Бр. 217-14/168/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући у понoвљеном поступку за доделу државне помоћи ради отклањања
штете на стамбеним објектима насталe елементарном непогодом – поплавом, по службеној дужности, у
предмету Милана Ракића из Крушевца, на основу члана 41. Закона о отклањању последица поплава у
Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 75/14), а у складу са Државним програмом обнове оштећених
породичних стамбених објеката („Сл. гласник РС“, бр. 77/14) и члана 192, члана 247. став 2. и члана 248.
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010),
доноси
РЕШЕЊЕ

1. ПОНИШТАВА СЕ Решење о додели државне помоћи бр. 217-14/168/14-01 од 07.08.2014.
године, Милану Ракићу из Крушевца, ул. Мирка Томића, бр. 19/1, ЈМБГ 1002947781037, у целости.
2. ОДБИЈА СЕ захтев за доделу државне помоћи Милана Ракића из Крушевца, ул. Мирка
Томића, бр. 19/1, ЈМБГ 0029477810371, ради отклањања штете настале елементарном непогодомпоплавом у мају 2014. године, за објекат:
- викенд објекат, који се налази на кп. бр. 1055 КО Мрзеница, у улици Милоја Закића, бр. 71, у
површини од 36 м2, уписан у лист непокретности број 428, КО Мрзеница, као власништво Милана
Ракића из Крушевца, улица Мирка Томића, бр. 19/1, зато што викенд објекти не улазе у категоризацију,
а самим тим и не подлежу праву на државну помоћ.
Образложење
Милан Ракић из Крушевца, власник викенд објекта оштећеног у поплави током маја 2014.
године, поднео је захтев за новчану помоћ ради отклањања штете на објекту.
Уз захтев именовани је доставио:
- оверену изјаву два сведока, који су потврдили да су се Милан Ракић и његова супруга Мирјана
Ракић налазили у својој викенд кући у Мрзеници у време поплава у мају 2014. године,
- фотокопију личне карте,
- фотокопију картице са бројем текућег рачуна.
Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
- извод из листа непокретности бр. 428 КО Мрзеница, као доказ о својини на објекту,
- образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14/168/14-01, од 22.07.2014. године, којим су потврђени
наводи о штети на објекту и утврђена категоризација штете, којим је сходно Упутству о
јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода од стране стручне
комисије извршена категоризација штете у 3. категорију,
- оверену изјаву председника Савета Месне заједнице Мрзеница.
Решењем Општинске управе општине Ћићевац, бр. 217-14/168/14-01 од 07.08.2014. године,
усвојен је захтев Милана Ракића из Крушевца за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале
елементарном непогодом- поплавом у мају 2014. године.
Тим решењем утврђено је да је наведени објекат претрпео оштећења и разврстан је у 3.
категорију оштећења.
Верификациона комисија на иницијативу Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
дана 18.08.2014. године извршила је верификацију штете на предметном објекту. Записником
Верификационе комисије (записник лист бр. 10, редни број 38) утврђено је да се комисија не слаже са
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утврђеним степеном оштећења у првостепеном решењу и истим записником утврђена је нова категорија
оштећења- 1. категорија.
Општинска управа је донела Закључак о понављању поступка, бр. 217-14/168/14-01 од
05.09.2014. године. На овај закључак је дана 12.09.2014. године Милан Ракић изјавио жалбу.
Решењем Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода 44 бр: 217- 12040/2014- 1 од
12.12.2014. године, поништен је закључак Општинске управе и предмет враћен првостепеном органу на
поновни поступак и одлучивање. У наведеном решењу комисије утврђено је да је потребно позвати
Верификациону комисију да допуни записник и јасно одреди у чему се разликују подаци, односно
чињенице које је у току верификације утврдила Верификациона комисија дана 18.08.2014. године од
података из извештаја јединице локалне самоуправе.
На захтев општине Ћићевац, на терен је изашао члан Верификационе комисије из Канцеларије за
помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС, д.и.а. Љубиша Добричић, дана 23.01.2015. годне и
поднео Извештај (бр. 8.4-ЉД/15) у коме је констатовано следеће: Предмет обиласка је био објекат у
улици Милоја Закића, бр. 71, Мрзеница, власника Милана Ракића. Овај објекат је категорисан 1.
категоријом. На основу чињеничног стања са терена, овај објекат је викенд објекат, те из тог разлога не
улази у категоризацију.
Подносилац захтева је дана 24.2.2015. године изјавио у Записник о саслушању странке да се не
слаже са извештајем Верификационе комисије бр. 8.4-ЉД/15 од 23.01.2015. године и да Верификациона
комисија није утврдила право стање оштећеног објекта већ је само фотографисала један унутрашњи део.
Чланом 247. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да у интересу убрзања
поступка, надлежни орган може, чим утврди постојање услова за понављање, прећи на оне радње
поступка које треба поновити не доносећи посебан закључак којим се понављање дозвољава.
Чланом 248. Закона о општем управном поступку утврђено је да на основу података
прибављених у ранијем и поновљеном поступку орган доноси решење о управној ствари која је била
предмет поступка, и њиме може решење које је било предмет понављања поступка, оставити на снази
или га заменити новим. У случају замене решења, с обзиром на све чињенице и околности, орган може
раније решење поништити или укинути, те је сходно томе одлучено као у тачки 1. диспозитива овог
решења.
Чланом 40. и 41. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, прописано је да
решење о врсти и висини помоћи доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу
критеријума утврђених Државним програмом обнове оштећених стамбених објеката, те је сходно
томе одлучено као у тачки 2. диспозитива овог решења.
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 Извештаја члана Верификационе комисије из Канцеларије за помоћ и
обнову поплављених подручја, 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 и
- објавити на огласној табли Општинске управе,
- објавити на интернет презентацији општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-14/168/14-01 од 24.2.2015. године
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