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Управа Градске општине Младеновац одлучујући no пријави штете коју je поднела Славица 
Николић из Младеновца, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете на породичном 
стамбеном објекту, настале услед елементарне непогоде поплаве и града у мају и 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), члана 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 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

ОДБИЈА СЕ пријава број 5016 од 03.07.2018. године, заведена као захтев број Ш-03-217- 
26/2018 од 12.07.2018. године, који je поднела Славица Николић из Младеновца, Улица Богдана 
Поповића број 10, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед елементарне 
непогоде поплаве и града у мају и јуну 2018. године, на породичном стамбеном објекту, који се налази 
у Младеновцу, у Улици Богдана Поповића број 10, на катастарској парцели број 3726/1 KO 
Младеновац Варош, као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

Славица Николић из Младеновца, Улица Богдана Поповића број 10, поднела je Градској 
општини Младеновац пријаву број 5016 од 03.07.2018. године, којаје заведена као захтев број III-03- 
217-26/2018 од 12.07.2018. године, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете настале 
услед елементарне непогоде поплаве и града у мају и јуну 2018. године, на породичном стамбеном 
објекту, који се налази у Младеновцу, у Улици Богдана Поповића број 10, на катастарској парцели број 
3726/1 KO Младеновац Варош. У својој пријави, именована je између осталог навела да je t o k o m  олује, 
дошло до прокишњавања крова, као и да je кућа поплавила.

Поступајући no предметној пријави, овај органје прибавио следећу документацију:
- фотокопију јавног позива за пријаву штете на оштећеним породично стамбеним објектима, 

који je објавила Градска општина Младеновац бр. II-00-96-2/245/2018 од 03.07.2018.године;
- Записник комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на 

територији Градске општине Младеновац број III-03-217-26/2018 од 10.07.2018. године;
- изјаве подносиоца пријаве Славице Николић и њеног супруга Бранислава Николића као 

ванкњижног власника предметног породичног стамбеног објекта, које су дали на записник код овог 
органа број III-03-217-26/2018 од 14.08.2018. године;

- фотокопију личне карте Славице Николић, издате од стране ПС Младеновац под бројем 
005314484 од 23.04.2014. године;

- податке електронског читача личне карте Бранислава Николића, супруга подносиоца пријаве, 
издате од стране ПС Младеновац под бројем 004240582, од 04.02.2013. године;

- фотокопију рачуна за комуналне услуге број 1340: 02/2018,издатог од стране јавног 
комуналног предузећа "ЈКП Младеновац" на име Саше Николића за фебруар 2018. године;
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- фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за јул 2018. године, издатог на име 
Данице Николић; a

- фотокопију Уверења Републичког геодетског завода, Службе за катастар неггокретности 
Младеновац број 952-3/2010-308 од 24.03.2010. године;

- фотокопију Уговора о поклону закљученог између Данице Николић и Бранислава Николића из 
Младеновца, овереног пред Општинским судом у Младеновцу, под Ов. бр. 2363/07 одЧ§4.07.2007. 
године;

- фотокопију платне картице Комерцијалне Банке а.д. у Београду, на име Славице Николић, са 
бројем текућег рачуна 205-9011007353680-02;

- Извештај о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03-120/17/2018- 
01 од 28.11.2018.године;

- Записник о раду верификационе Комисије бр. ВК/07-008/2018 од 22.11.2018.године;
- извод из Листа непокретности број 4011 KO Младеновац Варош, за катастарску парцелу број 

3726/1 KO Младеновац Варош, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Младеновац под бројем 952-085-36890/2018 од 30.11.2018. године;

- Извештај о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03-120/17/2018- 
01 од 22.01.2019.године, којим je исправљена грешка настала приликом писања датума у извештају од
22.11.2018. године;

- Записник о раду верификационе Комисије бр. ВК/07-008/2018-1 од 22.01.2019. године, којим 
je исправљена грешка настала приликом писања датума у току израде записника од 22.11.2018. године.

Такође, у току поступка, прибављене су изјаве Славице Николић и Бранислава Николића, које 
су дали на записник код овог органа број III-03-217-26/2018 од 20.02.2019. године, као и записник од
15.03.2019. године, којим je исправљена грешка настала у куцању записника од 20.02.2019. године.

