Бр. 217-14-57/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави Милана Влајковића из Параћина за доделу
државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту насталe елементарном непогодомпоплавом, 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 115. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Милана Влајковића из Параћина, ЈМБГ 1911949723239 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.3898 КО Појате у улици
Милована Глишића 31, у површини од 28 м 2,која је уписана у листу непокретности бр. 928 КО
Појате као власништво Милана Влајковића из Параћина , ул. Милована Глишићабр.33 због
одустанка странке од захтева.
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 власника Милана Влајковића из Параћина ,улица Милована Глишића бр.33 , пријавом
штете од поплава, од 26.05.2014. године.
Именовани је два пута био позиван да се јави на усмену расправу пред првостепеним
органом који води поступак у 11(26.11.) и у 12 месецу (18.12.)
, али се није одазвао , а
22.12.2014.године Општинска управа је добила његов допис да одустаје од захтева.
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 закључка.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка доуштена је посебна 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
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-14-68/14-01 од 30 .12.014. године
Обрађивач
Марина Лукић
НАЧЕЛНИК
Марина Лукић

Бр. 217-14-57/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави Милана Влајковића из Параћина за доделу
државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту насталe елементарном непогодомпоплавом, 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 115. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК

2. ОБУСТАВЉА СЕ поступак по захтеву Милана Влајковића из Параћина, ЈМБГ
1911949723239 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.3898 КО Појате у улици
Милована Глишића 31, у површини од 28 м 2,која је уписана у листу непокретности бр. 928 КО
Појате као власништво Милана Влајковића из Параћина , ул. Милована Глишићабр.33 због
одустанка странке од захтева.
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 власника Милана Влајковића из Параћина ,улица Милована Глишића бр.33 , пријавом
штете од поплава, од 26.05.2014. године.
Именовани је два пута био позиван да се јави на усмену расправу пред првостепеним
органом који води поступак у 11(26.11.) и у 12 месецу (18.12.)
, али се није одазвао , а
22.12.2014.године Општинска управа је добила његов допис да одустаје од захтева.
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 закључка.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка доуштена је посебна 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
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-14-68/14-01 од 30 .12.014. године
Обрађивач
Марина Лукић
НАЧЕЛНИК
Марина Лукић

