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Обилне падавине које су захватиле средином маја територију Републике Србије, изазвале су
катастрофалне поплаве на територији Градске општине Обреновац. Плавни талас далеко је превазишао
процењен ниво стогодишњих вода, па се чак сматра да је превазиђен и ниво хиљадугодишњих вода.
Ударни талас је прошао кроз територију општине и уништио преко 7000 домаћинстава. Нанета је знатна
штета привреди и пољопривреди. Оштећена је инфраструктура на територијии ГО Обреновац у мери која
знатно и на дужи период утиче на живот и рад грађана.
Спасавање поплављених је урађено на брз и ефикасан начин, координираним активностима

Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, спасилачких служби, Црвеног крста,
градских предузећа, спортских и веслачких клубова са територије града Београда, страних
спасилачких служби и волонтера са најразличитијим пловилима. Превоз је изведен са 70 возила
ГСП „Београд“ и 70 возила СП „Ласта“.
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 28.06.2014. године је
разматрала Прелиминарни извештај о раду комисија за евидентирање штете настале поплавама у
градској општини Обреновац закључно са 17. односно 26. јуном 2014. Године.
Скупштина је на седници одржаној 30.12.2014.год разматрала Укупни извештај о догађају и
активностима одбране од поплаве и отклањању (ублажавању) последица од мајских поплава за
време и након ванредне ситуације на територији Градске општине Обреновац 2014.године, и
донела одговарајуће закључке, између осталих и да се изради финансијски извештај о висини
укупне штете причињене мајским поплавама и висини средстава добијених по различитим
основама и утрошених за санацију последица од поплаве и достави на разматрање Скупштини
градске општине Обреновац до 31.05.2015. године, што се овом приликом и чини.
Сва градска предузећа, јавна предузећа чији је оснивач ГО Обреновац, разне фондације,
удружења, појединци, ставили су своје капацитете на располагање током трајања ванредне
ситуације, као и након тога, а у сврху санације штете настале након поплаве.
ГСП „Београд“
Пружена је помоћ при превозу угроженог становништва са територије ГО Обреновац и извршена
поставка пунктова са стране Умке и Јакова. Предузеће у континуитету опслужује све прихватне
центре на територији града за потребе превоза угрожених лица, волонтера и радника комуналних
предузећа ка и од ГО Обреновац. Предузеће је дало (од плата запослених) и финансијску помоћ
угроженом становништву у износу од 1.803.000,00 РСД. У прилогу је ТАБЕЛА 00 са дописом.
СВЕГА :

7.024.925,96

СП „Ласта“
Пружена је помоћ при превозу угроженог становништва са територије ГО Обреновац и поставка
пунктова са стране Умке и Јакова. „Ласта“ је сва лица превозила до тријажних центара на ГО
Чукарица и ГО Сурчин. Оба превозника превезла су више од 40.000 лица. У прилогу је ТАБЕЛА
01_1 са дописом.
СВЕГА :
Ада Циганлија

34.059.467,92

Коришћен чамац за извлачење унесрећених лица из воде „ZODIAC CHEROKEE“ са територије ГО
Обреновац – чамац је током извођења акције хаварисан. Ада је са своје стране додатно помогла
при набавци агрегата, пумпи за воду и џакова за песак.
СВЕГА :

2.595.473,96

Црвени крст Београда и организације по Београдским општинама
У Инфо центру Црвеног крста Београд било је ангажовано 11 професионалаца и 45 волонтера.
Волонтери су били ангажовани на формирању базе података у којој је у прва четири дана било
регистровано преко 39.271 евакуисаних лица са целе територије града. Волонтери су на пословима
евидентирања, пријема странака и дежурстава провели 5.400 сати. У Црвеном крсту Београда,
организацијама Црвеног крста у Београду, на пословима прихвата лица у тријажним и прихватним
центрима, је у извештајном периоду регистровано укупно 147.676 волонтерских сати, подељено је
111.805kg хране, 62.325kg средстава за хигијену, 75.600l флаширане воде, 678 душека, 2.929
ћебади, 200 кревета и заштитна средства. Вредност робних донација од стране Црвеног крста је
17.000.000,00 динара. Подељено је укупно 5214 грађевинских пакета са новчаним износом од 210
евра.
СВЕГА : 203.744.624,00
ЈВП „Београд воде“
Предузеће је изводило активности на хитној санацији места пробоја и ојачавању насипа.
Предузеће је у континуитету појачано радило на спуштању нивоа воде по поплављеној ГО
Обреновац пумпама и прокопавањем канала. Тежишна активност била је подизање кота дуж
брањених обала на општинама које нису биле поплављене. У прилогу је Табеларни преглед
интервентног ангажовања ресурса ЈВП "Београд воде" на санирању последица услед елементарне
непогоде у Обреновцу 2014. год. – ТАБЕЛА 01 и ТАБЕЛА 02.
СВЕГА :

