Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за пословe
Градоначелника и Градског већа
Број: 87- 375 / 19 - XIX
Датум: 10. септембар 2019. године
Крагујевац
Грaдска управа за послове градоначелника и Градског већа, решавајући по захтеву
Богољуба Попадића из села Јабука код Пријепоља, за кога је захтев поднео Радован
Словић, 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’’, 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’’, 42/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку (‘’Службени гласник
РС’’,18/16 и 95/18- аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев Богољуба Попадића из села Јабука код Пријепоља, ЈМБГ
0107959793912, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале услед
елементарне непогоде - поплаве у јуну 2019. године.
Образложење
За Богољуба Попадића из села Јабука код Пријепоља, његов рођак Радован Словић је
поднео захтев, број 325-651/19-V-01 од 27.06.2019. године, за доделу новчане помоћи, ради
отклањања штете на породичном објекту оштећеном у поплави током јуна 2019. године.
У изјави датој на записник дана 29. августа 2019. године, Радован Словић је навео да је
кућа у улици Октобарских жртава број 78, власништво његовог рођака Богољуба Попадића,
који не живи у наведеној кући, већ му је пребивалиште у селу Јабука код Пријепоља. У
предметном објекту су становала деца Богољуба Попадића, док су се школовала. Када су
завршила школовање, вратила су се у село Јабука.
Изјављује да се код њега налазе кључеви куће, па је због тога он и поднео захтев у име
власника и био је са Комисијом када је дошла да утврди штету на објекту. Тренутно у кући
нико не станује.
Како је у току поступка поводом поднетог захтева Богољуба Попадића из села Јабука
код Пријепоља као неспорно утврђено, на основу изнетог чињеничног стања, да именовани
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’’, 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’’, 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.

Обрађивач,
Ј.Бећаревић
Д-на:
- подносиоцу захтевам
- Државном правобраниоцу
одељење у Крагујевцу
- за документацију
- архиви

НАЧЕЛНИК,
Јелена Бојовић

