Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за развој
Број:XXIV-03-87-3/20
Дана: 9. јула 2020. године
Крагујевац
Градскa управa за развој, решавајући по захтеву Љиљане Петровић из Крагујевца, у
улици Бреснички до бр. 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

1. УСВАЈА СЕ захтев Љиљане Петровић из Крагујевца, у улици Бреснички до бр. 104,
ЈМБГ
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
Крагујевцу, у улици Бреснички до бр. 111, изграђеног на кп.бр. 9720, КО Крагујевац I,
површине 50 m², спратности П+1.
3. 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 број: 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,
број: 217-03-13/9/2019-01 од 10. јула 2019. године.
4. УТВРЂУЈЕ СЕ новчана помоћ Љиљани Петровић из Крагујевца ради отклањања
штете настале на породичном стамбеном објекту ближе описаном у ставу 2. диспозитива
овог решења, у износу од 120.000,00 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.
5. Исплату новчане помоћи Љиљани Петровић из Крагујевца, у износу од 120.000,00
динара, Канцеларија за управљање јавним улагањима извршиће, по коначности решења, на
њен текући рачун број: 150-1201001529888-38 код Direktna Banka AD Kragujevac.

Образложење

Љиљана Петровић из Крагујевца, са пребивалиштем у Крагујевцу, у улици Бреснички
до бр. 104, поднела је дана 24. јуна 2019. године, Захтев за утврђивање и процену настале
штете од елементарних непогода (поплаве-клизишта) - јун 2019. године, број: 325-465/19-XIX
за доделу новчане помоћи, ради отклањања штете на породичном стамбеном објекту који се
налази у Крагујевцу, у улици Бреснички до бр. 111.
Поступајући по предметном захтеву Градска управа за послове градоначелника и
Градског већа донела је решење број: 87-391/19-XIX од 9. септембра 2019. године, којим је
одбијен захтев Љиљане Петровић из Крагујевца за доделу новчане помоћи ради отклањања
штете настале услед елементарне непогоде - поплаве у јуну 2019. године.
Против наведеног решења Љиљана Петровић изјавила је жалбу у којој је навела да
јој је захтев за доделу државне помоћи одбијен зато што у њеној кући живе њен брат и
снаха, Љиљана такође наводи да је избацивала воду из куће, чистила, рибала, прала,
избацивала намештај и средила оно што се могло средити. Даље је истакла да је потребно
још рада и новца да би се у поменутом објекту могло живети.
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: 217-9777/2019-1 којим је
поништила решење Градске управе за послове градоначелника и Градског већа број 87391/19-XIX од 9. септембра 2019. године и предмет вратила првостепеном органу на
поновни поступак из разлога што је побијаним решењем непотпуно утврђено чињенично
стање уз битне повреде правила поступка, јер образложење не садржи све елементе
предвиђене чланом 141. став 4. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење).
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 87-391/19-XIX на број XXIV-03-87-3/20.
Љиљана Петровић из Крагујевца, са пребивалиштем у Крагујевцу, у улици Бреснички
до бр. 104, поднела је дана 24. јуна 2019. године, Захтев за утврђивање и процену настале
штете од елементарних непогода (поплаве-клизишта) - јун 2019. године, број: 325-465/19XIX, у коме је навела да је штета настала на грађевинском објекту и опреми, да је вода ушла
у кућу, да је поплавила сав намештај, тепихе и личне ствари, подове и зидове у висини од
0,5 m. Да се имовина налази на адреси Бреснички до бр. 111, на кп.бр. 9720, КО Крагујевац I,
уписана у лист непокретности бр. 1332.
Комисија града Крагујевца изашла је дана 8. јула 2019. године на терен и попунила
Образац Ш-01, процена штете од поплаве, штета на грађевинском објекту у коме је
констатовала да је Љиљана Петровић услед поплаве, претрпела штету на грађевинском
објекту сачињеном од чврстог материјала, величине 50 m2, да је објекат приземан, да
оштећена нема осигурање од узрока који је штету узвршио, такође је констатовано да је 23.
јуна 2019. године, услед обилних падавина дошло до плављења приземних просторија
стамбеног објекта, да је вода ушла са улице и излила се из WC шоље у купатилу и да је
