Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за развој
Број:XXIV-03-87-32/20
Дана: 14.октобар 2020.године
Крагујевац
Градскa управa за развој, решавајући по захтеву Ђуровић Звездана из Крагујевца,
са станом у ул. Миодрага Симовића број 55, 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 Ђуровић Звездана из Крагујевца са станом у улици
Миодрага Симовића број 55, ЈМБГ 2706957720053 за доделу Државне помоћи ради
отклањања штете настале услед елементарне непогоде - поплаве и града у јуну 2019.
године.
Образложење
Ђуровић Звездан из Крагујевца са станом у улици Миодрага Симовића 55 поднео
је дана 24. јуна 2019. године захтев за утврђивање и процену настале штете од
елементарних непогода (поплаве - клизишта) - јун 2019. године број: 325- 482/19-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: 87-284/19-XIX од 16. августа 2019. године, којим је
одбијен захтев Ђуровић Звездана из Крагујевца за доделу новчане помоћи ради
отклањања штете настале услед елементарне непогоде - поплаве и града у јуну 2019.
године.
Против наведеног решења Ђуровић Звездан изјавио је жалбу у којој је навео да од
2010. године има проблем јер се при већим падавинама фекална канализација запуши
тако да долази до плављења дворишта и куће односно гараже и шпајза, да је проблем
настао када су се грађани из других улица на „дивље“ прикључили на канализацију која је
у његовој улици. Истиче да се више пута обраћао месној заједници, граду и водоводу али
да на дописе нико није реаговао, па моли Комисију да му бар надокнади последњу штету
и утиче на градске структуре да реши настали проблем и искључе дивље прикључке са
канализационе мреже.
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, 18. августа 2020. године, Решење 44 број: 217-9784/2019-4,
којим је поништила Решење Градске управе за послове градоначелника и Градског већа
број: 87-284/19-XIX од 16. августа 2019. године и предмет вратила првостепеном органу на
поновни поступак из разлога повреде члана 141. став (4) Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 17.
Закона о обнови након елементарне и друге непогоде (''Службени гласник РС'', бр.
112/15), као и члана 11. у вези члана 106. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење). Комисија, такође налази
да образложење ожалбеног решења не садржи правне прописе и јасне разлоге због којих
је одлучено као у диспозитиву ожалбеног решења, као и да је првостепено решење
донето на на основу непотпуно утврђеног чињеничног стања уз битне повреде правила
поступка.
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, 1.09.2020. године, извршена пренумерација
првостепеног решења са броја: 87-284/19-XIX на број: XXIV-03-87-32/20.
Ђуровић Звездан из Крагујевца, са пребивалиштем у улици Миодрага Симовића
број 55, поднео је дана 24. јуна 2019. године захтев за утврђивање и процену настале
штете од елементарних непогода (поплаве - клизишта) - јун 2019. године број: 325-482/19V-01 ради отклањања штете на грађевинском објекту који се налази у ул. Миодрага
Симовића број 55, у коме је навео да је поплављена гаража дужински до пола у висини 20
цм као и шпајз (остава) у висини 70 цм и то два пута, због изливања фекалне
канализације.
Комисија града Крагујевца изашла је дана 04.07.2019. године, на терен и попунила
Образац Ш-01, процена штете од поплаве, штета на грађевинском објекту у коме је
констатовала да је у оштећен грађевински објекат, изграђен 1993, да има грађевинску
дозволу, површине 180 м2, изграђен од тврдог материјала да је услед обилних кишних
падавина дошло до продирања воде и фекалне канализације у помоћне просторије које
се налазе у склопу куће, да је вода достигла висину до 10 цм и да је том приликом
оштећена: брусилица, бушилица и циркулар од 4 KW, као и да је вода продрла у шпајз и
потопила основне животне намирнице.
