Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за развој
Број:XXIV-03-87-13/20
Дана: 17. јула 2020.године
Крагујевац
Градскa управa за развој, решавајући по захтеву Срђана Максимовића из Истока, са
боравштем у Крагујевцу, село Драгобраћа бб, 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 1. Државног програма помоћи и обнове
оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплаве и града
у јуну 2019. године (''Службени гласник РС'', бр. 42/19 и 38/20), доноси

РЕШЕЊЕ

1. ОДБИЈА СЕ захтев Срђана Максимовића из Истока, са боравиштем у Крагујевцу, село
Драгобраћа бб, ЈМБГ
за доделу Државне помоћи ради отклањања штете настале
услед елементарне непогоде - поплаве и града у јуну 2019. године.

Образложење

Срђан Максимовић из Истока, са боравиштем у Крагујевцу, село Драобраћа бб,
поднео је дана, 10. јуна 2019. године, Захтев за утврђивање и процену настале штете од
елементарних непогода (поплаве - клизишта) - јун 2019. године, број: 325-223/19-V-01, за
новчану помоћи, ради отклањања штете на грађевинском објекту.
Поступајући по предметном захтеву Градска управа за послове градоначелника и
Градског већа донела је решење број: 87-63/19-XIX од 23. јула 2019. године, којим је
одбијен захтев Срђана Максимовића из Дргобраће, за доделу новчане помоћи ради
отклањања штете настале услед елементарне непогоде - поплаве и града у јуну 2019.
године.
Против наведеног решења Срђан Максимовић је изјавио жалбу у којој је навео да
ожалбено решење не садржи довољно јасне разлоге на којима се заснива одлука о
одбијању захтева. Да је чињенично стање погрешно утврђено. Да је подкомисија Централне
комисије пропустила да утврди штету над комплетном дечијом собом, над штампачем и
кућиштем рачунара. Да је погрешна и нетачна чињеница првостепеног органа да се не ради
о штети на стамбеном објекту, наиме, ради се о сутеренско - подрумском простору, који чини
део породичног стамбеног објекта, који је прилагођен и користи се за потребе становања.
Жалилац предлаже да се поништи ожалбено решење.
Република Србија, Влада, Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода
је након разматрања навода изнетих у Жалби, Ожалбеног решења и других списа предмета
донела дана, 20. децембра 2019. године, Решење 44 број: 217-8449/2019-2, којим је

