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ЂК
Управа Градске општине Младеновац одлучујући no молби, коју je Председнику Градске
општине Младеновац поднео Радомир Вуковић из Младеновца, ради доделе државне помоћи у
циљу отклањања штете на помоћном објекту - огради, 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), 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 40/10 пречишћен текст и 38/13), доноси следеће

РЕШЕЊЕ
ОБУСТАВЉА се поступак no пријави бр.5466 од 17.07.2018.године, заведеној као
предмет број III-03-217-217/2018 од 04.09.2018.године, коју je Председнику Градске општине
Младеновац поднео Радомир Вуковић из Младеновца, ул.Јаше Продановића број 5/12, ради
доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне непогоде поплаве
и града у јулу и августу 2018. године, на помоћном објекту - огради постојећој у Шепшину, на
кп.бр 1230/2 KO Шепшин, због одустанка странке.
Образложење
Радомир Вуковић из Младеновца, ул.Јаше Продановића број 5/12, поднео je
Председнику Градске општине Младеновац молбу бр.5466 од 17.07.2018.године, заведену као
предмет број III-03-217-217/2018 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, на помоћном објекту - огради, која се налази у Шепшину. У својој пријави, именовани
je између осталог навео да je услед изливања потока који протиче кроз село, дошло до рушења
бетонске ограде којом je ограђен његов плац, која je била оштећена и услед поплава 2014.
године.
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;
-подаци са сајта РГЗ-а и Геосрбије за кп.бр. 1230/2 KO Шепшин;
- Записник комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним
објектима на територији Градске општине Младеновац број III-03-217-217/2018, од 22.11.2018.
године;
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фотокопију Записника о раду верификационе Комисије бр. BK/07-II-008/2018 од
23.04.2019.године;
- фотокопију Извештаја о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр.
217-03- 169/9/2018-01 од 06.05.2019.године;
- извод из Листа непокретности број 402 KO Шепшин, за катастарску парцелу број
1230/2 KO Шепшин, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Младеновац под бројем 952-085-31174/2019 од 04.06.2019. године;
- позив овог органа од 31.05.2019. године;
- Записник овог органаброј III-03-217-217/2018 ОД 12.06.2019.године.

Увидом у предметну пријаву, овај орган je утврдио да je Радомир Вуковић. поднео
Председнику Градске општине Младеновац молбу број 5466 од 17.07.2018.године, заведену као
предмет број III-03-217-217/2018 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, на помоћном објекту - огради, која се налази у Шепшину, на кп.бр. 1230/2 KO Шепшин.
Наведена пријава je поднета знатно пре рока одређеног Јавним позивом за пријаву штете
настале на породичним стамбеним објектима у јулу и августу 2018.године број П-00-962/322/2018 од 31.08.2018.године који je објавила Градска општина Младеновац, у складу са
Одлуком о проглашењу елементарне непогоде ("Сл. гласник PC", број 66/2018) и чланом 15.
став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник PC", број 112/2015)
али се иста може сматрати благовременом јер je у предметном јавном позиву назначено да
грађани који су поднели пријаву штете пре објављивања истог, не морају то поново чинити.
Ценећи активну легитимацију подносиоца пријаве, овај орган je извршио увид у извод из
Листа непокретности број 402 KO Шепшин, за кп.бр. 1230/2 KO Шепшин, издатог од стране
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Младеновац број 952-08531174/2018 од 04.06.2019.године.
Увидом у наведени лист непокретности, утврђено je да се предметна катастарска
парцела налази у приватној својини Радомира Вуковића из Младеновца, али да на истој нема
евидентираних објеката.
Увидом у записник Комисије за процену штете оштећених породичних стамбених
објеката на територији Градске општине Младеновац о изласку на лице места број III-03-217217/2018 од 22.11.2018. године, утврђено je да je приликом изливања потока оштећена бетонска
ограда на кп.бр. 1230/2 KO Шепшин, али како се не ради о породичном стамбеном објекту, већ о
о огради - помоћном објекту, није вршена категоризација оштећења истог.
Имајући у виду да je Државним програмом помоћи и обнове оштећених породичних
стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018.
године („Сл. Гласник РС“, број 81/2018), између осталог прописано да предмет доделе државне
помоћи могу бити породични стамбени објекти у својини грађана, на којима je утврђена штета
и у којима стално живе сами или са члановима своје породице, овај орган je позивом од
31.05.2019. године, позвао странку ради давања изјаве у вези са утврђеним чињеничним стањем
и другим околностима из своје пријаве које су од значаја за предметни поступак.
Записником од 12.06.2019.године, када je странка требало да приступи no позиву,
службено лице констатује да се странка није одазвала на позив овог органа од
31.05.2019.године, иако je била уредно позвана за давање изјаве у поступку, a ради разјашњења
питања који je објекат предмет поступка, затим питања својине на истом, као и изјашњења о
другим битним чињеницама у поступку.Странка je у позиву од 31.05.2019.године, била
упозорена на последице не одазивања позиву у складу са чл.98. став 2. и став 3. Закона о
општем управном поступку ("Сл. гласник PC", бр. 18/16 и 95/2018 - аутентично тумачење), али
се и поред тога није одазвала позиву овог органа a свој недолазак није оправдала.
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Имајући у виду да се странка није одазвала позиву овог органа ради давања изјаве у вези
са околностима из пријаве, нити je у току поступка показивала интересовање за исти, овај орган
je закљулир да je странка одустала од своје пријаве јер њено понашање очигледно указује на
чињеницу да Више нема интереса да учествује у предметном поступку, те да су из наведених
разлогд у потпуности испуњени услови за обуставу истог који су садржани у одредбама чл. 98.
став 2v в став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", бр. 18/16 и 95/2018 аутентично тумачење), који уређују: " Сматра се da je странка одустала od захтева u ако
њено понашање очигледно указује da више нема интереса da учествује у поступку. Kad
странка odycmaHe od захтева, решењем се обуставља поступак, изузеб Kada се противна
страна противи обустављању поступка или Kada je настављање поступка, који je могао бити
покренут u no службеној дужности, у јавном иптересу." na je применом наведене одредбе и
одредби чл.136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", бр. 18/16 и
95/2018 - аутентично тумачење), донео 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 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-03-217-217/2018 дана
25.07.2019. године.
Доставити:
1. Радомиру Вуковићу из Младеновца, ул.Јаше Продановића бр.5/12;
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.
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