Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за пословe
градоначелника и Градског већа
Број: 87- 391/ 19 - XIX
Датум: 09. септембар 2019. године
Крагујевац
Грaдска управа за послове градоначелника и Градског већа, решавајући по захтеву
Љиљане Петровић из Крагујевца, улица Бреснички до број 104, 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 Љиљане Петровић из Крагујевца, улица Бреснички до број
104, ЈМБГ бр. 1111963725043 за доделу државне помоћи ради отклањања штете
настале услед елементарне непогоде - поплаве у јуну 2019. године, као неоснован.
Образложење
Љиљана Петровић из Крагујевца, поднела је захтев број 325-465/19-V-01 од 24. јуна
2019. године, за доделу новчане помоћи, ради отклањања штете на породичном
стамбеном објекту, оштећеном у поплави током јуна 2019. године.
Именована је приложила:
-

Фотокопију личне карте, број 008813072, ПУ Крагујевац,
Фотокопију текућег рачуна, број 150-1201001529888-38 код Директне банке,
Фотокопију Уговора о купопродаји непокретности, Ов. 22471/2013 од 18.09.2013.
године.

По службеној дужности овај орган је прибавио:
-

Извод из евиденције РГЗ РС од 29. јула 2019. године, за непокретност уписану у
катастар непокретности КО Крагујевац I, на кп. бр. 9720,
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 08. јула
2019. године.

У изјави датој на записник дана 04. септембра 2019. године, подносилац захтева
Љиљана Петровић из Крагујевца је изјавила да је њена кућа, која се налази у улици
Бреснички до број 111, поплављена тако што је вода ушла са улице, а излила се и
фекална канализација. Објаснила је да је ту кућу купила и да је она њено власништво,
што доказује Уговором који је приложила, али у њој живе њен брат и снаја. Она стално
живи са својом породицом у кући преко пута, на адреси Бреснички до број 104, коју
користи за свакодневну или редовну употребу, што се може утврдити на основу
података из личне карте.
Како је у току поступка поводом поднетог захтева Љиљане Петровић 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.

Обрађивач
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- архиви

НАЧЕЛНИК,
Јелена Бојовић

