РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за послове
градоначелника и Градског већа
Број: 87-66/19-XIX
Датум: 24.07.2019. год.
Крагујевац

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа, решавајући по захтеву
Јанковић Данијеле из Крагујевца, улица Кнеза Михаила број 83д, 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 поплаве и града у јуну 2019. године ("Службени гласник РС", 42/19) и члана
136. а у вези са чланом 104. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС",
18/16 и 95/18-аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ, захтев Јанковић Данијеле из Крагујевца, са станом у улици Кнеза
Михаила број 83д, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале услед
елементарне непогоде – поплаве у јуну 2019. године, као неоснован.
Образложење
Јанковић Данијела из Крагујевца, са станом у улици Кнеза Михаила број 83д, поднела је
захтев број 325-309/19-V-01 од 13.06.2019. године, за новчану помоћ ради отклањања штете
на породичном стамбеном објекту у којем је поплављен подрум.
Поступајући по захтеву именоване, Поткомисија Централе комисије за утврђивање
штета насталих услед елементарне непогоде проузроковане обилним падавинама на
територији града Крагујевца, сачинила је записник дана 17.06.2019. године, и утврдила да је
поплављен подрум у који се улази из куће – ходника и степеништа. Вода се сливала са улице
која је виша у односу на двориште, и из олука и ушла кроз зидове у подрум, који служи као
остава. Поплављена површина је 20 m² а висина воде у подруму је била до 30 cm.
Централна комисија за утврђивање штета насталих услед елементарне непогоде
проузроковане обилним падавинама на територији града Крагујевца ("Службени лист града
Крагујевца", број 16/19), сагласно Државном програму 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 Одлуци Централне комисије о категоризацији
оштећених породичних стамбених објеката услед дејства поплава и града на територији
града Крагујевца у јуну 2019. године, број 060-288/19-V-01 од 24.06.2019. године, а имајући у
виду утврђено чињенично стање, да се не ради о штети на стамбеном објекту и да је штета
на стварима мања од 60.000 динара, није извршила категоризацију штете, тако да нема
основа за доделу државне помоћи, па је одлучено 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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