поништила Решење Градске управе за послове градоначелника и Градског већа број: 8763/19-XIX од 23. јула 2019. године и предмет вратила првостепеном органу на поновни
поступак из разлога повреде члана 17. и 18. Закона о обнови након елементарне и друге
непогоде (''Службени гласник РС'', бр. 112/15).
Послови ванредних ситуација и цивилне заштите који су у 2019. години, били у
надлежности Градске управе за послове градоначелника и Градског већа, сада су у складу
са чланом 18. Одлуке о Градским управама града Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца
број 20/19), која се примењује од 1. јануара 2020. године, у надлежности Градске управе за
развој, тако да је дана, 4. Фебруара 2020. године извршена пренумерација првостепеног
решења са броја: 87-63/19-XIX на број: XXIV-03-87-13/20.
Срђан Максимовић из Истока, са боравиштем у Крагујевцу, село Драобраћа бб,
поднео је дана, 10. јуна 2019. године, Захтев за утврђивање и процену настале штете од
елементарних непогода (поплаве - клизишта) - јун 2019. године, број: 325-223/19-V-01, ради
отклањања штете на грађевинском објекту. У коме наводи да је потопљена соба у
подрумском делу куће и да се имовина налази на адреси Драгобраћа бб.
Комисија града Крагујевца изашла је дана 13. јуна 2019. године, на терен и попунила
Образац Ш-01, Процена штете од поплаве, штета на грађевинском објекту у коме је
констатовала да је вода у сутеренску просторију површине 12 m2, ушла кроз зид у висини до
10 cm. Јер се вода са песком и шутом сливала у канал иза куће. Том приликом поплављене
су следеће ствари: тросед са душеком, две фотеље, орман (дужине 1,2 m) и тепих 1,5х2 m.
Записник о причињеној штети потписала је Сандра Максимовић.
Именовани је у току поступка доставио извод личне карте рег.бр. 007660003 ПУ
Крагујевац, Потврду о боравишту Полицијске управе у Крагујевцу број: 205-сл/18 од 5.
децембра 2018. године.
По службеној дужности овај орган је прибавио Одлуку о категоризацији оштећених
породичних стамбених објеката услед дејства поплава и града на територији града
Крагујевца у јуну 2019. године, Централне комисије за утврђивање штета насталих услед
елементарне непогоде проузроковане обилним падавинама на територији града број: 060288/19-V-01 од 24. јуна 2019. године, Списак некатегорисаних оштећених објеката - 3. и 4. јун
2019. године, Извештај о извршеној верификацији процене штете за град Крагујевац
Канцеларије за управљање јавним улагањима број: 217-03-13/9/2019-01 од 10. јула 2019.
године и Извештај о извршеној верификацији процене штете за град Крагујевац Канцеларије
за управљање јавним улагањима број: 217-03-13/20/2019-01 од 15. маја 2020. године и
Податке катастра непокретности од 1. јула 2020. године.
Овај орган је у складу са чланом 11. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) пружио оштећеном Срђану
Максимовићу прилику да се изјасни о свим чињеницима које су од значаја за одлучивање у
овој управној ствари, па је сходно члану 106. истог закона у просторијама Градске управе за
развој спровео испитни поступак. Срђан Максимовић је на Записник пред овим органом дана
3. јула 2020. године, дао изјаву да је дана, 10. јуна 2019. године поднео Захтев за
утврђивање и процену настале штете од елементарних непогода (поплаве-клизишта) - јун
2019. године, да је услед обилних кишних падавина почетком јуна 2019. године, дошло до
плављења дворишта, вода која се налазила у дворишту почела је да продире кроз зид са
задње стране куће у сутеренско - подрумске просторије, које су претворене у дечију собу.
Вода је у дечијој соби достигла висину од око 7-8 cm. Том приликом оштећено ми је: ламинат
на површини од 10 m2, дечији тепих 2х2 m, тросед, две фотеље, дечији двокрилни
гардеробер, кућиште компјутера и штапач. Објекат се налази у Драгобраћи, површине 99,91
m2, спратности Су+П, на кп.бр. 168/15, КО Драгобраћа. Оштећени је под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу изјавио да је у оштећеном објекту у време поплаве становао, а и
да сада станује и исти објекат користи за задовољавање основних животних потреба, да је
објекат пре и у тренутку настанка штете редовно одржавао и да га и сада редовно одржава.
Оштећени даље наводи да је упознат са Записником о штети на грађевинском објекту од 13.
јуна 2019. године и да на исти има примедби, јер није наведено оштећење кућишта рачунара
и штампача. Оштећени је навео да у поменутом објекту живи са супругом и двоје малолетне
деце, такође је навео да није корисник социјалне помоћи. Након предочавања од стране
овлашћеног лица да је категоризација штете на предметном објекту извршена на основу