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, Извештај о извршеној верификацији процене штете
за град Крагујевац Канцеларије за управљање јавним улагањима број: 217-03-13/20/201901 од 15.05.2020. године и Податке катастра непокретности од 12.10.2020.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
Ђуровић Звездану 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. Ђуровић Звездан је на записник пред
овим органом дана 8.10.2020. године, дао изјаву, да од 2010. године, након што је
изграђена улица ван нивоа парцела, има проблем јер кишница и остале падавине не могу
да оду у канализацију већ плаве његово двориште и објекат, а да је разлог томе што се
насеље Велико Поље са три четири улице на „дивље“ прикључило на кализационе цеви у
његовој улици а не у главни колектор као и то што су многи грађани са својих кровова
одвели отпадне воде у канализацину мрежу што по закону не би смели, да је улична

канализација пројектована по пропису и иста би задовољила уличну потребу отпадних
вода да се нису прикачили на „дивље“ други. Наводи да се обраћао Месној заједници
Велико Поље, органима града Крагујевца и ЈКП Водовод и канализација, са захтевом да
се отклоне постојећи недостаци, али да није добио ни један одговор. Даље наводи да је
дана 24. јуна 2019. године поднео захтев за утврђивање и процену настале штете од
елементарних непогода (поплаве-клизишта) - јун 2019. године, за објекат који се налази у
ул. Миодрага Симовића 55, чији је власник, мисли да је поплава била 19. јуна 2019. године
и то други пут у јуну месецу, да је Комисија изашла дана 4.7.2019. године и по нивоу влаге
на зиду куће односно гараже у склопу куће и оставе утврдила висину нивоа воде у објекту
који је био у поплави и алат који је том приликом уништен брусилица, бушилица и
циркулар са мотором од 4 KW, да је ниво воде у шпајзу био 70 цм, а у гаражи приликом
поплаве било је 20 цм, али је ниво воде опао за четири дана тако да је био нижи када је
дошла Комисија. Напомиње да се при већим падавинама или наглом топљењу снега исто
се дешава, ове године мање и то од од када је улица Милована Драгића асфалтирана,
тако да вода више не носи тампон кроз канализацију. Даље наводи да објекат који је
оштећен не представља помоћне просторије, већ да је то иста стамбена зграда коју је
градио уз све дозволе уз помоћ кредита и коју није успео да заврши до краја, јер га је
претекла болест и немам средстава за комплетан завршетак, а да шпајз и алате који му
стоје у гаражи и које је користио дак је био здрав не може да пренесе у дневну собу или
спаваћу собу. Даље наводи да трпи штету на објекту, јер фекална вода и остале падавине
подривају темеље и зидове објекта. Моли да се узме у заштиту и да структуре града
поступе по његовом захтеву да се поменуте три улице са својом канализационом мрежом
искључе са канализационе мреже његове улице и изместе у главни колектор, као и да се
искључе „дивљи“ канализациони прикључци тражи да ЈКП Водовод и канализација испод
асфалта прикачи његову кишну отпадну воду у уличну кишну канализацију, јер немам
других могућности да се спаси од воде, а по могућству ако може и новчану помоћ за ово
једно плављење. Наводи да је спратност објекта приземље+поткровље, површине у
основи 90м2, да се објекат састоји из гараже и оставе (шпајза) и ходника на коти 0, а
дневна соба са кухињом је подигнута на ниво од 1,05 м по плану, да у дневну собу и
трпезарију вода није ушла, јер је по пројекту куће тај ниво виши за 1,05 м од нивоа
ходника, тј улаза у кућу, гаражу и оставу. Под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, изјављује да је у оштећеној просторији станово у време настанка штете,
јер га је жена истерала из дневне собе, као и да је оштећени објекат пре и у тренутку
настанка штете редовно одржавао са пажњом и да исти сада одржава, да у објекту живи
са супругом, да му се ћерка удала а син оженио и због немогућности запошљавања у
Крагујевцу морао је да се са својом породицом одсели за Вршац, даље наводи да није
корисник социјалне помоћи већ да је инвалидски пензионер од пре две године и да
повремено добија помоћ за лекове. 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, као и Извештаја о извршеној верификацији процене
штете за град Крагујевац број 217-03-13/20/2019-01 од 15.05.2020. године Република
Србије Влада Канцеларија за управљање јавним улагањима којим је на основу метода
случајног узорка Верикациона комисија утврдила да је град Крагујевац исправно и тачно
извршио процену штете на основу Упутством о јединственој методологији за процену
штете од елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ", број 27/87), оштећени Звездан

Ђуровић изјавио је да није задовољан са поменутом категоризацијом јер комисија тј
дечаци који су долазили првог пута 4.7.2019.године и који су утврдили висину воде нису
компетентни ни стручни ни по осталим критеријумима вештачења да одређују
категоризацију штете на објекту, а да штету трпи већ 10 година што се на објекту може и
приметити са утонулим нивоу стабилног објекта од пар самтиметара и отпалим делом
фасаде, даље наводи да тражим да се у што краћем року наложи одређеним градским
структурма да му помогну да реше наведени проблем и врате достојанство нормалног
живота, а да ће у противном морати да тужим Град у који издваја по разним основама већ
50. година. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује да за
оштећени објекат није примио никакву помоћ, нити донацију за обнову и да нема закључен
уговор о осигурању, јер нема новаца за осигурање, а иначе је планирао да исти осигура.
