамбеној згради постојећој у Младеновцу, у 
Улици Јанка Катића број 40, као и даје у истом донето решење број III-03-217-52/2018 од 24.5.2019.године.

У складу са напред утврђеним чињеничним стањем, овај орган je закључио да je странка Радмила 
Павловић из Младеновца, Улица Јанка Катића број 42, поднела две истоветне пријаве штете ради доделе 
државне помоћи у циљу отклањања штете на стану означеном бројем 21, који се налази у стамбеној згради 
постојећој у Младеновцу, у Улици Јанка Катића број 40, као и да je у предмету 03-217-52/2018 донето 
решење у овој правној ствари , те да су сагласно томе у потпуности испуњени услови за доношење решења 
о одбацивању пријаве која je  предмет овог поступка, садржани у одредбама члана 92. став 1. тачка 5. и 
ставу 2. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", број 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) које уређују: став 1. тачка 5. "(1) Орган решењем одбацује поступак ако: 5) у  истој управној 
ствари већ се води управни или судски поступак ш и je  о њој правноснажно одлучено решењем којим je  
странци признато право или наложена обавеза;" и став 2. истог закона: (2) орган може у  току целог 
поступка da одбаци захтев с т р а н к е na je применом истих донео одлуку као у диспозитиву овог решења
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Поука о правном леку:
Против овог решења, може се изјавити жалба Влади Републике Србије, Канцеларији за управљање 

јавним улагањима, Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода у Београду, Улица Немањина 
број 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 члана 14. став 2. Закона о 
обнови од елементарних и других непогода ("Сл. гласник PC", број 112/2015).

Одлучено у Управи Градске општине Младеновац, под бројем III-03-217-135/2018
дана 29.05.2019. године.

Доставити:
1. Радмили Павловић из Младеновца. Улица Јанка Катића број 40,
2. Канцеларији за управљање јавним улагањима у Београду, Улица Немањина број 11;
3. Државном Правобранилаштву Републике Србије у Београду, Улица Немањина број 26;
4. Ha огласну таблу и интернет страницу Градске општине Младеновац;
5. Архиви.


