Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, на основу
члана 24 Статута градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда" бр. 19/04 –
пречишћен текст и 73/14) и члана 102 Пословника Скупштине градске општине Обреновац (''Сл.
лист града Београда'' бр. 6/11), сходно члану 5. ставу 2. Закона о отклањању последица поплава у
Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 64/15 и 68/15 - др. закон), по Закључку
Штаба за ванредне ситуације градске општине Обреновац бр. V-02 број 820-291/15-1 од 21.12.2015.
године, донела је
ПРОГРАМ
САНАЦИЈЕ И ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА
ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ
ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ
Област у којој се спроводе мере
Програм се односи на оштећене породичне стамбене објекте у поплави градске општине
Обреновац у мају 2014. године који су категорисани у објекте од прве до пете категорије у складу са
Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода ("Службени
лист СФРЈ", број 27/87), а чија обнова није завршена.
1.

Територија на којој се спроводе мере
Територија на којој се спроводе мере утврђене овим програмом јесте територија градске
општине Обреновац града Београда утврђена у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању
последица поплава у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 64/15 и 68/15 - др. закон
- у даљем тексту: Закон).
2.

Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљних штетних последица поплава
На основу извештаја надлежних одељења Управе градске општине и провера података на
терену организованих од стране Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја за доделу
државне помоћи за обнову оштећених породичних стамбених објеката и станова и Европске уније
преко партнера (ASB и HELP, немачких хуманитарних организација и DRC данске организације за
избеглице), по Програму доделе помоћи за наставак санације поплављених стамбених објеката (у
даљем тексту: Канцеларија и ЕУ), прелиминарно је утврђено да се за око 100 породичних стамбених
објеката и станова не могу остварити права на помоћ из средстава по програму ЕУ из техничког
разлога, због тога што ови објекти имају конструктивна оштећења настала као последица поплаве
која се не могу санирати по методологији програма (напукли темељи, зидови и слегање објекта).
Обзиром да се ради о објектима чија су оштећења категорисана у пет категорија у складу са
Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода ("Службени
лист СФРЈ", број 27/87), да су за ове објекте донета коначна и правоснажна решења у складу са
Уредбом о утврђивању државног програма обнове оштећених породичних стамбених објеката („Сл.
гласник РС“ број 77/14) и по Уредби добијена бесповратна новчана помоћ која је недовољна за
санацију конструктивних оштећења објеката, по овом Програму опредељује се додатни вид помоћи
власницима и корисницима оваквих објеката за њихову потпуну или делимичну санацију.
3.

Мера коју треба предузети
Мера која се утврђује овим програмом јесте давање бесповратних новчаних средстава у
циљу санације и обнове оштећених породичних стамбених објеката у висини од 250.000,00 динара,
у бруто износу, тј. са законским обавезама, по власнику односно кориснику на кога гласи
правоснажно Решење по коме је остварена помоћ по државном програму за обнову оштећених
породичних стамбених објеката.
4.

5.

Критеријуми за спровођење мере

Право на доделу бесповратне новчане помоћи имају власници или корисници породичних
стамбених објеката (не укључујући подстанаре) из тачке 1. и 3. овог Програма (у даљем тексту:
Корисници):
- на које гласи коначно односно правоснажно Решење надлежног одељења Управе
градске општине Обреновац по коме је преко Канцеларије остварена помоћ по
државном програму за обнову оштећених породичних стамбених објеката утврђеном
Уредбом Владе РС („Сл. гласник РС“ бр. 77/14),
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-

које је поднело пријаву за доделу помоћи по програму ЕУ за наставак санације
поплављених породичних стамбених објеката и станова и
које не може остварити право за доделу помоћи по програму ЕУ из техничких разлога
тј. немогућности санације конструктивних оштећења на објекту по методологији
програма ЕУ.

Поступак спровођења мере
Кабинет председника градске општине ће у сарадњи са имплементационим партнерима
(ASB и HELP, немачких хуманитарних организација и DRC дански савет за избеглице), односно на
основу извештаја ових партнера, као и са Одељењем за имовинско правне и стамбене послове
Управе градске општине Обреновац утврдити списак корисника по овом Програму и доставити
Већу градске општине на верификацију, односно утврђивање коначног списка за доделу помоћи по
овом програму.
Приликом одређивања редоследа одобравања помоћи по овом Програму водиће се рачуна о
степену оштећења стамбеног објекта, социјалном статусу, броју чланова породичног домаћинства,
здравственом стању, броју малолетних лица у домаћинству и другим чињеницама, како би помоћ
најпре стигла најугроженијим породицама.
Веће градске општине утврђује коначан списак корисника помоћи са износом новчане
помоћи.
Коначни списак корисника помоћи по овом Програму доставља се Одељењу за буџет и
финансије, како би се извршила исплата лицима са списка, на текући рачун физичког лица који ће
бити достављен овом Одељењу.
Одељење за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац врши проверу података
и документације за исплату достављене уз списак корисника помоћи.
Одељење за буџет и финансије податке о исплаћеном износу средстава остварених по
основу права на коришћење помоћи из овог Програма доставља Одељењу за имовинско правне и
стамбене послове Управе градске општине Обреновац и Кабинету председника градске општине.
6.

Носиоци спровођења овог програма
Носиоци спровођења овог програма су Кабинет председника градске општине, Одељење за
имовинско правне и стамбене послове и Одељење за буџет и финансије Управе градске општине
Обреновац.
7.

Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања
Средстава за спровођење овог Програма обезбедиће се у буџету градске општине
Обреновац за 2016. годину.
Процена потребних финансијских средстава за спровођење овог Програма на бази
расположивих података износи 25.000.000,00 динара, са законским обавезама.
8.

Праћење реализације програма
Кабинет председника градске општине и Одељење за буџет и финансије Управе градске
општине једном месечно извештаваће Веће градске општине о реализацији овог Програма.
9.

10. Рок за спровођење Програма
Рок за спровођење овог програма је 31.12.2016. године.
Овај Програм се доставља: Већу градске општине, Кабинету председника градске општине,
Одељењу за буџет и финансије, Одељењу за имовинско правне и стамбене послове Управе градске
општине и архиви.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020- 171 од 29. децембра 2015. године
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