Бр. 217-14/101/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави штете Србољуба Лазаревића из Појата, ул.
Милована Глишића, бр. 31, за доделу државне помоћи ради отклањања штете на породичном
стамбеном објекту насталe елементарном непогодом- поплавом, која се догодила у мају 2014.
године, 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
стамбене 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 Србољуба Лазаревића из Појата, ЈМБГ 2701968781613, улица
Милована Глишића, бр. 31, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале
елементарном непогодом- поплавом у мају 2014. године, зато што не постоји основ за
категоризацију:
- породичног стамбеног објекта, који се налази на кп бр. 3938 КО Појате, у улици
Милована Глишића, бр. 31, у површини од 102 м2, која је уписана у лист непокретности број
1354 КО Појате, као власништво Радивоја Лазаревића у уделу од 890/1410, оца Србољуба
Лазаревића из Појата и Војимирке Мићовић у уделу од 520/1410, рођаке Србољуба
Лазаревића из Појата, који Србољуб Лазаревић стално и свакодневно користи за становање.
Образложење
Србољуб Лазаревић из Појата, улица Милована Глишића, бр. 31, корисник породичног
стамбеног објекта оштећеног у поплавама током маја 2014. године, поднео је пријаву штете
19.05.2014. године.
Уз пријаву именовани је доставио:
- фотокпију личне карте, бр. 000369434 која је истекла дана 15.01.2014. године, издате од
ПС Ћићевац.
-

Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
извод из листа непокретности бр. 1354 КО Појате, као доказ о својини на објекту,
образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14/101/14-01 од 04.09.2014. године, којим је од
стране Стручне комисије општине Ћићевац, утврђено оштећење оцењено као 0. (нулта)
категорија.

Решењем Општинске управе општине Ћићевац, бр. 217-14/101/14-01 од 6.10.2014.
године, одбијен је захтев Србољуба Лазаревића за доделу државне помоћи ради отклањања
штете настале елементарном непогодом- поплавом у мају 2014. године. На наведено решење
странка је изјавила жалбу.
Решењем Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода 44 бр. 21715079/2014-1 од 13.02.2015. године, поништено је решење Општинске управе бр. 21714/101/14-01 од 6.10.2014. године и предмет је враћен првостепеном органу на поновни
поступак и одлучивање.
Поступајући у складу са упутствима Комисије за утврђивање штете од елементарних
непогода, као другостепеног органа, по решењу 44 бр. 217- 15079/2014-1 од 13.02.2015. године,
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овај орган је спровео доказни поступак ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног
стања.
На захтев Општинске управе, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
Владе Републике Србије упутила je верификациону комисију која је боравила у општини
Ћићевац, дана 26.03.2015 године. Верификацију штете извршио је д.и.а. Бранко Димитријевић,
члан верификационе комисије и доставио Извештај, бр. 14.4- БД/15 од 26.03.2015. године у
коме је:
- На основу чињеничног стања са терена и сходно Закону о отклањању последица
поплава у Републици Србији (''Сл. гласник РС'', бр. 75/14), члана 4. и члана 5. Уредбе о начину
верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јединица локалних самоуправа
(''Сл. гласник РС'', бр. 84/14), 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), утврђено да вода није улазила у
објекат и да оштећења настала на објекту у улици Милована Глишића бр. 31, власника
Србољуба Лазаревића нису последица улсака воде у објекат, већ је појава капиларне влаге у
зидовима последица непостојања хидроизолације како хоризонталне, тако и вертикалне, те
стога не постоји основ за категоризацију.
Подносиоцу захтева је упућен писмени Позив ради учешћа на усменој расправи, за дан
седми мај 2015. године у 12,00 часова. Као доказ о достављању, прилаже се повратница о
примљеном позиву.
Подносилац захтева се дана седмог маја 2015. године одазвао на наведени позив, када
му је прочитан Извештај верификационе комисије, бр. 14.4- БД/15 од 26.03.2015. године и
дата фотокопија истог. У складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку, овај орган
је позвао странку да се изјасни о чињеницама и околностима које су од значаја за доношење
решења и одмах покушао да се одржи усмена расправа, како би се присутна странка изјаснила
у записник о овом извештају. Србољуб Лазаревић је обавестио службено лице да због других
обавеза нема времена да се задржава, већ да ће доћи у понедељак 11. маја 2015. године и
предложио је да се одложи усмена расправа за тај дан. Такође је навео да ће се тада
припремити и у оквиру својих примедби у записник саопштити имена лица из Појата која су
добила помоћ, а по њему готово и немају штету на својим објектима.
Као доказ прилаже се Службена белешка оо 07.05.2015. године, о напред наведеном
покушају одржавања усмене расправе.
Како се подносилац захтева није појавио на саслушању, одложеном по његовом
предлогу за дан 11.05.2015. године, није се одазвао ни контактирао овај орган ни наредног
дана, а дата му је фотокопија Извештаја члана верификационе комисије, овај орган није више
покушаво да одржи усмену расправу.
Диспозитив овог решења заснива се на члану 41. Закона о отклањању последица
поплава у Републици Србији, којим је прописано да решење о врсти и висини помоћи доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу критеријума утврђених Државним
програмом обнове.
Тачком 1. Државног програма обнове оштећених породичних стамбених објеката („Сл.
гласник РС“, бр. 77/14), прописано је да се програм односи на оштећене породичне стамбене
објекте који су категорисани у објекте 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
2

средстава у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката за које не постоји основ за
категоризацију. Накнадном верификацијом, на основу чињеничног стања са терена, утврђено је
да не постоји основ за категоризацију објекта наведеног у диспозитиву овог решења.
На основу напред наведеног, орган који води поступак, Извештај члана верификационе
комисије, бр. 14.4- БД/15 од 26.03.2015. године, сматра за одлучну чињеницу за доношење
решења као у диспозитиву.
На основу овако утврђеног чињеничног стања и доказа изведених у поступку, применом
одредби Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, Државног програма
обнове оштећених породичних стамбених објеката и Извештаја члана верификационе
комисије, бр. 14.4- БД/15 од 26.03.2015. 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. 217-14/101/14-01 од 13.05.2015. године
Обрађивач
Душан Ивковић

НАЧЕЛНИЦА
Марина Лукић
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