255.966.564,77

ЈКП „Београд пут“
Предузеће је од првог дана падавина ставило све своје капацитете на располагање градском
Штабу. Тежишна активност била је што ефикасније санирање оштећених саобраћајница и
последица насталих радом клизишта. Предузеће уз све редовне послове учествује на свакој од
угрожених општина на пословима изградње насипа, санирању последица поплава, уклањању
наплавина и шута. Сектор сигнализације преузео је активности на оспособљавању семафорских
раскрсница на територији ГО Обреновац.
СВЕГА :

20.546.493,00

ЈКП „Градска чистоћа“
Предузеће је од првог дана падавина ставило све своје капацитете на располагање градском
Штабу. Предузеће је уз све редовне послове учествовало на свакој од угрожених општина на
пословима изградње насипа, санирању последица поплава, уклањању наплавина и шута. Највећи

део расположиве технике, механизације и људства стављен је на располагање општинском
кризном Штабу ГО Обреновац. У прилогу је Табеларни преглед интервентног ангажовања ресурса
ЈКП "Градска чистоћа" на санирању последица услед елементарне непогоде у Обреновцу 2014.
год. – ТАБЕЛА 03.
СВЕГА :
93.436.344,30
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду док није било могуће приступити
територији ГО Обреновац асистирало при оспособљавању објеката за смештај угрожених лица.
Тежишна активност на територији ГО Обреновац била је уклањање фекалних вода и
оспособљавање система фекалне и кишне канализације. Екипе су асистирале при изградњи
урушених објеката канализације и на санирању штете на потопљеним инсталацијама
Електромреже, „Београд вода“ и локалног ЈКП. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације
изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 04..
СВЕГА :

63.564.227,92

ЈКП „Зеленило Београд“
ЈКП „Зеленило Београд“ је у периоду од 15.05.2014. до 21.05.2014. године интервенисало на
санацијама извала стабала, са утоваром и одвозом, насталих услед обилних падавина, јаког ветра и
расквашених терена. Било је много интервенција где су се цела стабла или стубови наслањали на
електроводове и друге инсталације, кровове објеката, ограде дворишта, а брзом интервенцијом
екипа спречена је још већа материјална штета. Свакодневно је било ангажовано 400-420
запослених на отклањању штете проузроковане невременом. Поред интервенција на стаблима,
радници су обилазили сливнике око парковских површина, саобраћајница, уличних травњака,
скверова, са којих су отклањали биомасу. Екипе оперативног тима за хитне интервенције биле су
ангажоване и због покретних клизишта у циљу заштите људи и објеката. ЈКП „Зеленило Београд“
је било ангажовано на одбрани од евентуалних поплава као и на пуњењу џакова са песком на
Макишу. Вршила су се и ојачања и изградња насипа, стални надзор на левој обали реке Саве као и
превоз песка из Макиша у Обреновац.
УКУПНО :

3.034.776,02

ЈКП „Паркинг сервис“
Све екипе ЈКП „Паркинг сервиса“ биле су стављене штабу и МУП-у на располагање. Активности
које су обављене биле су: извлачење посада из воде, чишћење и уклањање остављених возила и
радови на отклањању непосредне штете од поплава.
СВЕГА :
ЈКП „Јавно осветљење“

