Република Србија
Град Београд
Градска општина Младеновац
Управа Градске општине Младеновац
Број: 111-03-217-16/2018
Датум: 15.08.2019.г.
Младеновац
ул.Јанка Катића бр.6
ЈИ
Управа Градске општине Младеновац одлучујући no пријави Милосављевић Весне из Младеновца,
ул.Карађорђева бр.5, заведеној под бројем III-03-217-16/2018 од 11.07.2018.г., ради доделе државне помоћи
у циљу отклањања штете на објекту, настале услед елементарне непогоде поплаве мају и јуну 2018. године,
на основу чл.19. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогода ("Сл. гласник PC", број
112/2015), чл.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 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

Одбија се пријава број III-03-217-16/2018 од 11.07.2018.г., коју je поднела Милосављевић Весна из
Младеновца, ул.Карађорђева бр.5, ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете, настале услед
елементарне непогоде поплаве и града у мају и јуну 2018.г., на стамбеном објекту на кп.бр.2875 KO
Младеновац Варош, постојећем у Младеновцу, у ул.Карађорђева бр.5, као неоснована.

Образложење
Милосављевић Весна из Младеновца, ул.Карађорђева бр.5, поднела je Градској општини
Младеновац пријаву бр.4983 од 02.07.2018.г., заведену као предмет број III-03-217-16/2018 од 11.07.2018.r.,
ради доделе државне помоћи у циљу отклањања штете настале услед елементарне непогоде поплаве и града
у мају и јуну 2018. године, на стамбеном објекту који се налази у Младеновцу, у ул.Карађорђева бр.5. У
својој пријави, именована наводи да je дошло до прокишњавања плафона и поплаве у 2 собе у којима живи
сама.
Поступајући no предметној пријави, овај орган je прибавио следећу документацију:
-фотокопију Јавног позива Председника општине за пријаву штете од поплаве и града бр. И-00-962/245/ 2018 од 3.7.2018., објављен 4.7.2018.г.;
-извод из Листа непокретности број 3229 KO М ладеновац Варош, за кп.бр.2857 KO М ладеновац
Варош, издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Младеновац под
бројем 952-085-38358/2018 од 05.12.2018.r.;
- Записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на
територији Градске општине Младеновац број III-03-217-16/2018 од 09.07.2018. године о изласку на лице
места ради процене, односно категоризације оштећења.
- Записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним објектима на
територији Градске општине Младеновац број I1I-03-217-16/2018 од 9.07.2018.г. о категоризацији оштећења;
- изјаву подносиоца пријаве, дате назаписник број III-03-217-16/2018 од 15.08.2018. г.;
-фотокопију решења 0.бр.205/15 од 19.05.2015.г.;
-фотокопију допунског решења О.бр. 1745/15 од 20.01.2016.г.;
-фотокопију Уговора о поклону од 12.11.2014.Г.;
-фотокопију Анекса Ов.бр.2008/93 од 15.04.1993.год.;
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-фотокопију Решења Градске Управе Града Београда, Градског Секретаријата за јавне приходе,
Сектора јаввних прихода за подручја градских општина - Одељење Младеновац бр#> XXVI -01-4361/11334/2018-070 од 19.03.2018. године о порезу на имовину за 2018.г.;
- фотокопија плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију за јун 2018.г.;
-фотокопију рачуна за воду за април и јун 2018.г;
\
,
-очитане податке са читача личне карте за Милосављевић Весну,бр.
од 22.01.2017.грд.;
-уверење о пребивалишту за Милосављевић Весну, издате од стране Министарства унутра11|њих
послова, Полицијске Управе за Град Београд, Одељења за држављанство и друге управне послове број
03/16/6/1 број 205.3.1-4986/2018 од 02.01.2019.г.;
- Записник о раду верификационе Комисије бр. ВК/07-008/2018 од 22.11.2018.године;
-Извештај о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03-120/17/2018-01 од
28.11.2018.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 техничка грешка настала приликом израде извештаја од
22.11.2018.године;
- Записник о раду верификационе Комисије бр. ВК/07-008/2018-1 од 22.01.2019. године, којим je
исправљена техничка грешка настала у току израде записника од 22.11.2018.године.
Увидом у предметну пријаву бр.4983 од 02.07.2018.г. и јавни позив који je објавила Градска
општина Младеновац бр. II-00-96-2/245/2018 од 03.07.2018.г., поступајући орган je на основу увида у Јавни
позив за пријаву штете за јун 2018.Г. на оштећеним породично-стамбеним објектима број 11-00-962/245/2018 од 03.07.2018.г., који je објавила Градска општина Младеновац 04.07.2018.г., складу са Одлуком
Владе Републике Србије о проглашењу елементане непогоде ("Сл. гласник PC", број 48/2018 и 52/2018) ,
утврдио да je иста благовремена, јер je у Јавном позиву наведено да грађани који су пријавили штету у
писаној форми пре објављивања наведеног позива, не морају то поново чинити.
Оцењујући активну легитимацију подносиоца пријаве, овај орган je извршио увид у Уверење о
пребивалишту за Милосављевић Весну, на основу којег je утврђено je да именована има пријављено
пребивалиште на адреси у ул. Карађорђева бр.5 од 10.03.1992.г.., чиме je утврђена активна легитимација
подносиоца захтева сагласно одредбама чл. 44. став 1. ЗУП-а "Странка у управном поступку ječme физичко
или 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 da утиче исход управног поступка.
Увидом у прибављену документацију, овај орган je утврдио:
