Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за развој
Број:XXIV-03-87-33/20
Дана: 13.10.2020.године
Крагујевац
Градскa управa за развој, решавајући по захтеву Јовановић Живорада из
Крагујевца ул. Дебељачка број 5, 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 Јовановић Живорада из Крагујевца са станом у улици
Дебељачка број 5, ЈМБГ 1804951720041 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 Дебељачка број 5, изграђеног на кп. бр. 366/2 КО
Грошница I, уписана у лист непокретности број 1633 површине 180 m², спратности
приземље и поткровље.
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 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. 217-03-13/20/2019-01 од 15.05.2020. године.
4. УТВРЂУЈЕ СЕ новчана помоћ Јовановић Живораду 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 Јовановић Живораду из Крагујевца у износу од
120.000,00 динара, Канцеларија за управљање јавним улагањима извршиће, по
коначности решења, на њен текући рачун бр. 160-5300102094508-47 Banca Intesa.

Образложење
Јовановић Живорад из Крагујевца ул. Дебељачка број 5 поднео је захтев број
325-288/19-V-01 дана 12.06.2019. године и захтев број 325-739/19-V-01 дана
08.07.2019. године за грађевински објекат и опрему на кп. бр. 366/2 КО Грошница I,
уписана у лист непокретности број 1633, оштећеном у поплави током јуна 2019.
године.
Поступајући по предметном захтеву Градска управа за послове
градоначелника и Градског већа донела је решење број 87-108/19-XIX од 31. јула
2019. године, којим је одбијен захтев Јовановић Живорада из Крагујевца за доделу
новчане помоћи ради отклањања штете настале услед елементарне непогоде поплаве у јуну 2019. године.
Против наведеног решења Јовановић Живорад је изјавио жалбу у којој наводи
да је два пута поднео захтев за пријаву штете, да је комисија паушално одредила
процену штете на основу телефонског разговора, а не стварним увидом у
поплављене кућне објекте, даље указује да Комисија није узела у обзир да су то
објекти од животног значаја јер у њима живи шесточлана породица.
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: 2178594/2019-5, којим је поништила Решење Градске управе за послове градоначелника
и Градског већа број: 87-108/19-XIX од 31.јула 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 95/18аутентично 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 95/18аутентично 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, 01. септембра 2020. године, извршена
пренумерација првостепеног решења са броја: 87-108/19-XIX на број: XXIV-03-8733/20.
Јовановић Живорад из Крагујевца, са пребивалиштем у улици Дебељачкој број
5, поднео је захтев број 325-288/19-V-01 дана 12.06.2019. године и захтев број 325739/19-V-01 дана 08.07.2019. године за грађевински објекат који се састоји од две
собе и терасе, тротоар, пољски WC, 2 септичке јаме, хидромоторну пумпу, башту,
воћњак.
Поступајући по поднетим захтевима, дана 17.06.2019. године изашла је
Комисија за утврђивање штете на пољопривредним културама и попунила образац за
процену штете на пољопривредним културама и констатовала штету на воћу и
поврћу, такође истог дана на терен је изашла и Комисија града Крагујевца која је
попунила Образац Ш-01, процена штете од поплаве, штета на грађевинском објекту
да је изграђен од тврдог материјала, без грађевинске дозволе, нема осигурање, на

обрасцу је констатовано да је услед обилних кишних падавина дошло до плављења
бунара, дворишта и септичке јаме, као и да је по изјави оштећеног дошло до појаве
влаге на зидовима стамбеног објекта на висини од 30 цм, да је оштећен хидрофор, 24
м2 подне иверице, кревет и да се објекат састоји од приземља и спрата. Дана
25.11.2019. године Комисија је поново изашла на терен и попунила Образац Ш-01,
процена штете од поплаве, штета на грађевинском објекту изграђен 1998. године без
грађевинске дозволе од тврдог матреријала, констатовано је да се ради о породичном
стамбеном објекту, који се састоји из приземља и поткровља, да је услед обилних
падавина вода натопила двориште и темеље куће, да се и након пет месеци од
поплаве у дневном боравку и ходнику осећа влага.
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 број: 060-288/19-V-01 од 24. јуна 2019.
године и Закључак број: 060-553/19-V-01 од 28. новембра 2019. године оба Централне
комисије за утврђивање штета насталих услед елементарне непогоде проузроковане
обилним падавинама на територији града Крагујевца и Извештај о извршеној
верификацији процене штете за град Крагујевац, Канцеларије за управљање јавним
улагањима број: 217-03-13/20/2019-01 од 15.05.2020. године.