4.155.853,04

ЈКП „Јавно осветљење“ је ставило своје ресурсе на располагање од прве вечери падавина.
Радом предузећа осветљени су пунктови на које су извлачена унесрећена и потопљена лица, као и
места дејствовања спасилачких служби. По успостављању електро-енергетских система у ГО
Обреновац, предузеће је асистирало локалним службама у циљу оспособљавања постојећег
система јавног осветљења – активности трају и даље. Ангажовање ресурса током ванредне
ситуације изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 05.
СВЕГА :

2.726.842,21

Електродистрибуција Београд
Од проглашавања ванредне ситуације 15.05.2014.године ЈП „Електродистрибуција Београд“
предузеле је све мере заштите људи и материјалних добара активно учествујући на реализацији
свих задатака добијених из градског Штаба за ванредне ситуације. Главни задатак био је очување
постојећег електро енергетског система, континуирано напајање свих водопривредних објеката,
црпних станица, пумпи уз интензиван рад на санацији оштећених постојења и успостављању
система на свим површинама са којих се повукла вода. Предузеће спроводи све активности по
налогу Штаба – активности се обављају и даље
СВЕГА :

482.542.921,00

Електроизградња Београд
Електроизградња Београд је током поплава пружила помоћ у људству и техници на пословима
постављања бедема и извлачења технике великим дизалицама предузећа. По повлачењу воде са
територије ГО Обреновац предузеће је приступило оспособљавању целокупне електро енергетске
мреже и електро постројења ГО
СВЕГА :

1.550.610,00

ЈКП „Погребне услуге“
Предузеће је помогло донацијом услуга и опреме неопходних за третман жртава поплава. Радници
су сакупили 502.174,00 РСД солидарне помоћи за угрожене. Други део активности односи се на
помоћ у санирању смећа на територији ГО
СВЕГА :

2.801.476,05

ВУ „Ветерина Београд“
Ветеринарски завод је од почетка проглашавања ванредне ситуације предузео све мере заштите
како не би дошло до ширења заразе. Уз помоћ механизације ЈКП као и својим ресурсима вршили
су свакодневно асанацију терена тј. безбедно су уклонилиоко 500 тона угинулих животиња из
поплавама угрожених подручја на територији ГО Обреновац. . Ангажовање ресурса током

ванредне ситуације изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у
ТАБЕЛИ 06.
СВЕГА :

2.782.571,13

ЈКП „Градске пијаце“
Предузеће је помогло донацијом услуга, хране, робе и сакупљањем помоћи за лица угрожена
поплавама. Радници су сакупили 200.000,00 РСД солидарне помоћи за угрожене. Други део
активности односи се на помоћ у поставци заштитих бедема и допремању санитарних контејнера
за одлагање конфиската.
СВЕГА :

579.600,00

Градски завод за јавно здравље Београд
Градски завод за јавно здравље формирао је 8 хигијенско епидемиолошких екипа које учествују у
свим активностима Штаба и раде на сагледавању и отклањању епидемиолошких ризика за појаву
акутних заразних болести. Дневно су радили узорковање воде, пратили рад здравствених установа
на откривању заразних болести, радили на обезбеђењу услова за одржавање личне хигијене и
просторија у којима су смештена евакуисана лица, појачали су надзор над приватним и
колективним објектима исхране, вршили су чишћење, прање и дезинфекцију поплављених
објеката и површина. Редовно обавештавају и едукују становништво путем средстава јавног
информисања о ризицима и мерама које се спроводе током и након повлачења воде.
Ангажовање опреме, људства и механизације у периоду од 14.05.17.07.2014.
Утрошак енергената и сервисирања средстава
СВЕГА :

2.987.700,00
3.187.709,00
6.175.409,00

Градски завод за хитну медицинску помоћ
Пружена помоћ у свим расположивим људским и материјалним ресурсима током евакуације лица
и током свих активности при смештају и боравку лица у прихватним центрима
СВЕГА :

64.590.371,24

ЈКП „Београдске електране“
Од проглашавања ванредне ситуације 15.05.2014.године ЈКП „Београдске електране“ су предузеле
све мере заштите људи и материјалних добара активно учествујући на реализацији свих задатака
добијених из градског Штаба за ванредне ситуације. Најбитнији задаци који су извршени од
стране ЈКП „Београдске електране“ су: изградња одбрамбених насипа, помоћ Ветеринарском
заводу за потребе отпреме угинуле стоке из поплавама угрожених подручија, 24оро часовно
дежурство екипа са тешком механизацијом и интервенција на терену по потреби два ровокопача и

