Бр. 217-14/93/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући у понављеном поступку за доделу државне помоћи ради
отклањања штете на стамбеним објектима насталe елементарном непогодом – поплавом, по
службеној дужности, у предмету Топлице Ђорђевића из Сталаћа, 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 248. и 249. 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 Топлици Ђорђевићу из
Сталаћа, бр. 217-14/93/14-01 од 06.08.2014. године, и то у делу диспозитива, тачке 2. 3. и 4.
диспозитива наведеног решења.
2. Новом категоризацијом штете извршеном од стране Верификационе комисије, у
складу са Уредбом о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 84/14), утврђено је оштећење објекта и
оцењено као 1. категорија оштећења.
3. За штету насталу на објекту, утврђује се новчана помоћ у износу од 120.000 динара
(стодвадесетхиљададинара), у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних
стамбених објеката.
4. Канцеларија за обнову и помоћ поплављених подручја, након коначности овог
решења, исплатиће Топлици Ђорђевићу из Сталаћа, улица ЈНА, бр. 10/4, новчану помоћ у
износу од 120.000 динара на текући рачун број 200- 23627108- 90 код банке Поштанска
штедионица.
Образложење
Решењем бр. 217-14/93/14-01 од 06.08.2014. године, Тплици Ђорђевићу из Сталаћа,
власнику породичног стамбеног објекта оштећеног у поплави током маја 2014. године,
усвојен је захтев за доделу државне помоћи.
Након правноснажности решења, Верификациона комисија образована од стране
директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, извршила је верификацију
штета садржаних у извештајима о процени штета за општину Ћићевац. У Извештају уз
записник Верификационе комисије од 14.08.2014. године, који је достављен Општинској
управи, утврђена је нова категорија оштећења за објекат из тачке 1. диспозитива Решења бр.
217-14/93/14-01 од 06.08.2014. године. Наведеним записником констатовано је да се
Верификациона комисија није сложила са утврђеним степеном оштећења и разврстала га у 1.
категорију, а не у 3. категорију оштећења, како је то било одређено првостепеним решењем.
Са налазом Верификационе комисије дана 14.08.2014. године упознат је и власник
објекта Топлица Ђорђевић, што је потврдио својим потписом на записник Верификационе
комисије.

Општинска управа општине Ћићевац је по службеној дужности дана 05.09.2014.
године донела Закључак о понављању поступка у предмету додељивања државне помоћи
подносиоцу захтева.
Дана 24.09.2014. године Топлица Ђорђевић је изјавом на записник изјавио да је
упознат са новом категоризацијом објекта и да је сагласан са истом.
Овај орган је извршио увид у образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14 /93/14-01 од
22.07.2014. године, којим су потврђени наводи о штети на објекту и утврђена категоризација
штете, али га није оценио релевантним због накнадне верификације и нове категоризације
наведеног објекта, која је извршена дана 14.08.2014. године.
Чланом 248. Закона о општем управном поступку предвиђено је да на основу података
прибављених у ранијем и у 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.
Накнадно прибављени, нови доказ, је у конкретном случају нова категорија оштећења
објекта, утврђена од стране Верификационе комисије.
Узимајући у обзир овај нови доказ, Општинска управа општине Ћићевац је нашла, да је
испуњен услов за поништавање дела првостепеног решења, и то у делу диспозитива, у
тачкама 2, 3. и 4. који се односи на категорију оштећења и на износ државне помоћи.
С обзиром да је тачком 1. Решења бр. 217-14/93/14-01 од 06.08.2014. године признато
право подносиоцу захтева на доделу помоћи, остаје на снази тачка 1. диспозитива наведеног
решења.
Чланом 6. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији
прописано је да критеријуме за доделу помоћи, као и врсту и висину помоћи утврђује Влада
државним програмом обнове, а чланом 8. истог закона прописано је да Канцеларија врши
директна плаћања правном или физичком лицу које је прималац помоћи или које врши
послове обнове.
На основу утврђеног чињеничног стања и изведених доказа у ранијем и поновљеном
поступку, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
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. 217-14/93/14-01 од 24.09.2014. године
Обрађивач:
Душан Ивковић

НАЧЕЛНИК
Марина Лукић

2

М.П.

3

