Бр. 217-14/86/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави Радољуба Бранковића из Појата за доделу
државне помоћи ради отклањања штете на стамбеним објектима 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 Радољуба Бранковића из Појата, ЈМБГ 0708948781618, за доделу
државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом – поплавом у мају
2014. године, 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 власника Радољуба Бранковића, пријавом штете од поплава, од
22.07.2014. године.
Уз пријаву именовани је доставио:
- уверење о пребивалишту Полицијске станице Ћићевац, бр. 205-3-122/14 од 07.08.2014.
године у којем се наводи да Бранковић Радољуб, од оца Јовице, ЈМБГ 0708949781618,
има пријављено пребивалиште на територији Општине Ћићевац, у месту Појате, у ул.
Краља Александра бр. 34, од 07.08.2014. године. Претходна адреса је Појате, ул. Краља
Петра I, бр. 27, од 22.09.1989. г. до 07.08.2014. године,
- фотокопију старе личне карте, бр. 22020 ПС Ћићевац у којој се као пребивалиште и
адреса стана наводи ул. Првомајска бр. 27,
- очитана лична карта Радољуба Бранковића, у којој се као пребивалиште и адреса стана
наводи Појате, Ћићевац, Краља Петра I, бр. 27,
- очитана лична карта Радољуба Бранковића, у којој се као пребивалиште и адреса стана
наводи Појате, Ћићевац, Краља Александра бр. 34,
- оверену изјаву два сведока, који су потврдили да је пре и у време поплава Радољуб
живео у објекту у улици Краља Александра бр. 34, Појате,
- рачун о потрошњи електричне енергије за период 01.07.- 31.07.2014. године на име
Радољуб Бранковић, за објекат у улици Првомајска бр. 27, 37214 Појате,
- уговор о купопродаји оверен у Општинском суду у Варварину, Ов. 5491/08 од
22.08.2008. године, сачињен између Спасоја С. Петровића као продавца и Радољуба
Бранковића, као купца,
- фотокопију картице са бројем текућег рачуна.
-

Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
извод из листа непокретности бр. 1264 КО Појате, као доказ о својини на објекту,
образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14/86/14-01 од 04.09.2014. године, којим је од
стране Стручне комисије извршена категоризација штете,
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-