- да je увидом у извод из Листа непокретности број 3229 KO Младеновац Варош, за кп.бр.2857 KO
Младеновац Варош, утврђено да на предметној парцели je уписано 5 објеката, од којих je објекат бр.5
означен као породична стамбена зграда у својини Републике Србије,држалац ГО Младеновац;
-да je увидом у Анекс уговора Ов.бр.2009/93 од 15.04.1993.г., утврђено да je Милосављевић Драган
из Младеновца, купио од Општине Младеновац, стан бр.З, у приземљу, пов.22т2,у ул.Карађорђева бр.5;
-да je на основу Уговора о поклону од 12.11,2014.год.,утврђено je да поклонодавац Милосављевић
Драган, који je раније поклонио свом сину Љубиши собу од 16м2,сада супрузи Милосављевић Весни,као
поклонопримцу, поклања кухињу од 6 m2 и дозидано предсобље од 20 т 2,два помоћна одељења у дворишту
од 7м2, као и цело двориште;
-да je на основу решења 0.бр.205/15 од 19.05.2015.г. и допунског решења О.бр.1745/15 од
20.01.201 б.г., на заоставштини пок.Милосављевић Драгана као ванкњижног власника на стану бр.З,пов.22
m2, a који се налази у ул.Крађорђева бр.5 у Младеновцу,оглашена за наследника супруга Милосављевић
Весна;
- да je увидом у уверење о пребивалишту за Милосављевић Весну, утврђено да именована има
пријављено пребивалиште на адреси Карађорђева бр.5, у М ладеновцу од 10.03.1992.r.;
-да je увидом у Решење о порезу на имовину за 2018.г., утврђено да je Милосављевић Весна порески
обвезник за објекат у Младновцу, у ул. Карађорђева бр.5, површине 25 m2;
- да je увидом у рачун за електричну енергију за јун 2018. године, утврђено да се исти испостављају
на име Милосављевић Весне из Младеновца, ул.Карађорђева бр.5;
- да je у изјави, коју je Милосављевић Весна дала на записник код овог органа број III-03-21716/2018 од 15.08.2018.г., изјавила д аје власник објекта где je пријавила штету и где живи са члановима своје
породице,да je кућу наследила од супруга на основу оставинског решења, као и да je доставила сву тражену
докуметацију,да се рачуни за порез и струју воде на њу;
- да je увидом у записник Комисије за утврђивање штете на оштећеним породично - стамбеним
објектима на територији Градске општине Младеновац број III-03-217-16/2018 од 09.07.2018.г., утврђено да
се на кп.бр.2875 KO Младеновац Варош, налази породични стамбени објекат спратности П+0,постојећи у
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Младеновцу,у ул.Карађорђева бр.5, констатовано да нема утврђене штете као последица поплаве или града
у мају и јуну 2018.г.;
да je увидом у Извештаје о извршеној верификацији процене штете за ГО Младеновац бр. 217-03120/17/2018-01 од 28.11.2018.г. и од 22.01.2019.г., као и Записнике о раду верификационе Комисије бр.
ВК/07-008/2018 од 22.11.2018.г. и број ВК/07-008/2018 од 22.01.2019.г., који су овом органу достављени од
стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе PC, утврђено да су Комисије ГО Младеновац,
које врше процену штете настале након елементарне непогоде - поплаве и града у мају и јуну 2018.г.,
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 натериторији општине Младеновац бр. III-03-217-16/2018 од 09.07.2018.г.
Имајући у виду напред прибављене и изведене доказе, поступајући орган je закључио да je предмет
пријаве штета на породичном стамбеном објекту, да je подносилац пријаве ванкњижни власник објекта у
којем стално живи са својом породицом, као и да je Комисија утврдила се не може се извршити
категоризација оштећења за предметни објекат, те сагласно томе није испуњен услов за доделу државне
помоћи садржан у чл.1 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.Г. ("Сл. гласник PC",
бр. 50/2018 и 60/2018), уређује " Овом уредбом утврђује се Државни програм помоћи u обиове оштећених
породичпих стамбеиих објеката у својини грађана услед дејства поплава u града у јулу u августу 2018.
године", и одредбама тачке 4. Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених
објеката у својини грађана, услед дејства поплаве и града у јулу и августу 2018. године ("Сл. гласник PC",
број 81/2018), a сагласно одредбама члана 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл.
гласник PC", број 112/2015) која уређује. " Услови за добијање помоћи су da: 1) je настала штета
непосредна последица елемвнтарнв u друге непогоде; 2) je штета пријављена у складу са законом; 3) je
штету претрпело лице из члана 1. овог закона; 4) je оштећена m u уншитена ствар која служи u неопходна
je за задовољење основнш животних потреба me je као таква била у свакодневној или редовној употреби;
5) je ствар чувапа са пажњом u на прописан начин као u da су предузете cee мере padu смањења ризика od
елементарне u друге непогоде; 6) су испуњени dpyzu услови у складу са овим законом. Навебени услови
морају бити кумулативно испуњени.", донела je 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 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-03-217-16/2018 дана
15.08.2019. године.
Доставити:
1. Милосављевић Весни из Младеновца, ул.Карађорђева бр.5;
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 огласној табли и итернет страници Градске општине Младеновац
5.Архиви
Начелник Одељења за имов.прав. и стамб. посл.
простор
дипл.правник

'ič im

Начслник УнрјЈвЈб^ () Младеновац
М ирјанаС и ^Ш ^Н и ил. правник

\
•’ ♦i Л

3

