Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за пословe
градоначелника и Градског већа
Број: 87- 338/ 19 - XIX
Датум: 28. август 2019. године
Крагујевац
Грaдска управа за послове градоначелника и Градског већа, решавајући по захтеву
Снеже Раденковић из Крагујевца, улица Словенска број 18, за доделу државне помоћи,
ради отклањања штете на стамбеним објектима настале елементарном непогодом поплавом у јуну 2019. године, на основу члана 19. став 2. Закона о обнови након
елементарне и друге непогоде (''Службени гласник РС'', бр. 112/15), тачке 3. и 5.
Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у
својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године (''Службени гласник
РС'', бр. 42/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
OДБИЈА СЕ захтев Снеже Раденковић из Крагујевца, улица Словенска број 18,
ЈМБГ бр. 0106975725084 за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале
услед елементарне непогоде - поплаве у јуну 2019. године, као неоснован.
Образложење
Снежа Раденковић из Крагујевца, поднела је захтев број 325-610/19-V-01 од 26. јуна
2019. године, за доделу новчане помоћи, ради отклањања штете на породичном
стамбеном објекту, оштећеном у поплави током јуна 2019. године.
Именована је приложила:
- Очитану важећу личну карту, број 004497230, ПУ Крагујевац,
- Фотокопију текућег рачуна, број 355000320047331359 код Војвођанске банке,
- Фотокопију Решења градске пореске управе Крагујевац, број 436-3/18-59666-VIII
од 28.03.2018. године,
- Фотокопију Решења о наслеђивању Основног суда у Крагујевцу, број 1О – 3499/17
од 15.10.2018. године.
По службеној дужности овај орган је прибавио:
-

Извод из евиденције РГЗ РС од 23. јула 2019. године, за непокретност уписану у
катастар непокретности КО Крагујевац I, на кп. бр. 13658,
записник Поткомисије Централне комисије за утврђивање штета насталих услед
елементарне непогоде проузроковане обилним падавинама на територији града
Крагујевца (образоване решењем Градског већа града Крагујевца бр. 112440/19-V-01 од 06. јуна 2019. године) о штети на стамбеном објекту од 18. јула
2019. године.

У изјави датој на записник дана 22. августа 2019. године, подносилац захтева
Снежа Раденковић из Крагујевца је изјавила да је кућa, коју је наследила од мајке,
оштећена у поплави крајем јуна ове године. Истакла је да је кућа њено власништво,
што доказује документацијом. Међутим, такође је навела да она стално живи на адреси
Словенска број 18, у својој породичној кући, коју користи за свакодневну или редовну
употребу, што се може утврдити на основу података из личне карте. У кући која је
оштећена у поплави, на адреси Тихомира Вуксановића број 22, борави њен брат.
Како је у току поступка поводом поднетог захтева Снеже Раденковић из Крагујевца
као неспорно утврђено, на основу изнетог чињеничног стања, да именована не
испуњава услове за доделу државне помоћи, ради отклањања штете на стамбеном
објекту настале током поплаве у јуну 2019. године, у складу са Законом о обнови након
елементарне и друге непогоде (''Службени гласник РС'', бр. 112/15) и Уредбом о
утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених
објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
(''Службени гласник РС'', бр. 42/19), то је донето решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Републичкој комисији за утврђивање штете од елементарних непогода, Београд,
Немањина бр. 11, у року од 15 дана од дана пријема истог, преко органа који је
решење донео, без наплате таксе.
Решење објавити на огласној табли Градске управе града Крагујевца.
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