Увидом у предметну пријаву овај орган je утврдио да je Славица Николић из Младеновца, 
Улица Богдана Поповића број 10, дана 03.07.2018. године, поднела Градској општини Младеновац 
благовремену пријаву штете настале од елементарне непогоде бр. 5016, заведену дана 12.07.2018. 
године, као предмет број III-03-217-26/2018 и то у року утврђеном у јавном позиву број П-00-96- 
2/245/2018 од 03.07.2018. године, који je објавила Градска општина Младеновац дана 04.07.2018. 
године у складу са Одлуком о проглашењу елементарне непогоде ("Сл. гласник PC", број 48/2018 и 
52/2018) и одредбама члана 15. став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл. 
гласник PC", број 112/2015);

Ценећи активну легитимацију подносиоца пријаве, овај орган je увидом у извод из Листа 
непокретности број 4011 KO Младеновац Варош, фотокопију Уговора о поклону, закљученог између 
Данице Николић из Младеновца, као поклонодавца и Бранислава Николића из Младеновца, као 
поклонопримца, овереног пред Општинским судом у Младеновцу под Ов. бр. 2363/07 од 24.07.2007. 
године, фотокопију личне карте подносиоца пријаве и изјаву дату на записник код овог органа дана
14.08.2018. године, утврдио да Славица Николић живи у породичном стамбеном објекту који се налази 
у Младеновцу, у Улици Богдана Поповића број 10, на катастарској парцели број 3726/1 KO 
Младеновац Варош, који се на основу напред наведеног уговора налази у ванкњижној својини њеног 
супруга Бранислава Николића, што указује на то да Славица Николић има правни интерес да буде 
странка у поступку односно да je активно легитимисана у смислу одредби чл. 44. ЗУП-а став 1. који 
уређује "(I) Странка у  управном поступку ječme физичко ш и правно лице чија je  управна ствар 
предмет управног поступка u свако друго физичко или правно лице на чија права, обавезе ш и правне 
интересе може даутиче исход управног поступка."

Разматрајући основаност захтева поступајући орган je утврдио следеће:
-да je увидом у извод из Листа непокретности број 4011 за катастарску парцелу број 3726/1 KO 

Младеновац Варош, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности 
Младеновац под бројем 952-085-36890/2018 од 30.11.2018. године, утврђено да се предметна породична 
стамбена зграда налази у својини Данице (Савине) Николић из Младеновца, Улица Миће Вујичића број 
10;

- да je увидом у фотокопију Уговора о поклону закљученог између Данице Николић из 
Младеновца, Улица Јаше Продановића број 5 (као поклонодавца) и Бранислава Николића из 
Младеновца, Улица Миће Вујичића број 10 (као поклонопримца), овереног пред Општинским судом у 
Младеновцу, под Ов. бр. 2363/07 од 24.07.2007. године, утврђено да je Даница Николић земљишно-
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књижни власник куће и дворишта на катастарској парцели број 2239/14 KO Варош Младеновац и да 
наведене непокретности поклања свом сину Браниславу Николићу;

- да je увидом у фотокопију Уверења Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Младеновац број 952-3/2010-308 од 24.03.2010. године, утврђено да je у Регистру 
кућних бројева, улица и тргова, који се код тог органа води за подручје Општине Младеновац, за 
породични стамбени објекат постојећи на катастарској парцели број 3726/1 KO Младеновац Варош у 
Улици Богдана Поповића евидентиран кућни број 10, даје наведена катастарска парцела no земљишно- 
књижној евиденцији раније носила број 2239/14 KO Младеновац Село, као и да je ранији назив Улице 
Богдана Поповића био Улица Миће Вујичића;

- да се у изјави коју je Бранислав Николић из Младеновца, Улица Богдана Поповића број 10, 
којује дао на записник код овог органа број II1-03-217-26/2018 дана 14.08.2018. године, између осталог 
наводи да je он ванкњижни власник предметног породичног стамбеног објекта на основу описаног 
уговора о поклону, да je његова супруга Славица Николић уместо њега поднела предметни захтев, као 
и да се он придружује истом;

- да je Увидом у фотокопију личне карте Славице Николић, издате од стране ПС Младеновац 
под бројем 005314484 од 23.04.2014. године, као и податке електронског читача личне карте за 
Бранислава Николића, супруга подносиоца пријаве, издате од стране ПС Младеновац под бројем 
004240582, од 04.02.2013. године, утврђено да именовани имају пријављено пребивалиште у 
Младеновцу, у Улици Богдана Поповића број 10;

Увидом у фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за јул 2018. године, утврђено je 
да je исти издат на име Данице Николић из Младеновца, ранијег власника предметног породичног 
стамбеног објекта, да je на истом евидентирана потрошња, што указује на чињеницу да именовани 
стално и свакодневно живе у истом.