-

оверена фотокопија Решења о изменама и допунама решења о одређивању назива
улица за насељено место Појате (''Сл. листа општине Ћићевац'', бр. 6/1994), где се у
тачки 3. врши промена назива Првомајске улице у Улицу краља Петра I,
одговор Месне заједнице Појате, на захтев за доставу података, од 10.10.2014. године,
у коме се наводи да члановима савета није познато да је Радољуб Бранковић у време
поплава живео у кући у ул. Краља Александра бр. 34., као и да је одлука донета
једногласно,
потврда ЕДБ Крушевац, пословница Ћићевац, да је објекат у улици Краља Александра
бр. 34 у Појату имао монофазни прикључак и да је исти искључен и одјављен
01.05.1997. године. Исти се водио на потрошача Светомира Петровића,
Обавештење Одсека за локалну пореску администрацију Општинске управе од
20.10.2014. 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. 217-14/86/14-01
од 04.09.2014. године, утврђено оштећење оцењено је као 1. категорија.
Дана 01.10.2014. године Радољуб Бранковић је изјавом на записник изјавио да је
упознат са категоризацијом штете на објекту и да је сагласан са истом, односно да нема
примедби.
У записнику о саслушању, именовани је потврдио да су сви подаци о породичном
домаћинству, власништву на објекту које је дао органима у поступку истинити.
Том приликом констатовано је да је услед поплаве оштећен:
- породични стамбени објекат, који се налази на кат. парцели бр. 3916 КО Појате, у
улици Краља Александра, бр. 34, у површини од 40 м2, која је уписана у лист непокретности
број 1264 КО Појате и која је у власништву Радољуба Бранковића са обимом сувласничког
удела од 804/1614 из Појата, улица Краља Александра, бр. 34, за који именовани тврди да
исти стално и свакодневно користи за становање.
Приликом саслушања подносиоца пријаве штете, а имајући у виду Уверење о
пребивалишту ПС Ћићевац бр. 205-3-122/14 од 07.08.2014. године у коме се наводи да
Бранковић Радољуб, има пријављено пребивалиште на територији Општине Ћићевац, у месту
Појате, у ул. Краља Александра бр. 34, од 07.08.2014. године, а да је до 07.08.2014. године,
имао пребивалиште на другој адреси у улици Краља Петра I, бр. 27, Појате, из чега
произилази сумња да се у време мајских поплава 2014. године овај објекат није стално и
свакодневно користио за становање, именованом је постављено питање на којој адреси је
стално и свакодневно живео у време мајских поплава, на шта је он одговорио да је пре, у
време и после поплава маја 2014. живео и да данас живи у објекту у улици Краља Александра
бр. 34.
У поступку, подносилац пријаве, је најпре као доказе приложио истовремено
фотокопију своје старе личне карте (која није била поништена), бр. 22020 ПС Ћићевац у којој
се као пребивалиште и адреса стана наводи ул. Првомајска бр. 27, која је била издата трајно,
као и нову личну карту у којој се, након очитавања, као пребивалиште и адреса стана наводи
Појате, Ћићевац, Краља Петра I, бр. 27. Нова, чипована лк, издата је дана 26.06.2014. године
од стране ПС Ћићевац. Након тога странка мења пребивалиште и доставља поново своју
личну карту, коју овај орган очитава и утврђује да се у њој као пребивалиште и адреса стана
сада наводи Појате, Ћићевац, Краља Александра бр. 34, на којој адреси се налази поплављени
објекат. Ова промена пребивалишта извршена 07.08.2014. године наведена је у поменутом
Уверењу о пребивалишту ПС Ћићевац бр. 205-3-122/14 од 07.08.2014. године, које је по оцени
овог органа један од најважнијих доказа у овом поступку.
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На инсистирање странке, у списе предмета приложен је и рачун о потрошњи
електричне енергије за период 01.07.- 31.07.2014. године на име Радољуб Бранковић, за
стамбени објекат у улици Првомајска, бр. 27, 37214 Појате. Иначе, Првомајска улица је до
1994. године имала овај назив, а након тога решењем Скупштине општине Ћићевац је
променила назив у Улица Краља Петра I. Овај орган је прибавио од секретара СО Ћићевац
оверен извод из ''Сл. листа општине Ћићевац'', и то оверену фотокопију Решења о изменама и
допунама решења о одређивању назива улица за насељено место Појате (''Сл. листа општине
Ћићевац'', бр. 6/1994), где се у тачки 3. врши промена назива Првомајске улице у Улицу
Краља Петра I. Поменути рачун за ел. енергију се, ни једном логиком, не може узети као
доказ да је подносилац пријаве стално и свакодневно живео у објекту који се налази на адреси
у улици Краља Александра бр. 34. који је предмет овог поступка и за који је пријављена штета
од поплава. Улица Краља Петра I, бр. 27 и стамбени објекти на овој адреси нису предмет овог
поступка. Овај рачун за ел. енергију је доказ да подносилац пријаве плаћа електричну
енергију за овај објекат и указује на могућност да живи у том објекту у Улици Краља Петра I,
бр. 27. Објекат који је предмет овог поступка и који се налази у улици Краља Александра бр.
34, није прикључен на електричну енергију, прикључак је одјављен још 1997. године, што се
види из Потврде Електродистрибуције Крушевац, Пословница Ћићевац од 06.10.2014. године,
коју је овај орган прибавио.
У усменој расправи, приликом саслушања, странци је постављено питање да ли му је
познато да је у другом предмету за доделу државне помоћи Општинској управи захтев
поднела његова супруга Мирјана Бранковић за поплављени објекат у Улици Краља Петра I,
бр. 27 у Појату, на којој адреси је Радољуб имао пријављено пребивалиште до 07. августа и да
ли са њом живи у заједничком домаћинству, именовани је одговорио да му је познато да је она
поднела пријаву, да са њом не живи у заједничком домаћинству, већ да је на адреси Краља
Александра бр. 34 живео стално, пре, у време и после поплава.
Странка је у поступку приложила и Уговор о купопродаји Ов. 5491/08 од 22.08.2008.
године. Из Листа непокретности бр. 1264 КО Појате неспорно је да је Радољуб Бранковић
сувласник кп бр. 3916 КО Појате у сувласничком уделу од 804/1614.
Странка је такође приложила и оверену изјаву два сведока који потврђују да је
Радољуб Бранковић ''пре и у време поплава живео и напред описаном објекту и исти
свакодневно користио за становање. И данас живи у истом у ул. Краља Александра бр. 34
Појате''.
Приложене старе личне карте и наведени рачун о потрошњи електричне енергије за
објекат у Улици Краља Петра I, бр. 27, овај орган не сматра доказима на основу којих се може
утврдити чињеница сталног живљења подносиоца пријаве у поплављеном објекту који се
налази у Улици Краља Александра бр. 34, Појате.
У доказивању чињенице да је пријављена штета на објекту у којем је подносилац
пријаве стално живео, односно да је објекат стално и свакодневно користио за становање, а
имајући у виду контрадикторности одређених доказа, и то: промене пребивалишта
именованог након поплава, рачун о потрошњи ел. енергије за објекат на другој адреси, који
није предмет овог поступка, оверена изјава два сведока, Уверење о пребивалишту ПС
Ћићевац, утицали су да овај орган приступи даљем извођењу нових доказа.
Од Електродистрибуције Крушевац, Пословница Ћићевац по службеној дужности
прибављена је дана 06.10.2014. године, Потврда да је објекат у ул. Краља Александра бр. 34 у
Појату имао монофазни прикључак и исти је искључен и одјављен 01.05.1997. године.
Исти се водио на потрошача Светомира Петровића.
Од Савета Месне заједнице Појате, по службеној дужности, прибављена је дана
10.10.2014. године писана информација да члановима Савета није познато да је Радољуб
Бранковић у време поплава живео у кући у ул. Краља Александра бр. 34. У допису се наводи
да је одлука на Савету МЗ донета једногласно.
3

Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе доставио је обавештење
да је провером у службеној евиденцији овог Одсека утврђено да Радољуб (Јовица) Бранковић
из Појата, ЈМБГ 0708949781618 није обвезник пореза на имовину на територији општине
Ћићевац.
У обрасцу Пријаве штете од поплава од 22.07.2014. године, стоји забелешка да је кућа
чакмара, преко 100 година.
Чланом 41. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, прописано је
да се поступак за доделу помоћи утврђене овим законом води у складу са одредбама овог
закона и закона којим се уређује општи управни поступак. Одлучивање о врсти и висини
помоћи јединица локалне самоуправе обавља као поверени посао, а решење о врсти и висини
помоћи доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу критеријума
утврђених Државним програмом обнове оштећених стамбених објеката.
Чланом 6. став 3. истог Закона, прописано је да критеријуме за доделу помоћи, као и
врсту и висину помоћи утврђује Влада државним програмом обнове.
Државни програм обнове оштећених породичних стамбених објеката („Сл. гласник
РС“, бр. 77/14) обавезује надлежни орган да узме у обзир, као услове за доделу државне
помоћи да је штета пријављена у складу са законом, да је штета последица поплава, да је
штета пријављена на објекту у којем је подносилац пријаве стално живео, као и друге услове
из тачке 5. Државног програма (подтачке 1- 6).
На основу оцене сваког од наведених доказа посебно и свих доказа заједно, као и на
основу резултата целокупног поступка, овај орган је утврдио да је штета пријављена на
објекту у којем подносилац пријаве није стално живео.
Ова одлучна чињеница доказана је извођењем следећих доказа:
- Уверења о пребивалишту ПС Ћићевац, бр. 205-3-122/14 од 07.08.2014. године,
- Одговора Месне заједнице Појате од 10.10.2014. године, у коме се наводи да
члановима савета није познато да је Радољуб Бранковић у време поплава живео у кући у ул.
Краља Александра бр. 34., као и да је одлука донета једногласно,
- Потврда ЕДБ Крушевац, пословница Ћићевац, да је објекат у улици Краља
Александра бр. 34, у Појату имао монофазни прикључак и да је исти искључен и одјављен
01.05.1997. године. Исти се водио на потрошача Светомира Петровића,
- Обавештење Одсека за локалну пореску администрацију Општинске управе
општине Ћићевац, да је провером у службеној евиденцији овог Одсека утврђено да Радољуб
Бранковић из Појата није обвезник пореза на имовину на територији општине Ћићевац.
На основу овако утврђеног чињеничног стања и изведених доказа у поступку,
применом одредби Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији и Државног
програма оштећених породичних стамбених објеката, 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.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-14/86/14-01 од 21.10.2014. године
Обрађивач
Душан Ивковић

НАЧЕЛНИК
Марина Лукић
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