вода достигла висину од од 30 cm, да су том приликом оштећени: ламинат 40 m2, два
гардеробера, један брачни лежај, један кауч са механизмом, тепих 3х2 m, итисон 4х4 m,
стаза 10 m2, два радна кухињска елемента.
Именована је у току поступка доставила: фотокопију личне карте рег.бр. 008813072
ПУ Крагујевац, фотокопију текућег рачуна број: 150-1201001529888-38 код Direktna Banka AD
Kragujevac, фотокопију Уговора о купопродаји непокретности од 18. септембра 2013. 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 категорисаних оштећених објеката од 23. јун
2019. године и 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.
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 оштећеној
Љиљани Петровић прилику да се изјасни о свм 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. Љиљана Петровић је на записник пред
овим органом дана 25. јуна 2020. године, дала изјаву да је 24. јуна 2019. године поднела
захтев за утврђивање и процену настале штете од елементарних непогода (поплавеклизишта) - јун 2019. године, а да се поплава десила 23. јуна 2019. године након обилних
кишних падавина услед којих је вода ушла у објекат са улице и изливања фекалне
канализације. Породични стамбени објекат се налази на адреси у улици Бреснички до бр.
111, на кп.бр. 9720, КО Крагујевац I, спратност П+1, површине 50 m², чији је она власник.
Наводи да је вода је ушла у три просторије и купатило, и том приликом оштетила је: ламинат
40 m2, два гардеробера, један брачни лежај, један кауч са механизмом, тепих 3х2 m, итисон
4х4 m, стаза 10 m2 и два радна кухињска елемента (двокрилна). Под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, оштећена је изјавила да је у оштећеном објекту у време поплаве
становала, напомињући да је оштећени објекат и у 2019. години у време настанка штете, а и
сада користила за становање и за задовољење животних потреба, као и да је оштећени
објекат редовно одржава како у време настанка штете, тако и пре настанка штете, а и сада.
Оштећена даље наводи да је упозната са записником и да на исти нема примедби, даље
наводи да у објекту живим са братом и снахом, да није корисник социјалне помоћи, да су се
сви рачуни за комуналне услуге у време настанка штете водили на њено име, као и да се
сада воде на њу. 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
прве 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 су предвиђена бесповратна
новчана средства у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката у износу
120.000,00 динара, Љиљана Петровић изјавила је, да је сагласна са утврђеном категоријом
настанка штете.
Овај орган је дана 3. јула 2020. године, у просторијама Градске управе за развој, извео
доказ саслушања сведока Зорана Томашевића и Бојана Ђокановића обадвојица из
Крагујевца, a у присуству оштећене Љиљане Петровић.
Сведок Зоран Томашевић из Крагујевца, улица Страхиње Бобића бр. 22, изјавио је да
није у сродству са Љиљаном, већ да су комшије, да је Љиљана у време поплаве односно у
јуну 2019. године, живела у Бресници, у кући која се налази у улици Бреснички до бр. 111,
такође је изјавио да је Љиљани тада помагао да избаци воду из поплављене куће. Такође је
потврдио да је Љиљана у поменутом објекту стално живи .
Сведок Бојан Ђокановић из Крагујевца, улица Ужичке републике бр. 34, изјавио је да
није у сродству са Љиљаном, већ да су комшије и да је Љиљана у тренутку полаве живела
све време у Бресници у улици Бреснички до бр. 111.
Увидом у захтев за утврђивање и процену штете настале од елементарних непогода
(поплаве-клизишта) - јун 2019. године, који је Љиљана Петровић поднела Комисији за
утврђивање и преоцену штете насталих од последица поплаве на територији града
Крагујевца, дана 24. јуна 2019. године и увидом у Образац Ш-01 процена штете од поплаве,
штета на грађевинском објекту, овај орган је утврдио да је Љиљана Петровић из Крагујевца,
претрпела штету на стамбеном објекту који се налази у улици Бреснички до бр. 111, на кп.
бр. 9720, КО Крагујевац I, површине 50 m2, да је штета настала као непосредна последица