- увидом у записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним 
објектима на територији Градске општине Младеновац број I1I-03-217-26/2018 од 10.07.2018. године, 
утврђено je  даје  комисија констатовала да су оштећења на предметном породичном стамбеном објекту 
мала, да нису предузете све мере ради његове заштите, из ког разлога није вршена категоризација 
оштећења истог;

- увидом у Извештаје о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03- 
120/17/2018-01 од 28.11.2018.године и од 22.01.2019. године, као и Записнике о раду верификационе 
Комисије бр. ВК/07-008/2018 од 22.11,2018.године и број ВК/07-008/2018 од 22.01.2019. године, који су 
овом органу достављени од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе PC, утврђено je 
да су Комисије ГО Младеновац, које врше процену штете настале након елементарне непогоде - 
поплаве и града у мају и јуну 2018.године, исправно и тачно извршиле процену штете од елементарних 
непогода на територији ГО Младеновац, na je самим тим потврђен записник Комисије за утврђивање 
штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на територији општине Младеновац бр. III-03- 
217-26/2018 од 10.07.2018.године, којим je констатовано да су оштећења на предметном породичном 
стамбеном објекту мала, да нису предузете све мере ради његове заштите из ког разлога није вршена 
категоризација оштећења истог;

Славица Николић као подносилац пријаве и њен супруг Бранислав Николић као ванкњижни 
власник предметног породичног стамбеног објекта, дали су идентичне изјаве на записнике код овог 
органа од 20.02.2019. године и од 15.03.2019. године, у којима се између осталог наводи да нису 
сагласни са Извештајем о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. ВК/07- 
008/2018 од 22.11.2018.године , који je исправљен Записником о раду верификационе Комисије бр. 
ВК/07-008/2018 од 22.01.2019.године, као и да нису сагласни са записником Комисије за утврђивање 
штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на територији општине Младеновац бр. 217- 
26/2018 од 10.07.2018.године, којим je утврђено да су оштећења на предметном породичном стамбеном 
објекту мала и да нису предузете све неопходне мере ради његове заштите, из ког разлога није вршена 
категоризација оштећења истог.

Ha основу напред прибављених и изведених доказа, поступајући орган je несумњиво утврдио:
-да je пријава Славице Николић благовремена и изјављена од овлашћеног лица,
-да се предметни породични стамбени објекат налази у ванкњижној својини Бранислава 

Николића и да се исти придружио пријави коју je поднела његова супруга Славица Николић,
- да подносилац пријаве и њен супруг трајно живе у предметном објекту,
- да je Комисија за процену штете оштећених породичних стамбених објеката на територији 

Градске општине Младеновац у свом записнику констатовала да су оштећења на објекту мала, али да 
нису предузете све неопходне мере ради његове заштите и да у складу са тим није вршена
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категоризација оштећења, што je потврђено и напред наведеним Извештајем о верификацији који je 
сачињен од стране Верификационе комисије Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Имајући у виду да странке нису дале сагласност на Извештај Верификационе комисије a 
верификацији Записника Комисије за процену штете ГО Младеновац, поступајући орган je ценећи ове 
доказе, поклонио веру Записнику Комисије за процену штете оштећених породичних стамбених 
објеката број 111-03-217-26/2018 од 10.07.2018. године, који je верификован као исправан Извештајем о 
извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03-120/17/2018-01 од
28.11.2018.године и од 22.01.2019. године, као и Записником о раду верификационе Комисије бр. 
ВК/07-008/2018 од 22.11.2018.године и број ВК/07-008/2018 од 22.01.2019. године.

У складу са напред утврђеним чињеничним стањем из кога произлази да je пријава штете коју 
je поднела Славица Николић благовремена и да je изјављена од стране овлашћеног лица, да се 
ванкњижни власник породичног стамбеног објекта Бранислав Николић, супруг Славице Николић 
придружио предметној пријави, да предметни породични стамбени објекат странке користе за 
свакодневну употребу, да су на објекту уочена мала оштећења као последица од поплаве, али да 
Комисија није извршила категоризацију уочених оштећења, јер нису предузете све мере ради смењења 
ризика од елементарне непогоде, поступајући орган je закључио да у овом случају нису кумулативно 
испуњени сви услови за доделу државне помоћи који су садржани одредбама тачке 4. став 13. 
Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана, 
услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године, односно да није испуњен услов из тачке 4. 
став 13. подтачка 5. Државног програма, a у вези чл. 11. став 1. тачка 5. Закона о обнови након 
елементарне и друге непогоде која уређује „ da je  ствар чувана са пажњом u на прописан начин као u 
da су предузете cee мере padu смањења ризика od елементарне u dpyse непогоде “ na je применом 
наведених одредби донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

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-03-217-26/2018, 
дана 15.4.2019. год.

Доставити:
1. Славици Николић из Младеновца, Улица Богдана Поповића број 10,
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 интернет страницу и огласну таблу Градске општине Младеновац;
5. Архиви.
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