Република Србија
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Комисија за процену штете
од елементарних непогода-поплаве 2018
Број:II-01-87-1227/18
Датум:21.09.2019.год
ЖAГУБИЦА
На основу члана 19. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.112/15), Државног програма помоћи и обнове
оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у
јулу и августу 2018. године, који чини саставни део Уредбе о утврђивању државног програма
помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства
поплава и града у јулу и августу 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 81/2018), члана 33. и
136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016), Решења о именовању
председника и чланова комисије за процену штете од елементарних непогода – поплаве 2018.
године за територију општине Жагубица број II-01-02-1585/18 од 17.10.2018. године, решавајући
у предмету поводом поднете пријаве Александре-Сање Аксентијевић из Жагубице за доделу
државне помоћи ради отклањања штете на стамбеним објектима насталом елементарном
непогодом-поплавом у августу 2018. године, Комисија за процену штете од елементарних
непогода, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата државне помоћи Александру Аксентијевић из
Жагубице,Улица Врелска број 10, ЈМБГ: 0703950764415, за прву
категорију
оштећења, ради обнове ½ породичног стамбеног објекта оштећеног у поплавама из
јулу/августу 2018. године, који се налази у Жагубици, на катастарској парцели број
993/2 КО Жагубица.
2. Исплату новчане накнаде у износу од 60.000,00 динара из става 1. диспозитива овог
решења извршиће Канцеларија за управљање јавним улагањима, по правноснажности
овог решења на текући рачун број 265-0000000846975-94, код Raiffeisen banka A.D.
Образложење
Поступајући орган је у поновљено поступку који се води по решењу Владе Србије 44 број 2176377/2019-2 од 18. августа 2020.године позвао Александру-Сању Аксентијевић и њеног оца
Александра Аксентијевић како би се изјаснили о чињеницама везаним за објекат који је оштећен
услед елементарне непогоде-поплаве у поновљеном поступку.Наведеним решењем је поништено
Решење Општинске управе општине Жагубица –Комисије за процену штете од елементарних
непогода-поплаве 2018 број II-01-87-1227/18 од 21.маја 2019.године којим је Александру
Аксентијевић додељено право на државну помоћ ради отклањања штетенастале услед
елементарне непогоде у јулу/августу 2018.године и предмет враћен на поновни поступак и
одлучивање.
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На усменој расправи одржаној 14.09.2020.године подносилац захтева Александра-Сања
Аксентијевић је изјавила у вези са пребивалиштем из личне карте, да није променила
пребивалиште у личној карти као и да је стан у Улици Сланачки пут број 61 у власништву њеног
бившег свекра, јер се лечи у Београду и да су јој деца тамо на школовању као и да је самохрани
родитељ и као доказ приложила је Решење Првог основног суда у Београду број 8П2.бр.1900/11,
Упут за специјалистички преглед са бројем протокола К50829 од 20.01.2020.године,Извештај
лекара специјалисте број 1558/2020 од 20.01.2020.године,Извештај лабораторијски анализа број
56597 од 21.01.2020.године, Извештај лекара специјалисте број 3866 од 21.01.2020.године,
Извештај лабораторијских анализа бр.прот.56685 од 22.01.2020.године, Извештај Градског завода
за јавно здравље-Београд број BR210120-793/P и Извештај Дома здравља “ др Милутин
Ивковић“ од 11.02.2020.године.На наведеној расправи подносилац захтева је изјавила да у
стамбеној породичној кући живи и њен отац Александар Аксентијевић те да је она поднела
захтев али да је потребно помоћ доделити њему јер се он стара о одржавању објекта као и да је
он отклонио штету насталу у поплави о свом трошку а стално живи о борави у овом објекту и да
други стамбени објекат не поседује.Александра наводи да осим овог удела од ½ на овом објекту
у Жагубици, другу непокретност не поседује.Овај орган је по службеној душности прибавио
Уверење Службе за катастар непокретности палилула којим се потврђује да подносилац захтева
не поседује непокретности на подручју Општине Палилула обзиром да је адреса уписана у личној
карти на територији ове општине.Странка је даље навела да је њен отац Александар задуженим
свим обавезама ( рачуни за еле.енергију кабловску и др, стижу на његово име) и приложила
рачун ВИП-а број 08/2020 од 28.08.2020. године, рачун за Коперникуса број 791830-202007 од
31.07.2020.године и рачун за утрошену електричну енергију број 07/2020 од 07.08.2020.године.Из
свега наведеног предлаже да се помоћ у целости за наведену категорију у пуном износу од
120.000,00 динара додели њеном оцу Александру Аксентијевић за њен удео од ½ стамбеног
објекта на к.п. број 993/2 у КО Жагубица.Александар Аксентијевић се дана 16.09.2020.године на
записник изјаснио да је сагласан са предлогом ћерке Алесандре-Сање Аксентијевић да се помоћ
исплати њему.
Поступајући орган је прибавио извештај о потрошњи утрошење електричне енергије за
домаћинство Александра Аксентијевић број 1/2020-09 од 14.09.2020.године од Електропривреде
Србије-Пословнице у Жагубици на основу којег се може утврдити да у овом домаћинству постоји
потрошња електричне енергије у просеку изнад 300 киловата за један обрачунски период и то за
2017, 2018 и 2019 годину, а за колико је достављен извештај.Увидом у списе премета број II-0187-1246/18 утврђено је да је другом сувласнику Саши Зарић исплаћена накнада од 60.000,00
динара што чини половину од 120 000,00 обзиром да је овај објекат категорисан као прва
категорија оштећења.
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије Комисији је