Увидом у захтев за утврђивање и процену штете настале од елементарних
непогода (поплаве-клизишта) - јун 2019. године, који је Звездан Ђуровић поднео дана 24.
јуна 2019. Године, овај орган је утврдио да је Звездан Ђуровић 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), као и да је претрпео штету на гаражи.
Увидом у Обрац Ш-01, процена штете од поплаве, штета на грађевинском објекту,
овај орган је утврдио да су оштећене помоћне просторије које се налазе у склопу куће као
и наведени алат, а да су основне животне намирнице које су биле у шпајзу уништене.
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, утврђено је да је
штета на породичном стамбеном објекту у улица Миодрага Симовића бр 55 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
број 217-03-13/20/2019-01 од 15.05.2020. године Република Србије Влада Канцеларија за
управљање јавним улагањима којим је на основу метода случајног узорка овај орган је
утврдио да је Верикациона комисија утврдила да је град Крагујевац исправно и тачно
извршио процену штете на основу Упутством о јединственој методологији за процену
штете од елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ", број 27/87).
Овај орган у потпуности прихвата процењену штету утврђену 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 којом је утврђено да
је 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, обзиром да је иста потврђена
Извештајем о извршеној верификацији процене штете за град Крагујевац број 217-0313/20/2019-01 од 15.05.2020. године Република Србије Влада Канцеларија за управљање
јавним улагањима којим је утврђено да је на основу метода случајног узорка Верикациона
комисија утврдила да је град Крагујевац исправно и тачно извршио процену штете на

основу Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних
непогода ("Службени лист СФРЈ", број 27/87) уз извештај се налази и предметни објекат.
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 захтев
благовремено поднет, да је услед изливања фекалне канализације настала штета на
гаражи и шпајзу што оштећени наводи у захтеви, поднетој жалби па и на усменој расправи
у делу где наводи да се ради о штети на гаржи и шпајзу који се налазе на коти нула (0) а
да није било штете у дневној соби са кухињом јер се налазе на вишем нивоу истог објекта,
да је предметни објекат у ул. Миодрага Симовића број 55 разврстан 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, као
и да је утврђена категорија настале штете потврђена Извештајем о извршеној
верификацији процене штете за град Крагујевац број 217-03-13/20/2019-01 од 15.05.2020.
године Република Србија Влада Канцеларија за управљање јавним улагањима, јер је
Верикациона комисија утврдила да је град Крагујевац исправно и тачно извршио процену
штете на основу Упутством о јединственој методологији за процену штете од
елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ", број 27/87).
Узимајући у обзир да нису испуњени сви услови предвиђени чланом 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) и да је на несумњив начин утврђено да је штета настала на гаржи која се
налази у склопу стамбеног објекта услед изливања фекалне канализације, као и да је
предметни објекат сврстан у нулту категорију, а не у једну од пет категорија за које је
Државним програмом предвиђено давање бесповратних новчаних средставана у циљу
обнове, захтев Ђуровић Звездана се 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,
_________________
Јелена Тимотијевић
НАЧЕЛНИК,
________________
Предраг Пантић
Д-на:
- подносиоцу захтева
- Канцеларији за управљање јавним улагањима
- државном правобраниоцу – одељење у Крагујевцу
- за документацију
- архиви

