РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Комисија за утврђивање штете од
елементарних непогода
44 број: 217-9334/2019-2
8. мај 2020. године
Б е о гр ад

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе, се седиштем у
Београду, Немањина 11, на основу члана 33. став 4. Закона о Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05-испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18- др.
закон), члана 33. Пословника Владе („Службени гласник PC”, број 61/06-пречишћен текст
69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19-др. уредба ) и члана 20. став 1.
Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15),
решавајући по жалби Мирјане Ђурић изјављеној на решење Управе градске општине
Младеновац број III-03-217-206/2018 од 7. августа 2019. године на седници од 8. маја 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

Одбија се жалба Мирјане Ђурић изјављена на решење Управе градске општине
Младеновац број Ш-03-217-206/2018 од 7. августа 2019. године, као неоснована.

Образложење

Решењем Управе градске општине Младеновац број III-03-217-206/2018 од 7. августа
2019. године:
Одбија се пријава коју је поднела Ђурић Мирјана из Младеновца, ул Карађорђева бр. 3,
број 5973 од 1.8.2018. године заведена као предмет број III-03-217-206/2018 од 4.9.2018.
године ради штете која је настала услед елементарне непогоде - поплаве у јулу 2018. године
на стамбеном објекту постојећем у Младеновцу у ул. Карађорђева бр. 3, као неоснована.
Против наведеног решења, жалбу је благовремено изјавила Ђурић Мирјана из
Младеновца. У жалби истиче да има решење о нужном смештају у старом делу куће, а да је
поплављен дограђени део куће који је у поступлку легализације.за који плаћа порез и
комуналије. Указује да годинама пише молбе за легализацију и да је због проширења
породице морала да догради тих 58. квадрата који су поплављени. Наводи да у кући живи са

сином, снајом и четири унука. Истиче да није у могућности да о свом трошку санира
последице поплаве.
У писаном одговору првостепени орган се изјаснио на наводе из жалбе. У одговору се
наводи да предметни објекат није уцртан у катастру, да је ниво оштећења исти као и приликом
утврђивања дана 9.7.2018. године и да је тадашња Комисија утврдила да нема категоризације
оштећења по овој пријави. Истиче да је су Комисије које врше процену на територији
Младеновца исправно и тачно извршиле процену штете на овој територији. Поред тога наводи
да предметни стамбени објекат није у својини подносиоца пријаве и да није испуњен услов за
доделу помоћи. Предлаже да другостепени орган одбије жалбу јер је првостепено решење
законито и правилно.
По разматрању жалбе, решења и других списа предмета, ова Комисија је оценила да је
првостепено решење законито а да је жалба неоснована.
Увидом у списе предмета које доставио подносилац захтева и које је орган који води
поступак прибавио по службеној дужности налазе се: Записник о раду Верификационе
Комисије, Извештај о извршеној верификацији процене штете за градску општину
Младеновац, Препис листа непокретности број: 2282 К.О. Младеновац Варош, Записник од
3.6.2019. године о узимању изјаве на околности из пријаве, Уверење Градске управе града
Београца - Секретаријата за финансије од 23.04.2015. године, Уверење Управе градске
општине Младеновац - Одељења за грађевинске и комуналне послове од 4.6.2019. године,
Извештај лекара специјалисте, Дописи Управе градске општине Младеновац од 14.08.2019
упућени Државном правобранилаштву и Канцеларији за управљање јавним улагањима,
Преглед просторни података из катастра непокретности, РГЗ-а, Копија личне карте за Ђурић
Мирјану, Уверење о пребивалишту за Ђурић Мирјану, Уверење Градске управе града Београда
- Сектор јавних прихода за подручја градских општина.од 21.03.2018.године, Рачуни за
комуналне услуге, Решење о нужном смештају, Електронски очитана лична карта за Ђурић
Мирјану, Записник Комисје од 27.11.2018. године, копија неколило фотографија оштећеног
објекта, Решење о порезу на имовину за 2018. годину и Рачуни за електричну енергију
На основу овако утврђеног чињеничног стања и изведених доказа у поступку,
применом одредби Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и Државног програма
помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана, одлучено је
као у диспозитиву решења.
Чланом 11. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ( Сл.гласник PC
112/15), прописано је услови за добијање помоћи су да:
1) је настала штета непосредна последица елементарне и друге непогоде;
2) је штета пријављена у складу са законом;
3) је штету претрпело лице из члана 1.овог закона;
4) је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење животних
потреба те је као таква била у свакодневној или редовној употреби;
5) је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради
смањења ризика од елементарне и друге непогоде;
6) су испуњени други услови у складу са овим законом.
Ставом 2. истог члана је прописано да наведени услови морају бити испуњени
кумулативно.
Ова чињеница утврђује свим релевантним доказима, при чему се на основу члана 10.
Закона о општем управном поступку (Сл.гласник PC 18/16) одлучне чињенице морају
утврђивати на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно,
након чега ће утврђеност одлучних чињеница у поступку бити резултата изведених доказа на
наведени начин, као и резултат целокупног поступка.

У спроведеном поступку, неспорно је утврђено да се предметни објекат не налази у
својини Ђурић Мирјане из Младеновца. Осим тога предметни објекат није уцртан у катастар, и
надлежна Комисија је утврдила да нема категоризације оштећења по овој пријави. Овај орган је
размотрио наводе у жалби и достављену документацију али је нашао да су без утицаја на
правилност и законитост ожалбеног решења, будући да не доводе у сумњу утврђено
чињенично стање и правилну примену материјалног права.
На основу изложеног, применом одредби члана 170. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против
њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног
суда у року од 30 дана од дана пријема. Тужба се предаје суду непосредно на писарници суда у
Београду, улица Немањина број 9, или му се шаље препоручено поштом.