Именовани је у току поступка доставио: извод из личне карте рег. број 007418968
ПУ Крагујевац, фотокопију текућег рачуна број 160-5300102094508-47 Banca Intesa и
Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ број 55380-6950/2019 од 17.04.2019.
године.
Овај орган је у складу са чланом 11. и чланом 106. Закона о општем управном
поступку дана 09.10.2020. године, у просторијама Градске управе за развој пружио
оштећеном Јовановић Живораду прилику да се изјасни о свим чињеницима, које су од
значаја за одлучивање у овој управној ствари и спровео испитни поступак. Јовановић
Живорад је на записник пред овим органом дана 09.10.2020. године, дао изјаву да је
дана 12.06.2019. године и 8.7.2019. године, поднео захтев за утврђивање и процену
настале штете од елементарних непогода (поплаве-клизишта) - јун 2019. године,
поплава је била у јуну 2019. године, два пута, да је претрпео штету у стамбеном
објекту од 32 м2 у који је вода ушла, у висини од око 15 цм и том приликом су све
ствари уништене и то : лежаји,електрични шпорет, под од ламината, у објекту је и дан
данас влага, оштећен је и ходник и тереса односно цело приземље стамбеног објекта
осим једне собе, а споља две шахте, бунар загађен и дан данса не користимо воду са
истог, да се објекат налази на адреси ул. Дебељачка број 5 . на којој је оштећени
власник са уделом 1/1, спратност- приземље и поткровље површине 180 м2. Под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује да сам у оштећеном
објекту у време поплаве становало, ту станује и сада и зими и лети и исти користим
за задовољење животних потреба, као и да је оштећени објекат пре и у тренутку
настанка штете оржавао са пажњом и да исти сада одржава, да је предузео све мере
да не дође до уласка воде у кућу које је могао да приушти у складу са својим
примањима, копао канале, да у наведеном објекту живи са супругом, сином, снахом и
двоје унучади који су малолетни, да је корисник народне кухиње код Црвеног крста.
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 (1.) 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 износу 120.000,00 динара 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 Јовановић Живорад је изјавио да се
слаже са процењеном штетом, а да ће од одобрених средстава урадити потребну
заштиту за објекат. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује
да за оштећени објекат није примио никакву помоћ, нити донацију и да нема закључен
уговор о осигурању, који обухвата наведену врсту оштећења.
Увидом у поднете захтеве за утврђивање и процену штете настале од
елементарних непогода (поплаве-клизишта) - јун 2019. године, утврђено је да
оштећени 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 стамбеном објекту.
Увидом у Образац Ш-01 процена штете од поплаве, штета на грађевинском
објекту, од 17.06. и 25.11.2020. године, овај орган је утврдио да је услед обилних
падавина стамбени објекат претрпео штету јер је вода ушла у дневни боравак и
терасу, да се влага задржала у зидовима, такође је уништен под од иверице од и 24
м2 и два кауча.
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 и
Закључак број: 060-553/19-V-01 од 28. новембра 2019. године утврђено је да је штета
на породичном стамбеном објекту у улици Дебељачка број 5 разврстана у прву (1.)
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 износу 120.000,00 динара. 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).
Увидом у Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ број 553806950/2019 од 17.04.2019. године, овај орган је утврдио да је Јовановић Живорад
корисник права на бесплатни оброк преко Центра за социјални рад.
У складу са чланом 10. Закона о општем управном поступку, 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, односно да је именовани
претрпео штету на објекту који се налази у ул. Дебељачка број 5, који је свакодневно
користио за становање у 2019. години и исти сада користи стално и непрекидно за
задовољење основних животних потреба, да је био у свакодневној или редовној
употреби, да је штета на предметном објекту настала услед поплаве у јуну
2019.године, да је оштећени захтев за накнаду штете поднео благовремено, да је
стамбени објекат оштећени Јовановић Живорад чувао са пажњом и на прописан
начин као и да је предузео све мере ради смањења ризика од елементарне и друге
непогоде, да у оштећеном стамбеном објекту живи шесточлана породица од којих су
два малолетна детета, да је оштећени корисник права на бесплатни оброк преко
Центра за социјални рад «Солидарност» у Крагујевцу, 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 истог, 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

