Бр. 217-14-68/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам
и инспекцијске послове, решавајући по пријави Стевана Миловановића из Појата , који
је пријаву поднео у име корисника права на објекту Драгана Миловановића који је
на привременом раду у иностранству , за доделу државне помоћи ради отклањања
штете на стамбеном објекту насталe елементарном непогодом- поплавом, на основу члана
41. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр.
75/14), у складу са Државним програмом обнове за оштећене породичне објекте („Сл.
гласник РС“, бр. 77/14) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“,
бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ
1. ОДБИЈА СЕ захтев бр.217-14-68/14-01 који је поднео Стеван Миловановић у
име Драгана Миловановића из Појата , ЈМБГ 1405979781036 за доделу државне помоћи
ради отклањања штете настале елементарном непогодом – поплавом у мају 2014. године за
објекат :
- породични стамбени објекат, који се налази на к.п. бр.3511/3 КО Појате у
улици Радничка бр.4 , у површини од 16 м 2,која је уписана у листу непокретности бр.329
КО Појате као власништво пок.бабе Драгана Миловановића Миловановић Мирославе ,
као неоснован.
Образложење
Поступак за одређивање државне помоћи за оштећени стамбени објекат услед
дејства елементарне непогоде- поплаве која је задесила Општину Ћићевац маја 2014.
године, покренут je по пријави рођака корисника права Драгана Миловановића стрица
Стевана Миловановића из Појата пријавом штете од поплава, од 19.05.2014. године.
Уз пријаву именовани није доставио доказе потребне за вођење поступка и
одлучивање о праву на државну помоћ.
Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
- извод из листа непокретности бр. 329КО Појате, као доказ о својини на објекту,
- образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14 -68/14-01 од 04.09.2014. године, којим је
извршена категоризација штете у складу са Упутством о јединственој методологији
за процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, 27/87), по
инструкцијама Верификационе комисије, а од стране Стручне комисије за процену
штете на стамбеним објектима на територији општине Ћићевац, образоване
решењем бр.217-5/14-04 од 03.09.2014.године
Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији
за процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, 27/87), по
инструкцијама Верификационе комисије, а од стране Стручне комисије за процену штете
на стамбеним објектима на територији општине Ћићевац и Обрасцем Ш-01, бр. 217-1468/14-01 од 04.09.2014. године, утврђено је да оштећење на предметном објекту не
испуњава услове да се изврши категоризација, односно од стране Стручне комисије
утврђено оштећење, оцењено је као 0. (нулта) категорија.

Орган који води поступак је позивао страку да се јави ради спровођења усмене
расправе два пута , позив је примљен од стрица који је поднео пријаву и то
12.11.2014.годи 18.12.2014.године , и није се одазвао .
Орган који води поступак je позив истакао и на огласној табли , али се Драган
Миловановић није појавио нити је одредио привременог заступника у поступку пред
првостепеним органом.
Став 1 диспозитива овог решења заснива се на члану 40. и чл.41.Закона о
отлкањању поседица поплава у Републици Србији , којима је прописано да решење о врсти
и висини помоћи доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу
критеријума утврђених државним програмом обнове оштећених породичних стамбених
објеката ( '' Сл.гласник РС '' бр.77/14 ) .
На основу овако утврђеног чињеничног стања и изведених доказа у поступку,
применом одредби Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, Државног
програма оштећених породичних стамбених објеката и Упутства о јединственој
методологији за процену штета од елементарних непогода,
одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити
жалба Републичкој комисији за утврђивање штете од елементарних непогода, Београд,
Немањина 11, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко органа, који је решење донео,
без наплате таксе.
Доставити:
- подносиоцу захтева,
- Канцеларији за обнову и помоћ поплављених подручја,
- архиви.
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