доставила и записник о раду верификационе Комисије број ВК/12-004/2018 од 04.12.2018. године
са извештајем да је Комисија општине Жагубица исправно и тачно извршила процену штете и
категоризацију на породичним стамбеним објектима.
Поступајући по поднетој пријави, а у складу са Решењем председника општине Жагубица
број IV-01-02-1153/18 oд 03.08.2018. године, Комисија за процену штете од елементарних
непогода образована напред наведеним решењем, извршила је процену настале штете и за
породични стамбени објекат на к.п.бр. 993/2 КО Жагубица,чији је сувласник подносилац захтева
Александра-Сања Аксентијевић, а у којем живи она са децом и отац јој Александар
Аксентијевић, утврдила прву категорију оштећења.
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Након верификације од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима поступак је
настављен упућивањем позива странци да приступи овом органу како би се изјаснио о
верификованом записнику о процени штете као и другим околностима од значаја за утврђивање
права на државну помоћ.
Дана 25.01.2019. године именована службена лица су на записник узела изјаву да су се,
подносилац пријаве и корисник објекта сагласили са категоријом оштећења и верификованим
записником.Такође, подносилац је изјавио се предметни стамбени објекат налази на
катастарској парцели број 993/2 КО Жагубица и предложио да орган по службеној дужности
прибави лист непокретности. Заједно, са подносиоцем захтева приступио је и отац Александар
Аксентијевић који је потписао записник. Подносилац захтева изјавила да је као сувласник
сагласна да се помоћ одобри и исплати њеном оцу Александру Аксентијевић на текући рачун
број 265-0000000846975-94, код Raiffeisen banka A.D.
Александар Аксентијевић је изјавио да стално живи у поплављеном објекту, да се након
смрти супруге Милице Аксентијевић у оставинском поступку примио наслеђа и свој део уступио
ћерки Александри-Сањи која се о њему брине и стара.Као доказ Александар је на записник
приложио Решење Судске јединице у Жагубици број 76 О бр. 1362/17 од 06.03.2018.године и
рачун за утрошену електричну енергију број 11/2018 од 04.12.2018.године.
Приликом давања изјаве на записник, странке се сагласиле да Комисија по службеној
дужности прибави и обради личне податаке на потписаном ОБРАЗЦУ 1.
Странка Александар Аксентијевић је приликом давања изјаве приложио очитану личну
карту број 004207245 издата од ПС Жагубица и фотокопију картице са текућим рачуном број
265-0000000846975-94, код Raiffeisen banka A.D.Накнадно је Комисији достављено оверено
пуномоћје
број 035-204/2019 којим подносилац захтева Александра-Сања Аксентијевић
овлашћује оца Александра Аксентијевић да предузме све радње у овом поступку као и да се
помоћ додели и исплати њему.
Комисија је поступајући по овој управној ствари по службеној дужности односно
електронским путем, прибавила извод из листа непокретности број 689 КО Жагубица од
10.05.2019. године Уверења о пребивалишту број 205-135/19 од 15.05.2019. године и број 2051123/19 од 21.05.2019.године издатих од МУП Р Србије ПС у Жагубици, којима се потврђују
наводи подносиоца захтева и корисника објекта.
Разматрајући достављене и по службеној дужности прибављене доказе, Комисија за
процену штете Општине Жагубица решавајући по поднетом захтеву је установила:
-Да је штета на породичном стамбеном објекту пријављена у складу са Законом;
-Да је штету претрпело лице из члана 1. Закона:
-Да је штета на породичном стамбеном објекту настала непосредно као последица поплава
из јула и августа 2018. године;
-Да је подносилац пријаве власник стамбеног објекта који је оштећен у поплавама из јула
и августа 2018. године;
-Да именовани има пребивалиште на адреси поплављеног објекта;
-Да је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење основних
животних потреба, те је као таква била у свакодневно или редовној употреби;
-Да је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради
смањења ризика од елементарне и друге непогоде;
-Да су испуњени други услови у складу са овим законом.
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-Да применом критеријума из Државног програма помоћи и обнове оштећених
породичних стамбених објеката Александру Аксентијевић из Жагубице – општина Жагубица,
Улица Врелска број 10, ЈМБГ 0703950764415 има право на ½ државну помоћ у висини од
60.000,00 динара, која је предвиђена за ½ прве категорије оштећења.
Сходно наведеном, пријава штете је оцењена основаном, те је применом члана 11. и 12.
Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник Републике Србије“,
бр.112/15) и одредби Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених
објеката, одлучено као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се у року од 15 дана
од дана пријема изјавити жалба републичкој Комисији за утврђивање штете од елементарних
непогода, Београд, Немањина бр. 11. Жалба се предаје преко овог органа без плаћања таксе.
Такса на ово Решење није наплаћена сходно члану 14. став 2. Закона о обнови након
елементарне и друге непогоде („Службени гласник Републике Србије“, број 112/15).
По Решењу број II-01-02-1585/18,
Управни поступак водио:
Звезданка Васиљевић Шћопуловић, дипл.правник
КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ
Digitally signed

Zvezdanka by Zvezdanka
Vasiljević Vasiljević
Šćopulović
Šćopulović Date: 2020.10.26

Решење се доставља:
1.
2.
3.
4.

подносиоцу захтева
Канцеларији за управљање јавним улагањима,
Државном правобранилаштву – одељење у Пожаревцу, и
Архиви.
Објавити на:
-на огласној табли општине Жагубица и
-интернет страници општине Жагубица (www.zagubica.org.rs)
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