Република Србија
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено – комуналне и инспекцијске послове
IV Број : 870-10-9/2020-03
Дана : 25.11.2020. год.
МАЈДАНПЕК
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове
Општинске управе општине Мајданпек, решавајући по службеној дужности, на основу члана
163. и члана 183. став 1. тачка 6 Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бој 18/16 и 95/18), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ПОНИШТАВА СЕ решење за доделу државне помоћи ради отклањања штете на
стамбеном објекту која је настала елементарном непогодом-поплавом у јуну месецу
2020.године на стамбеном објекту (објекат број 2) на катастарској парцели број 96/52 КО
Дебели Луг, уписаној у лист непокретности број 99, власника Цајкић (Станоје) Светолика.
2. Ставља се ван снаге Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне и инспекцијске послове општине Мајданпек IV Број 870-10-9/2020-03 од
25.09.2020.године
Образложење
Цајкић Светолик из Дебелог Луга, власник катастарске парцеле број 96/52 КО Дебели
Луг, на којој се налази објекат који је оштећен у поплави током јуна 2020.године, пријавио је
штету од елементарне непогоде на стамбеном објекту дана 24.08.2020.године, у складу са
чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“,
број 112/15).
Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода дана 30.06.2020.године
сачинила је Записник о процени штете за стамбене објекте број 870-10-9/2020-03, у складу са
чланом 16. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“,
број 112/15) и Упутством о јединственој методогији за процену штете од елементарних
непогода („Службени лист СФРЈ“, број 27/87), и констатовала да се на катастарској парцели
број 96/52 КО Дебели Луг налази породични стамбени објекат који је оштећен у поплавама у
јуну 2020.године и утврђено је од стране Комисије да је оштећење на објекту 1.категорије.
Верификациона комисија Канцеларије за управљање јавним улагањем доставила је
Извештаја о извршеној верификацији процене штете за општину Мајданпек број 217-038/16/2020-01 од 07.08.2020.године, у складу са чланом 17. Закона, којим је потврђена
исправност и тачност процене штете Општинске комисије, потврђена је прва категорија
оштећења.
Подносилац захтева је у поступку пред овим органом дана 16.09.2020.године дао
изјаву да је упознат са записником о утврђеној категорији оштећења на објекту који је
потписао, као и да нема примедбе на записник и извршену категоризацију штете.
Изјавио је даље да је он власник објекта, и да у кући живи са супругом станом Цајкић.
Такође је, под материјалном и кривичном одговорношћу изјавио да није примио
никакву помоћ за обнову објекта од директног или индиректног корисника буџета Републике
Србије, субјекта чији је оснивач или већински власник држава, аутономна покрајна, односно
јединица локалне самоуправе, односно донацију која је реализована посредством горе
наведених субјеката, а такође да није наплатио по основу осигурања никакав износ, нити да
постоји уговор о осигурању за штету од поплава за објекат који је пријавио.
Именовани је надлежном органу доставио:
- фотокопију личне карте (извод са читача електронске личне карте)

фотокопију картице са бројем текућег рачуна отвореног код банке Поштанске
штедионице а.д. Београд
- фотокопију рачуна за електричну енергију од 12.07.2020.године
Поступајући по захтеву, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне
и инспекцијске послове општинске управе општине Мајданпек је по службеној дужности
прибавилo: Лист непокретности број 99 дана 11.09.2020.године са званичног сајта
katastar.rgz.gov.rs као доказ о својини на катастарској парцели број 96/52 КО Дебели Луг на
којој се предметни објекат налази, Уверење о пребивалишту подносиоца захтева број 205505/6 од 23.09.2020.године, као доказ да је подносилац захтева живео у оштећеном објекту у
време поплаве.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове
Општинске управе општине Мајданпек поступајући по службеној дужности како би се
утврдило који од два објекта на истој катастарској парцели Цајкић Светолик и чланови
његове породице користе за задовољење основних животних потреба, упутило је позив
подносиоцу захтева за поновно саслушање.
Дана 25.11.2020.године подносилац захтева је у поступку пред овим органом дао
изјаву да је он власник оба објекта, а да је објекат број 1, а не објекат број 2 на катастарској
парцели број 96/52 КО Дебели Луг објекат који он и супруга Стана Цајкић користе за
задовољење основних животних потреба
На основу свега наведеног и изведених доказа у поступку, донето је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба
Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе, Немањина 11, Београд, у
року од 15 дана од дана пријема истог, преко органа који је решење донео, без наплате таксе.
-

Решење доставити:
- Подносиоцу захтева
- Канцеларији за управљање јавним улагањима
- Државном правобраниоцу
- Архиви
- Решење обjавити на огласној табли Општинске управе
општине Мајданпек и интернет страници
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Иван Грмуша, дипл.инг.грађ.