Записника о евиденцији штете, а 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 и да је утврђено
оштећење на предметном објекту оцењено као оштећење нулте категорије, према
одредбама Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката
у својини грађана, услед дејства поплава и града у јуну 2019. године ("Службени гласник
РС", број 42/19) за које нису предвиђена бесповратна новчана средства у циљу обнове
оштећених породичних стамбених објеката, Срђан Максимовић је изјавио да није задовољан
са утврђеном категоријом. Оштећени је под пуном матерјалном и кривичном одговорношћу
изјавио да за оштећени објекат није примио никакву помоћ, нити донацију за обнову
оштећеног објекта и да нема закључен Уговор о осигурању, који обухвата наведену врсту
оштећења. На питање службеног лица да ли има још нешто да изјави? Срђан Максимовић је
изјавио да нема више шта да изјави.
Овај орган не прихвата изјаву оштећеног дате на записник пред овим органом у делу
где наводи да је дошло до плављења кућишта рачунара и штампача. Што се може
потврдити на основу навода у Записнику о процени штете од поплаве од 13. јуна 2019.
године, који је уредно потписан од стране Сандре Максимовић, која на исти није имала
примедби у делу где су наведене оштећене ствари, односно да у записник као оштећене
ствари нису наведени кућиште рачунара и штампач.
Увидом у захтев за утврђивање и процену штете настале од елементарних непогода
(поплаве-клизишта) - јун 2019. године, који је Срђан Максимовић дана, 10. јуна 2019. године
поднео Комисији за утврђивање и преоцену штета насталих од последица поплаве на
територији града Крагујевца и увидом у Обрац Ш-01, процена штете од поплаве, штета на
грађевинском објекту, овај орган је утврдио да је Срђан Максимовић претрпео штету на
породичном стамбеном објекту, који се налази у селу Драгобраћа бб на кп.бр. 168/15, КО
Драгобраћа, површине 99,91 m2, спратности Су+П, да је штета настала као непосредна
последица обилних кишних падавина, да је Срђан Максимовић насталу штету пријавио
благовремено у складу са чланом 15. став 1. Законом о обнови након елементарне и друге
непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15), настанак и узрок штете потврђени су и изјавом
оштећеног Срђана Максимовића дате на записник дана, 3. јула 2020. године.
Увидом у Одлуку о категоризацији оштећених породичних стамбених објеката услед
дејства поплава и града на територији града Крагујевца у јуну 2019. године, Централне
комисије за утврђивање штета насталих услед елементарне непогоде проузроковане
обилним падавинама на територији града број: 060-288/19-V-01 од 24. јуна 2019. године,
којом је на основу Записника поткомисија о утврђивању и процени штета извршена
категоризација оштећених породичних стамбених објеката, а увидом у Списак
некатегорисаних оштећених објеката - 3. и 4. јун 2019. године, утврђено је да је штета на
породичном стамбеном објекту Срђана Максимовића, у Крагујевцу, у селу Драгобраћа бб,
разврстана у нулту категорију, за коју у складу са одредбама Државног програма помоћи и
обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана, услед дејства поплава
и града у јуну 2019. године ("Службени гласник РС", број 42/19), нису предвиђена
бесповратна новчана средства.
Увидом у Извештај о извршеној верификацији процене штете за град Крагујевац
Канцеларије за управљање јавним улагањима број: 217-03-13/9/2019-01 од 10. јула 2019.
године и Извештај о извршеној верификацији процене штете за град Крагујевац Канцеларије
за управљање јавним улагањима број: 217-03-13/20/2019-01 од 15. маја 2020. године, овај
орган је утврдио да су Комисије града Крагујевца које врше процену штете настале након
елементарне непогоде у јуну 2019. године, исправно и тачно извршиле процену штете на
основу Упутства о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 27/87).
У складу са чланом 10. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'',
бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), а на основу савесне и брижљиве оцене сваког
доказа посебно и свих доказа заједно као и на основу резултата целокупног поступка овај

орган је на основу чињеничног стања на несумњив начин утврдио да нису испуњени услови
предвиђени тачком 1. Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних
стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплаве и града у јуну 2019. године
(''Службени гласник РС'', бр. 42/19 и 38/20). Програм се односи на оштећене породичне
стамбене објекте у својини грађана, који су категорисани у објекте од прве до пете
категорије.
У ставу 1. диспозитива решења одлучено је у смислу одредбе тачке 1. Државног
програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана
услед дејства поплаве и града у јуну 2019. године (''Службени гласник РС'', бр. 42/19 и
38/20).
Обзиром да је на несумњив начин утврђено да је породични стамбени објекат
Срђана Максимовића сврстан у нулту категорију, а не у једну од пет категорија за које је
Државним програмом предвиђено давање бесповратних новчаних средставана у циљу
обнове породичних стамбених објеката, тако да се захтев Срђана Максимовића одбија.

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 решења, преко органа који је решење донео, без
наплате таксе.
Решење објавити на огласној табли Градске управе града Крагујевца.

Обрађивач,
_________________
Ристо Кочовић

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
_________________
Предраг Пантић

Д-на:
- подносиоцу захтева
- Државном правобраниоцу
одељење у Крагујевцу
- за документацију
- архиви

