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Младеновац
ул.Јанка Катића бр.6
ЋК
Управа Градске општине Младеновац одлучујући no жалби коју je поднела Управник
Стамбене заједнице Јаше Продановића 1 Биљана Стаменковић, ради побијања Решења број III03-217-161/2018 од 21.06.2019.г., на основу чл.19. став 2. и чл.15. став 4. Закона о обнови након
елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник PC", број 112/2015), у складу са чл.162. ставом 1 и
2. и чл.159. став 2. 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.г. ("Сл. гласник PC", бр. 81/2018), дописа Заменика Градоначелника
Града Београда број 020-5702/201 Г-01 од 20.08.2018.г. и чл.46. став 1. тач. 3. Статута Градске
општине Младеновац ("Сл. лист Града Београда", број 40/10 и 38/13 - пречишћен текст), доноси
следеће

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба број III-03-217-161/2018 од 19.07.2019.г., коју je против Решења
Управе Градске општине Младеновац број III-03-217-161/2018 од 21.06.2019.г., поднела
Управник Стамбене заједнице Јаше Продановића 1 - Биљана Стаменковић из Младеновца,
ул.Јаше Продановића бр.1, као неуредна.

Образложење
Биљана Стаменковић из Младеновца, ул.Јаше Продановића бр.1, као Управник Стамбене
заједнице Јаше Продановића 1, са седиштем у Младеновцу, у ул.Јаше Продановића бр.1,
поднела je Градској општини Младеновац пријаву заведену под бројем III-03-217-161/2018 од
27.07.2018.г., ради накнаде штете настале на стамбеној згради услед дејства елементарне
непогоде поплаве и града од 06. и 07. јула 2018.г. У својој пријави, именована je између осталог
навела да je услед велике количине падавина од 06. и 07. јула 2018.г., дошло до прокишњавања
крова предметне стамбене зграде на више места, у пределу око димњака, као и да je услед
велике количине воде коју олуци нису могли да приме, дошло до пуцања стакла на светларнику
у коме се и даље налази већа количина воде која не може да се исуши.
Након спроведеног поступка, a имајући у виду да се именована није одазвала на позив
овог органа од 31.05.2019.г., ради давања изјаве на записник у вези са околностима из своје
пријаве које су од значаја за предметни поступак дана 10.06.2019.г., од стране овог органа
донето je првостепено Решење број III-03-217-161/2018 од 21.06.2019.г., којим je предметни
поступак обустављен сходно чл.98. став 2 и 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.
гласник PC", број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење).
Дана 19.07.2019.г., именована je овом органу упутила поднесак, у коме je навела разлоге
неодазивања на позив овог органа од 31.05.2019.г.. Имајући у виду да je поднесак поднет у року
предвиђеном за жалбу на предметно решење, да се исти може сматрати жалбом сходно чл.159.
став 3. закона о општем управном поступку, али да исти није садржао елементе жалбе

предвиђене чл.158. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", број 18/2016 и
95/2018 - аутентично тумачење), подносиоцу je дана 02.08.2019.г. упућен допис број Ш-03-217161/2018, са налогом да у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог уреди свој поднесак од
19.07.2019.г., уз упозорење да ће у противном исти бити одбачен као неуредан.
Имајући у виду да je именована наведени допис уредно примила дана 19.08.2019.г., као и
да у остављеном року није уредила свој поднесак од 19.07.2019.г., овај орган je мишљења да су
у потпуности испуњени услови за одбацивање жалбе садржани у одредбама чл.162. став 1.
Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник PC", број 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење) који уређује: "(1) Првостепени орган решењем одбацује жалбу која није
благовремена, није дозвољена, коју je поднело неовлашћено лице или која није уређена у року
који je орган одредио (чл.59. став (2) овог закона)", у вези са чл.59. став 2. цитираног закона
који уређује: "(2) Ако поднесак не буде уређен у року, орган решењем одбацује поднесак.", na je
сходно цитираним одредбама донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству:
Против овог решења, може се изјавити жалба Влади Републике Србије, Комисији за
утврђивање штете од елементарних непогода у Београду, ул.Немањина бр.11, у року од 8
(осам) 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-03-217-161/2018 дана
30.08.2019. године.
Доставити:
1. Управнику Стамбене заједнице Јаше Продановића 1, Биљани Стаменковић из
Младеновца, ул.Јаше Продановића бр.1;
2. Ha огласну таблу и интернет страницу Градске општине Младеновац;
3. Архиви.

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