Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за пословe
Градоначелника и Градског већа
Број: 87- 46 / 19 - XIX
Датум: 23. јул 2019. године
Крагујевац
Грaдска управа за послове градоначелника и Градског већа, решавајући по захтеву
Милована Милетића из Крагујевца, улица Шарпланинска број 2А, 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
1.УСВАЈА СЕ захтев Милована Милетића
из Крагујевца са станом у улици
Шарпланинска број 2А, ЈМБГ 0304950720068, за доделу државне помоћи ради отклањања
штете настале услед елементарне непогоде - поплаве у јуну 2019. године.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ 1. категорија оштећења породичног стамбеног објекта који се налази у улици
улица Шарпланинска број 2А, спратност П+2, површине 60 m², уписана у катастар непокретности КО
Крагујевац I, на кп. бр. 13426, према Изводу из евиденције РГЗ РС од 18. јула 2019. године,
предметна непокретност уписана на име Милована Милетића
Категоризација оштећења извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији за
процену штете од елементарних непогода (‘’Службени лист СФРЈ’’ број, 27/87) од стране Централне
комисије за утврђивање штета насталих услед елементарне непогоде проузроковане обилним
падавинама на територији града Крагујевца, образоване решењем Градског већа града Крагујевца бр.
112-438/19-V од 05. јуна 2019. године. Исправност и тачност процене штете и извршене
категоризације потврдила је верификациона комисија Владе Републике Србије - Канцеларија за
управљање јавним улагањима својим Извештајем о извршеној верификацији процене штете за град
Крагујевац, бр. 217-03-13/9/2019-01 од 10. јула 2019. године.
3. Подносиоцу захтева Миловану Милетићу из Крагујевца УТВРЂУЈЕ СЕ новчана помоћ
ради отклањања штете настале на породичном стамбеном објекту ближе описаном у ставу
2.
диспозитива
овог
решења,
у
износу
од
120.000
динара,
(словима:
стодвадесетхиљададинара) у складу са Државним програмом помоћи и обнове оштећених
породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019.
године.

4. Исплату новчане помоћи Миловану Милетићу из Крагујевца у износу од 120.000
динара, Канцеларија за управљање јавним улагањима извршиће, по коначности решења на
његов текући рачун бр. 250 401010247150066 Eurobanke.

Образложење

Милован Милетић из Крагујевца, власник породичног стамбеног објекта, оштећеног у
поплави током јуна 2019. године, поднео је захтев за доделу новчане помоћи, ради
отклањања штете на објекту.
Именовани је приложио:
-

фотокопију личне карте број. број 004993967, ПУ у Крагујевцу, којом потврђује
пребивалиште,
фотокопију текућег рачуна број бр. 250 401010247150066 Eurobanke.
По службеној дужности овај орган је прибавио:

- Извод из евиденције РГЗ РС од 18. јула 2019. године, за непокретност уписану у
катастар непокретности КО Крагујевац I, на кп. бр. 13426,
- 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. 112-440/19
-V-01 д 06. јуна 2019. године) о штети на стамбеном објекту, од 5. јуна 2019. године.
У изјави датој на записник дана 23. јула 2019. године, подносилац захтева Милован
Милетић из Крагујевца истакао је да је власник стамбеног објекта у улици Шарпланинска
број 2А, да стално и свакодневно живи у предметном стамбеном објекту, и то како пре, тако
и у време, а и после поплаве у јуну 2019. године. Такође је истакао да је сагласан са
категоризацијoм оштећења извршеном од стране Централне комисије у 1. категорију
оштећења.
У ставу 1. диспозитива решења одлучено је у смислу одредбе члана 19. став 2. Закона о
обнови након елементарне и друге непогоде, (‘’Службени гласник РС’’, 112/15), којом је
прописано да првостепено решење о праву на помоћ, по спроведеном поступку применом
критеријума и мерила из Државног програма помоћи и обнове, доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе. Као у ставу 2. диспозитива решења одлучено је у смислу
члана 3. истог закона, којим је прописано да се Државним програмом помоћи и обнове
утврђују мере и критеријуми за пружање помоћи, односно мере, критеријуми и поступак за
обнову и санирање последица елементарне и друге непогоде, док је као у ставу 3.
диспозитива овог решења одлучено у смислу тачке 3. Државног програма помоћи и обнове,
којом се утврђује мера за давање бесповратних новчаних средстава, ради обнове
оштећених породичних стамбених објеката у зависности од категорије оштећења, док је став
4. диспозитива заснован на тачки 5. Државног програма помоћи и обнове, којом је прописано
да ће по пријему коначних решења о државној помоћи Канцеларија вршити исплату
примаоцу помоћи на његов текући рачун.
Како је у току поступка поводом поднетог захтева Милована Милетића из Крагујевца као
неспорно утврђено, на основу изнетог чињеничног стања, да именовани испуњава услове за

доделу државне помоћи, ради отклањања штете на стамбеном објекту настале током
поплаве у јуну 2019. године, у складу са 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
- Канцеларији за управљање
јавним улагањимам
- Државном правобраниоцу
одељење у Крагујевцу,
- за документацију,
- архиви.

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