елементарне и друге непогоде, односно обилних падавина које су биле дана 23. јуна 2019.
године, да је оштећена Љиљана Петровић насталу штету пријавила 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 оштећене Љиљане
Петровић дате на записник дана 25. јуна 2020. године, као и изјавама сведока Зорана
Томашевића и Бојана Ђокановића дате на записник дана 3. јула 2020. године, који су такође
потврдиле да је штета на предметном објекту настала услед поплаве у јуну 2019.године. На
основу изјава оштећене, дате пом пуном кривичном и материјалном одговорношћу, као и
изјава сведока, утврђено је да је Љиљана Петровић оштећени објекат у време настанка
поплаве коростила за свакодневно становање, да исти и сада користи стално и непрекидно,
као и да јој је оштећени објекат неопходан за задовољење основних животних потреба,
свакодневно и редовно.
Увидом у изјаву оштећене Љиљане Петровић дате под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу утврђено је да је оштећени објекат редовно одржавала у време
настанка штете, пре настанка штете, а и сада одржава поменути објекат.
Увидом у Податке катстра непокретности од 25. јуна 2020. године, утврђено је, да је
Љиљана Петровић држалац права на породичној стамбеној згради на кп.бр. 9720 уписаној у
лист непокретности број: 1332, КО Крагујевац I.
Увидом у податке Уговора о купопродаји непокретности од 18. септембра 2013.
године, утврђено је, да је Љиљана Петровић једини купац породичне стамбене зграде у
улици Бреснички до бр. 111, обележена бројем 1 на кп.бр. 9720, уписаној у лист
непокретности број: 1332, КО Крагујевац I.
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 категорисаних
оштећених објеката од 23. јуна 2019. утврђено је да је штета на породичном стамбеном
објекту Љиљане Петровић из Крагујевца у улица Бреснички до бр. 111, разврстана у прву
категорију, за коју су 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), предвиђена бесповратна новчана
средства, у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката, у износу 120.000,00
динара.
Увидом у извештај о извршеној верификацији процене штете за град Крагујевац
Канцеларије за управљање јавним улагањима број: 217-03-13/9/2019-01 од 10.07.2019.
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 су испуњени услови
предвиђени чланом 11. став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл.
гласник РС“, бр. 112/15), односно да је Љиљана Петровић из Крагујевца, услед обилних
падавина у јуну месецу 2019. године, претрпела штету на породичном стамбеном објекту
који се налази у Крагујевцу, у улици Бреснички до бр. 111, чији је власник, да је објекат
свакодневно користила за становање у 2019. години, као и сада и то стално и непрекидно за
задовољење основних животних потреба, тако да је исти у редовној употреби, да је штета на
предметном објекту настала услед поплаве у јуну 2019.године, да је оштећена захтев за
накнаду штете поднела благовремено, да је стамбени објекат оштећена Љиљана Петровић
чувала са пажњом и на прописан начин, као и да је предузела све мере ради смањења
ризика од елементарне и друге непогоде, као и да испуњава све друге услове за доделу
државне помоћи, ради отклањања штете на стамбеном објекту настале током поплаве у јуну

2019. године, а 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'', бр. 42/19), те је донето решење као у
диспозитиву.
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'', бр. 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.
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 одељења,
_____________________
мр Драгош Радовановић
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
_________________
Предраг Пантић

Д-на:
- подносиоцу захтева
- Канцеларији за управљање
јавним улагањима
- Државном правобраниоцу
одељење у Крагујевцу
- за документацију
- архиви