три камиона кипера, израђен и уграђен спремник од 5 m3 за потрошњу топле воде, оспособљено
грејање по прихватним центрима за потребе евакуисаних лица. Градском штабу је предато на
коришћење два комада дренажних пумпи „Хонда“. 50 радника је учествовало на пуњењу џакова
песком на Макишу. ЈКП БЕ су учествовале у акцијама Штаба и након наведеног периода периода,
али је то дато у посебним извештајима.
СВЕГА :

2.897.994,00

Завод за биоциде и медицинску екологију
Завод за биоциде и медицинску екологију је, у склопу својих активности, спроводио следеће хитне
мере: постављање и одржавање дез-баријера на излазима из Обреновца (према Ваљеву и према
Београду); дезинфекцију објеката и отворених површина погођених поплавама; расподелу
дезинфекционих средстава и детерџента грађанима; мониторинг, стручну прогнозу и контролу
ларви и одраслих форми комараца; детекцију вируса грознице Западног Нила. Низ активности на
дезинфекцији објеката мале привреде, радњи и локала се изводи по налогу Штаба за које Завод
нема обезбеђена средства. До сада је урађено 1649 локацина на територији ГО Обреновац на 1,38
км2 (на целој територији града урађено је 5277 локација на 8,46 км2) – ванредне активности по
налогу Штаба реализују се и даље. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 07.
СВЕГА :

7.040.018,00

Предузеће за путеве Београд
Предузеће за путеве Београд, током ванредне ситуације, вршило је санацију и одржавање
путева који су у њиховој надлежности.
СВЕГА :

1.381.800,00

Нафтна индустрија Србије НИС а.д.
НИС а.д. је током трајања ванредне ситуације континуирано вршио испоруке горива ка
угроженим ГО и био активно ангажован на задацима заштите и спасавања.
Укупно испоручено горива – енергената
СВЕГА :

10.453.515,90
10.453.515,90

Телеком
Телеком је уложио средства у санацију телекомуникационе мреже на територији Градске
општине Обреновац. Поправка и замена уништене опреме је вршена у телефонским централама и
на прикључцима на окнима. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване поплавама
на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 08.

СВЕГА :

138.816.403,00

ПОШТА
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 09.

поплавама

СВЕГА :

на

територији

1.140.000,00

Дом здравља Обреновац
Дом здравља је неке најосновније послове радио до 30.05.2014. године у Хотелу где је била
смештена и хитна служба и где су дељени и лекови. У међувремену се радило на оспособљавању
старе локације: чишћење, прање, дезинфекција да би се на исту, после пристизања струје и воде,
прешло поменутог датума најпре са минималним радом а касније је из дана у дан оспособљавана
једна по једна служба и појачаво се рад. Данас не ради само служба хемодијализе и физикалне
терапије. Све здравствене амбуланте по месним заједницама су отворене осим ЗС у Забрежју која
се тренутно адаптира и ускоро ће бити у функцији. У међувремену је било више донација у
санитетским возилима и другој опреми и средствима. Ангажовање ресурса током ванредне
ситуације изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 10.
СВЕГА :

105.263.810,00

Геронтолошки центар
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 11 и ТАБЕЛА 12.

поплавама

СВЕГА :

на

територији

17.818.025,75

ДНЕВНИ БОРАВАК ОБРЕНОВАЦ – МНРО
Дневни боравак је имао доста донација које су се односиле на санацију уништеног простора
и опремање истог са дидактичким материјалом.
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 13.

поплавама

СВЕГА :

на

територији

11.645.700,00

OYF – Фондација за младе Обреновац
Фондација је уз помоћ многобројних донатора реализовала пројекте обнове
инфраструктуре за децу и младе. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 14.

