Бр. 217-14/94/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави Славише Стојановића 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 Славише Стојановића из Појата, ЈМБГ 0811968781616, 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 Славише Стојановића, пријавом штете од поплава, од 22.07.2014.
године.
Уз пријаву именовани је доставио:
- уверење о пребивалишту бр. 205-3-171/14 од 26.09.2014. године, као доказ да је живео у
оштећеном објекту у време поплаве,
- очитану личну карту,
- фотографије поплављеног објекта.
-

Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
извод из листа непокретности бр. 712 КО Појате, као доказ о својини на објекту,
образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14/94/14-01 од 04.09.2014. године, којим је од
стране Стручне комисије извршена категоризација штете.

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. 217-14/94/14-01 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.
Дана 26.09.2014. године Славиша Стојановић је изјавом на записник изјавио да је
упознат са категоризацијом штете на објекту и да није сагласан са истом.
Том приликом констатовано је да је услед поплаве оштећен:
- породични стамбени објекат, који се налази на кп. бр. 3945 КО Појате, у улици
Милована Глишића, бр. 25, у површини од 9 м2, која је уписана у лист непокретности број 712
КО Појате, као власништво Славише Стојановића из Појата, улица Милована Глишића, бр. 25,
који исти стално и свакодневно користи за становање.
Примедбе се односе на то да је као последица поплава причињена штета која се никако
не може сврстати у нулту категорију. Приликом давања изјаве на записник изјавио је да се вода
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задржала у подруму- котларници минимално 4 дана, и то до плафона. Као последица тога
дошло је до видљивих оштећења и шупљина на другим деловима стамбеног објекта у којима
свакодневно живи са породицом, у соби изнад котларнице су видљива напрснућа по зидовима,
доњи делови собе изнад котларнице су навлажени и видљива су оштећења, а испод кухиње која
се налази на полунивоу поред котларнице се примећују и чују оштећења, тј. постоји празан
простор- рупа или улегнуће испод кухиње у делу до котларнице, које је остало после
повлачења воде. Сматра да је ово оштећење испод кухиње веома опасно по сам објекат и
његову стабилност, јер нема ни знања ни материјалних могућности да та улегнућа сам санира.
У просторији котларнице као последица поплава напрсао је зид, односно има велики отвор у
зиду поред димњака. Такође сматра да треба извршити нову категоризацију штете, јер је
нејасно на основу којих критеријума је комисија одредила нулту категорију, када објекат није
ни видела. Иако је највећа штета у просторији испод куће, односно у котларници, све су више
видљива оштећења у приземљу и кухињи. Сматра да је потребно поново сагледати све ове
набрајане последице поплаве које су проузроковале велику штету и извршити нову
категоризацију. Све ове последице су и сада видљиве, јер нема могућности да исте санира.
Именовани је ове наводе документовао фотографијама.
У записнику о саслушању, именовани је потврдио да су сви подаци о породичном
домаћинству, власништву на објекту које је дао органима у поступку истинити.
Чланом 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.
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) односи се на оштећене породичне стамбене објекте који су категорисани од прве до
пете категорије, у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од
елементарних непогода (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 27/87). Тачком 4. Државног програма није
предвиђено давање бесповратних новчаних средстава у циљу обнове оштећених породичних
стамбених објеката за објекте који не испуњавју услове да се изврши категоризација у складу
са наведеним Упутством.
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.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-14/94/14-01 од 30.09.2014. године
Обрађивач
Душан Ивковић
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