Бр. 217-14/74/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по захтеву Славољуба Мијатовића, из Појата, улица
Краља Петра I, бр. 22, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на стамбеном објекту
насталe елементарном непогодом- поплавом, која се догодила у мају 2014. године, а на основу
члана 41. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр.
75/14, 64/15 и 68/15- др. закон), 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. УСВАЈА СЕ захтев Славољуба Мијатовића из Појата, улица Краља Петра I, бр. 22,
ЈМБГ 2504951781628, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале
елементарном непогодом- поплавом у мају 2014. године, те се утврђује да је настала штета на
стамбеном објекту:
- породични стамбени објекат, који се налази на кп. бр. 3906 КО Појате, у улици
Краља Петра I, бр. 22, у површини од 20 м2, уписан у лист непокретности број 757 КО Појате,
као власништво Славољуба Мијатовића из Појата, улица Краља Петра I, бр. 22, који исти
стално и свакодневно користи за становање.
2. Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији
за процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/87) од стране
Верификационе комисије из Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС
и утврђено оштећење оцењено је као 1. (прва) категорија оштећења.
3. За штету насталу на објекту наведеном у тачки 1. диспозитива овог решења утврђује
се новчана помоћ ради отклањања штете, Славољубу Мијатовићу из Појата, у износу од
120.000 динара (словима: стодвадесет хиљада динара), у складу са Државним програмом
обнове оштећених породичних стамбених објеката.
4. Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, након коначности овог
решења, исплатиће Славољубу Мијатовићу из Појата, улица Краља Петра I, бр. 22, новчану
помоћ у износу од 120.000 динара на текући рачун број 200- 45069125- 74 код банке
Поштанска штедионица.
Образложење
Решењем Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода 44 бр. 21712065/2014-3 од 17.07.2015. године поништено је решење Општинске управе бр. 217-14/74/1401 од 24.02.2015. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и
одлучивање.
С обзиром да је странка у својој жалби навела да оштећења у подруму могу изазвати
урушавање пода спаваће собе и да је верификација штете вршена 23. јануара 2015. године, а
да је Канцеларија касније доставила мишљење које се односи на оштећење подрумских
просторија, бр. 217-03-242/2015-01 од 9. марта 2015. године, Општинска управа је упутила
Канцеларији дана 3.8.2015. године захтев за излазак верификационе комисије.
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Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС је упутила
Верификациону комисију која је боравила у општини Ћићевац дана 21.8.2015. године и
доставила Записник о раду верификационе комисије, бр. 42.4- БД/15 од 21.8.2015. године.
У наведеном записнику д.и.а. Бранко Димитријевић, члан верификационе комисије и
д.и.а. Љубиша Добричић, члан верификационе комисије, навели су да се исти односи на
верификацију оштећења стамбеног објекта која је вршена дана 21.8.2015. године у 14.00 h, у
општини Ћићевац, КО Појате, ул. Краља Петра I, бр. 22, кп 3906, површина објекта 90 м 2,
корисник права на државну помоћ- Славољуб Мијатовић, ЈМБГ 2504951781628, број чланова
домаћинства (који живи у објекту)- 5.
У Записнику о раду верификационе комисије, констатовано је следеће:
''Оштећене су подрумске просторије, које су у саставу породичног стамбеног
објекта. Поменута оштећења узрокују оштећења стамбеног дела објекта.
С обзиром на утврђено чињенично стање, а имајући у виду члан 2. став 22-24а Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 9,
члана 11. и члана 13. Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених
зграда и станова (''Сл. гласник РС'', бр. 58/12), Закона о отклањању последица поплава у
Републици Србији (''Сл. гласник РС'', бр. 75/14), Уредбе о утврђивању Државног програма
обнове оштећених породичних стамбених објеката (''Сл. гласник РС'', бр. 77/14), Уредбе о
утврђивању Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката (''Сл.
гласник РС'', бр. 77/14) и Уредбе о утврђивању Државног програма обнове за кориснике
оштећених и порушених породичних стамбених објеката (''Сл. гласник РС'', бр. 116/14),
утврђује се 1. категорија оштећења''.
Славољуб Мијатовић, власник породичног стамбеног објекта оштећеног у поплави
током маја 2014. године, уз пријаву штете доставио је:
- уверење о пребивалишту бр. 205- 3- 149/14 од 13.08.2014. године, као доказ да је живео
у оштећеном објекту у време поплаве,
- фотокопију личне карте,
- фотокопију картице са бројем текућег рачуна.
-

Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
извод из листа непокретности бр. 757 КО Појате, као доказ о својини на објекту,
записник о раду верификационе комисије, бр. 42.4- БД/15 од 21.8.2015. године.

Подносилац захтева је у поступку пред органом, дана 31.8.2015. године, упознат са
Записником о раду верификационе комисије, бр. 42.4- БД/15 од 21.08.2015. године и изјавио је
да нема примедби на исти и извршену категоризацију. Такође, под материјалном и
кривичном одговорношћу, изјавио је да је пре и у време поплаве живео у предметном објекту
и исти свакодневно користио за становање, да није примио никакву помоћ за обнову објекта
од директног или индиректног корисника буџета Републике Србије, субјекта чији је оснивач
или већински власник држава, Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе,
односно донацију која је реализована посредством горе наведених субјеката, као и да није
добио неку другу врсту помоћи, а такође да не постоји уговор о осигурању који обухвата
насталу штету од поплаве као осигурани случај за објекат који је пријавио, као и да није по
основу уговора о осигурању наплатио суму осигурања односно одштету због наступања
осигураног случаја.
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Такође, именовани је потврдио да су сви подаци о породичном домаћинству,
становању у објекту, власништву на објекту које је дао органима у поступку истинити.
На основу чињеничног стања, утврђено је да је подносилац захтева, Славољуб
Мијатовић, власник породичног стамбеног објекта у улици Краља Петра I, бр. 22, изграђеном
на кп бр. 3906 КО Појате, у површини од 90 м2(површина целог објекта), која је уписана у
лист непокретности број 757 КО Појате, а који је оштећен у поплави која се догодила у мају
2014. године; да је поднео захтев- пријаву штете од поплава на породичном стамбеном
објекту 20.05.2014. године; да је у време поплаве стално живео на наведеној адреси и да је
објекат стално и свакодневно користио за становање, те да је према степену оштећења објекта
утврђена 1. (прва) категорија оштећења објекта.
Став 1. диспозитива овог решења, заснива се на члану 41. Закона о отклањању
последица поплава у Републици Србији, којима је прописано је да решење о врсти и висини
помоћи доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу критеријума
утврђених државним програмом обнове.
Став 2. и 3. диспозитива овог решења, заснивају се на члану 6. став 3. истог Закона,
којим је прописано је да критеријуме за доделу помоћи, као и врсту помоћи утврђује Влада
државним програмом обнове.
Став 4. диспозитива овог решења, заснива се на члану 8. истог Закона, којим је
прописано да Канцеларија врши директна плаћања правном или физичком лицу које је
прималац помоћи или које врши послове обнове.
На основу овако утврђеног чињеничног стања и изведених доказа у поступку,
применом одредби Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, Државног
програма обнове оштећених породичних стамбених објеката и Мишљења Канцеларије за
помоћ и обнову поплављених подручја бр. 217-03-242/2015-01 од 9.3.2015. године, 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.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Канцеларији за обнову и помоћ поплављених
подручја, архиви и објавити на огласној табли и интернет презентацији општине Ћићевац.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 217-14/74/14-01 од 31.8.2015. године
Обрађивач
Душан Ивковић

НАЧЕЛНИК
Марина Лукић
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