СВЕГА :

17.858.470,00

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ЈКП Обреновац
ЈКП-изношење отпада и смећа – по повачењу воде људи се враћају и почиње избацивање отпада
кабастог на улице. Град је био практично затрпан. Градска депонија Гребача је тада под водом а и
њен капацитет је мали. Ангажују се сви могући капацитети на одношењу кабастог отпада. Град
даје возила, Република такође, војска, јавна предузећа, приватници, сви учествују у одношењу
отпада. Отпад се одвози се за Винчу. Формирају се две привремене трсанфер станице ( код ЈКП и
код ТЕНТ-А) ради бржег одвоза из самог града. Увече, улице чисте, до јутра су поново затрпане.
Дневно се изнесе преко 400 тона отпада. Прави се план и поплављена територија се дели на
секторе и задужују се лица која ће их водити. Ради се даноноћно. Ангажовање ресурса током
ванредне ситуације изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у
ТАБЕЛИ 15.
СВЕГА :

25.368.663,68

ЈКП Топловод
Систем грејања је претрпео велике штете и на инсталацијама и на опреми. Потопљено је било 390
топловодних подстаница при чему је највише страдала електо опрема. Штета на опреми је брзо
евидентирана. Са извођачем радова договорено ја да се један део опреме сервисира а други се
морао заменити новим уређајима. Откривено је неколико ломова и приступило се њиховој
санацији. Следећа фаза је било подгревање система и повећање притиска ради коначне детектаже
стања примарног цевовода и даља његова санација. Умеђувремену је завршена санација машинске
опреме и наставила се поправка електро опреме у подстаницама. Ангажовање ресурса током
ванредне ситуације изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у
ТАБЕЛИ 16.
СВЕГА :
ЈКП Водовод и канализација

132.351.197,51

За потребе отклањања последица поплава на територији ГО Обреновац за потребе ЈКП
“Водовода и канализације” су уложена средства од оснивача, а предузеће је добило и више
донација у опреми која је неопходна за отклањање последица од поплаве и успостављање
нормалног рада предузећа. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване поплавама
на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 17.
СВЕГА :

44.357.359,94

ЈП за изградњу
Након повалачења воде , а у складу са усвојеним програмом рада ЈП за изградњу, радило се
на отклањању последица и штете на објектима. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације
изазване поплавама на територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 18.
СВЕГА :

52.349.261,83

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
У периду након поплава, ЈП ЗЖС Обреновац је почело са ванредним активностима које су се
односиле пре свега, на што интензивније уклањање последица поплава. Прво је урађено :
- Евидентирање штете настале као последица поплаве
- Мониторинг и контрола ефеката сузбијања ларви и адултних форми комараца - - Реализација сузбијања ларви комараца,
- Мониторинг и контрола штетних глодара на целој територији ГО Обреновац . – Реализација програма
сузбијања штетних глодара на целој територији ГО Обреновац
- Уклањање последица штете у ЗП „ Група стабала храста лужњака- Јозића колиба „ , ЗП„

Обреновачки Забран“ и Арборетуму
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 19.

поплавама

СВЕГА :

на

територији

24.635.166,60

ЈКП Паркинг сервис
ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац је активно учествовао у отклањању последица од
поплава. Наше предузеће је у време ванредне ситуације било ангажовано са своја 44 радника
укључујући и директора. Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване поплавама на
територији општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 16..
СВЕГА :

14.199.832,00

СКЦ
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 21.

поплавама

на

територији

СВЕГА :

56.236.248,83

ШКОЛЕ И ОБДАНИШТА
Гимназија у Обреновцу
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 22.

поплавама

СВЕГА :

на

територији

6.798.358,63

Пољопривредно-хемијска школа
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 23.

поплавама

СВЕГА :

на

територији

8.879.527,75

ОШ Посавски партизани
Ангажовање ресурса током ванредне ситуације изазване поплавама
општине Обреновац приказано је у ТАБЕЛИ 24.
СВЕГА :

на

територији

13.937.126,92

ПУ Перка Вићентијевић
Донације добијене током трајања ванредне ситуације и након истека приказане су у
ТАБЕЛИ 25, ТАБЕЛИ 26 и ТАБЕЛИ 27.
СВЕГА :

203.336.842,90

Техничка школа
Донације добијене током трајања ванредне ситуације и након истека приказане приказане
су у ТАБЕЛИ 28, ТАБЕЛИ 29 и ТАБЕЛИ 30, ТАБЕЛИ 31.
СВЕГА :

24.686.734,00

Прва обреновачка школа
Донације добијене током трајања ванредне ситуације и након истека приказане приказане
су у ТАБЕЛИ 32.

