Бр. 217-14/115/14-01
Општинска управа општине Ћићевац, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и
инспекцијске послове, решавајући по пријави штете Зорана Мацића из Појата, ул. Краља
Александра, бр. 60, 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 Зорана Мацића из Појата, ЈМБГ 3010962781612, ул. Краља
Александра, бр. 60, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном
непогодом- поплавом у мају 2014. године, зато што према Записнику о раду верификационе
комисије Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, бр. 18.10- БД/15 од
15.05.2015. године, не постоји основ за категоризацију:
- породичног стамбеног објекта, који се налази на кп. бр. 3969, КО Појате, у улици
Краља Александра, бр. 60, у површини од 40 м2, уписан у лист непокретности број 255 КО
Појате, као власништво Зорана Мацића.
Образложење
Зоран Мацић из Појата, власник породичног стамбеног објекта оштећеног у поплавама
током маја 2014. године, који се налази у Појату у ул. Краља Александра, бр. 60, поднео је
пријаву штете 19.05.2014. године. Уз пријаву именовани је доставио:
- уверење о пребивалишту за Зорана Мацића, бр. 205-3-145/14 од 12.08.2014. године, као
доказ да је живео у оштећеном објекту у време поплаве,
- фотокопију личне карте,
- фотокопија картице са бројем текућег рачуна,
-

Орган који води поступак, по службеној дужности прибавио је:
извод из листа непокретности бр. 255 КО Појате, као доказ о својини на објекту
образац Ш-01 о процени штете бр. 217-14/115/14-01 од 22.07.2014. године, којим је од
стране Стручне комисије за процену штете на стамбеним објектима на територији
општине Ћићевац, утврђено оштећење оцењено као 1. категорија оштећења.

Решењем Општинске управе, бр. 217-14/115/14-01 од 12.08.2014. године усвојен је
захтев и утврђена новчана помоћ за 1. категорију оштећења.
Након тога Верификациона комисија, образована од стране Канцеларије за помоћ и
обнову поплављених подручја, у складу са Уредбом о начину верификације штета садржаних у
извештајима о процени штета јединица локалне самоуправе, извршила је верификацију штета
садржаних у извештајима о процени штета за општину Ћићевац. Записником верификационе
комисије од 19.08.2014. године (лист бр. 3 и бр. 4- редни број 10.), констатовано је да се
комисија није сложила са утврђеним степеном оштећења у првостепеном решењу и истим је
одредила нову категорију оштећења објекта, и то 0. категорију оштећења.
Општинска управа је дана 5.9.2014. године, донела Закључак о понављању поступка, бр.
217-14/115/14-01. Решењем Општинске управе, бр. 217-14/115/14-01 од 29.9.2014. године је
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поништено решење од 12. августа и одбијен је захтев за доделу државне помоћи Зорану
Мацићу.
На ово решење, дана 6.10.2014. године, Зоран Мацић је изјавио жалбу.
Решењем Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода 44 бр: 217- 13388/
2014-3 од 13.3.2015. године, поништено је решење Општинске управе, бр. 217-14/115/14-01 од
29.9.2014. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја је упутила Верификациону
комисију која је боравила у општини Ћићевац 15.5.2015. године. Дана 17.6.2015. године
Општинској управи је достављен Записник о раду верификационе комисије, бр. 18.10 БД/15 од 15.5.2015. године. Записник се односи на верификацију оштећења стамбеног објекта
која је вршена дана 15.5.2015. године у 10.40 h, у општини Ћићевац, КО Појате, ул. Краља
Александра, бр. 60, кп 3969, површина објекта 40 м 2, корисник права на државну помоћ- Зоран
Мацић, ЈМБГ 3010962781612.
У Записнику о раду верификационе комисије, констатовано је следеће:
''Оштећен је помоћни објекат. Не постоје оштећења на стамбеном објекту.
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), Закон о
отклањању последица поплава у Републици Србији (''Сл. гласник РС'', бр. 75/14), Уредбу о
утврђивању Државног програма обнове оштећених породичних стамбених објеката (''Сл.
гласник РС'', бр. 77/14), Уредбу о утврђивању Државног програма обнове порушених
породичних стамбених објеката (''Сл. гласник РС'', бр. 77/14) и Уредбу о утврђивању Државног
програма обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката (''Сл.
гласник РС'', бр. 116/14), констатовано је да је у питању помоћни објекат, односно објекат
који се не користи стално и свакодневно за становање, те стога не постоји основ за
категоризацију''.
На крају се у записнику наводи да је члановима верификационе комисије на увид
стављено Решење бр. 217-14/115/14-01, да је верификацију вршио члан верификационе
комисије д.и.а. Бранко Димитријевић у присуству представника јединице локалне самоуправе
Драгана Миленковића д.и.г.
Подносилац захтева је у поступку пред органом, дана 24.6.2015. године, упознат са
Записником о раду верификационе комисије, бр. 18.10- БД/15 од 15.5.2015. године и преузео је
фотокопију истог. Изјавио је да има примедби на овај запписник, али да је за њега овај
поступак завршен.
Такође тврди да су сви подаци о породичном домаћинству, власништву на објекту које
је дао органима у поступку истинити.
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
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средстава у циљу обнове оштећених помоћних објеката, јер се помоћни објекти не користе
стално и свакодневно за становање, што је такође услов из Државног програма.
На основу напред наведеног, орган који води поступак, Записник о раду верификационе
комисије, бр. 18.10- БД/15 од 15.5.2015. године, којим је утврђено чињенично стање на терену,
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 Записника о раду верификационе
комисије, бр. 18.10- БД/15 од 15.5.2015. 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. 217-14/115/14-01 од 24.6.2015. године
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