СВЕГА :

17.926.225,00

ОШ Јефимија
Донације добијене током трајања ванредне ситуације и након истека приказане приказане
су у ТАБЕЛИ 33.
СВЕГА :

13.978.770,50

ОШ Јован Јовановић Змај
Донације добијене током трајања ванредне ситуације и након истека приказане приказане
су у ТАБЕЛИ 34.
СВЕГА :

18.066.000,00

Спортска инфраструктура
Донације за Карате клуб СОКО и реконструкција фудбалских терена од стране ФИФА-е.
СВЕГА :

17.240.000,00

Хлеб живота
Хлеб живота је имао донације за привреднике у износу од 65000 динара за 24 привредника.
Додељене донације приказане су у ТАБЕЛИ 35.
СВЕГА :

1.560.000,00

Донације грађанима преко општине
Донације од разних фондација, удружења за становнике општине Обреновац су дате у
ТАБЕЛИ 36.
СВЕГА :

9.811.087,62

Донације јавним установама преко општине и општини
Донације са потписаним уговором са општином Обреновац приказане су у ТАБЕЛИ 37.
СВЕГА :

Државна помоћ

41.003.667,90

Државна помоћ је обухватала надокнаду за поплављена домаћинства, где су се износи
разликовали у односу на добијену категорију оштећења. У табели испод је приказан укупан број
решења за оштећене куће и за подстанаре. У наставку је дат преглед исплаћених решења по
основу донетих решења за срушене куће.

ДРЖАВНА ПОМОЋ

исплаћено 6795 решења за оштећене куће
исплаћено 381 решење за подстанаре
укупно исплаћених 7214 решења

1.961.620.518,00
31.751.000,00
УКУПНО

1.993.371.518,00

52 решења о исплати новчане помоћи
30 решења од по 2.000.000,00 дин УКУПНО: 60.000.000,00 дин
18 решења од по 2.500.000,00 дин УКУПНО: 45.000.000,00 дин
4 решења од по 3.000.000,00 дин УКУПНО:120.000.000,00 дин
УКУПНО: 225.000.000,00 дин
Вредност изграђених кућа по основу решења за срушене објекте:
Блиц 10 кућа вредности 14000 евра укупно 140.000 евра - У фајлу ТАБЕЛА_48 налази се комплетан списак
Кувајт 25 кућа вредности 16000 евра укупно 400.000 евра - У фајлу ТАБЕЛА_46 налази се комплетан
списак
Кувајт 10 кућа вредности (изградња још није почела) 230.000 евра - Хилти 2 куће укупне вредности 28.000
евра - У фајлу ТАБЕЛА_49 налази се комплетан списак
УНОПС 9 кућа укупне вредности 33,300,241.01 динара - У фајлу ТАБЕЛА_43 налази се комплетан списак
УНОПС 7 кућа у изградња у току вредности 21,672,151.03 динара У фајлу ТАБЕЛА_44 налази се
комплетан списак
УНОПС 7 кућа у изградња у току вредности 22,378,521.03 динара - У фајлу ТАБЕЛА_54 налази се
комплетан списак
УНИТАС фондација 3 куће вредности 54.000 евра - У фајлу ТАБЕЛА_55 налази се комплетан списак
УНДП-ЕМИРАТИ 14 кућа вредности 342.000 долара - У фајлу ТАБЕЛА_47 налази се комплетан списак
Француска 7 кућа вредности 240.000 евра - У фајлу ТАБЕЛА_45 налази се комплетан списак
УКУПНО: 247.444.913,07 динара

Извештај Градске општине Обреновац
Средства из буџета ГО Обреновац у 2014./2015. која су потрошена за отклањање
последица поплава. ТАБЕЛА 38.
СВЕГА :

67.468.835,78

Донација половног намештаја за општинске канцеларије Владимира Чорокала
СВЕГА :

513.500,00

Електромреже Србије
Извештај о ангажованости ЈП Електромрежа Србије (финансијској и нефинансијској) на
санацији последица поплава, које су се десиле на територији Градске општине Обреновац у мају
2014. године (од 16.05.2014. до данас), дат је у прилогу као ТАБЕЛА 39.
СВЕГА :

91.021.267,10

Пољопривреда
Донације у виду семена, сточне хране и ђубрива су делиле међунардодне организације и
фирме, међу којима и ФАО, АСБ, ДРЦ, Хелп, УНОПС а све преко програма Европске Уније.
Донације су дате у прилогу фајла ТАБЕЛА 40.
СВЕГА :

449.344.820,00

Српска Православна Црквена општина Обреновац
Извештај о прикупљеним и датим средствима за помоћ поплављеним на територији
општине Обреновац, а преко Епархије Ваљевске, као и материјалне помоћи од братских цркава из
иностранства која је дељена у нашој Црквеној Општини. У прилогу фајл са именом ТАБЕЛА 41.
СВЕГА :

77.127.893,50

ЕУ
Зграда за социјалне случајеве са 32 стана на адреси Ђачког батаљона бр. 5 Обреновац (Роми
из старе општине и неколико породица из барака Термоелектро).
СВЕГА :

120.000.000,00

Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања
Министарство гради зграду Центра за социјални рад – приземље и предвиђено је
27.000.000,00 за спрат за ПИО и РФЗО.
СВЕГА :

67.000.000,00

Јавни позив
На расписани јавни позив за завршетак обнове оштећених породичних стамбених објеката
на територији ГО Обреновац у мајским поплавама пријавило се 2200 власника односно корисника
стамбених објеката. Средства обезбеђује Европска Унија у износу од 360.000.000,00 динара.

СВЕГА :

360.000.000,00

Донација Дејана Станковића
Донација се односи на изградњу зграде за станаре барака „Термоелектро“у 4-ој улици која
ће имати 28 станова.
СВЕГА :

56.292.800,00

СВЕГА :

73.406.731,2

СВЕГА :

11.952.000,00

СВЕГА :

7.200.000,00

ИОМ
У прилогу је извештај од стране ИОМ-а ТАБЕЛА 42.

EХО

АСБ

КАРИТАС
У прилогу ТАБЕЛE 36 је дат преглед грађана који су добили донацију од Caritas Srbija, за
грађевински материјал, брикете, намештај, ваучере за храну и белу технику.
КАРИТАС - грађевински
СВЕГА :

10.069.341,52

СВЕГА :

2.880.000,00

СВЕГА :

13.200.000,00

КАРИТАС – брикети 180 породица – укупно 180 тона

КАРИТАС – намештај

КАРИТАС – ваучери храна – 375 породица – укупно 600 ваучера
СВЕГА :

2.640.000,00

КАРИТАС – шпорети – 12 комада
СВЕГА :

288.000,00

СВЕГА :

10.950.000,00

КАРИТАС – бела техника

Хлеб живота – ваучери
У прилогу ТАБЕЛE 36 је дат преглед грађана који су добили ваучере у износу од 28500,00
динара.
СВЕГА :

8.550.000,00

Донација Краљевине Норвешке
Пројектом „Финансијска подршка сектору МСПП у Обреновцу након поплава” Амбасада
Краљевине Норвешке у Србији је донирала грантове за поплављене привреднике на територији
општине Обреновац. Износ и списак исплаћених грантова је до 15.04.2015. је приказан у ТАБЕЛИ
51..
СВЕГА :

21.447.836,40

Државна помоћ за привреднике
Додела бесповратних новчаних средстава оштећеним привредним субјектима у мајским
поплава ТАБЕЛА 53
СВЕГА :

58.588.000,00

Делта фондација
У прилогу је табела Делта фондације у фајлу ТАБЕЛА 52.

СВЕГА :

55.613.697,19

Укупна финансијска вредност приказаних средстава је 6.515.235.415,08 динара.
Поред свих ових средстава која су приказана треба напоменути и да је Фонд за развој
Републике Србије определио средства у вредности од 302.000.000,00 кредита за 48 привредника са

територије општине Обреновац. Кредит ће бити под много повољнијим условима него у
званичним понудама банака.

