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
ПОМОЋИ РЕГИСТРОВАНОМ ИЛИ НЕРЕГИСТРОВАНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ГАЗДИНСТВУ И ПОРОДИЧНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЗА ОБНОВУ СТОЧНОГ
ФОНДА УГИНУЛОГ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У
МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ

Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере
Овај Програм односи се на област сточарства и истим се омогућава додела помоћи
регистрованом или нерегистрованом пољопривредном газдинству и нерегистрованаом породичном
пољопривредном газдинству које није добило помоћ по основу државног програма утврђеног
Уредбом Владе РС - „Сл. гласник РС“ број 75/15 (у даљем тексту: корисник) за обнову сточног
фонда уништеног у мајској поплави 2014. године на поплављеном подручју градске општине
Обреновац, доделом бесповратних новчаних средстава која су намењена за куповину оне врсте
стоке коју су корисници изгубили услед дејства поплаве.
Право на доделу једнократне бесповратне помоћи немају корисници коју су већ добили
бесповратну помоћ за обнову сточног фонда од министарства надлежног за послове пољопривреде –
Канцеларије за помоћ и обнову, града Београда или других домаћих или страних донатора.
1.

2. Територија на којој се спроводе мере
Територија на којој се спроводе мере утврђене овим програмом јесте територија града Београда
- градска општине Обреновац, подручје поплављених месних заједница 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).
Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање могућих даљих штетних
последица поплавe
На основу евиденције и расположивих података Управе градске општине Обреновац,
Одељења за привреду и развој надлежног за послове пољопривреде, који су добијени на основу
пријављених угинућа домаћих животиња и Записника Комисија за евидентирање штете у
оштећеним регистрованим или нерегистрованим пољопривредним домаћинствима настале у мајској
поплави 2014. године, пописано је преко 3000 оваквих домаћинстава од чега око 200 у сеоском
подручју која су претрпела штету на сточном фонду а до сада нису добила помоћ по основу
државног програма из тачке 1. овог Програма, даје се табеларни преглед угинулих грла по врсти
категорији и броју:
3.

Врста животиња
Говеда

Свиње
Овце
Козе

Категорија
Краве
Телад
Јунад
Прасад
Приплодне назимице
Товљеници
Јагњад
Приплодне овце
Приплодне козе
Јарад

Број грла
9
0
1
59
44
514
48
463
205
41
УКУПНО:

Укупно
10

617

511
246
1384 грла
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Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплавe
Ради потпуне обнове сточног фонда на територији градске општине Обреновац спроводиће
се мера давања бесповратних новчаних средстава корисницима у износу који се утврђује за свако
угинуло грло стоке следећих врста и категорија и то:
4.

Врста
животиња

Говеда

Категорија

Овце

Козе

Укупан број грла

Укупан износ
средстава за сва грла у
бруто износу

Краве

60.000,00

9

540.000,00

Телад

20.000,00

0

0.000,00

Јунад

40.000,00

1

40.000,00

4.000,00

59

236.000,00

Прасад
Свиње

Износ
помоћи
у
динарима по грлу у
бруто износу

Приплодне
назимице

15.000,00

Товљеници

10.000,00

514

5.140.000,00

Јагњад

5.000,00

48

240.000,00

Приплодне овце

8.000,00

463

3.704.000,00

Приплодне козе

5.000,00

205

1.025.000,00

Јарад

3.000,00

41

123.000,00

УКУПНО:

44

1384

660.000,00

11.708.000,00

Начин и обим спровођења мера и критеријуми за спровођење
Право на доделу једнократне бесповратне новчане помоћи из овог Програма има корисник,
под условима:
1) да је као регистровано или нерегистровано пољопривредно газдинство био власник
угинулих домаћих животиња тј. грла која имају ХИД ветеринарски број или је
власник таквог грла био члан породичног пољопривредног газдинства и да је угинуће
грла настало у мајској поплави 2014. године;
2) да је пријавио штету од елементарних непогода Комисијама за евидентирање штете
на оштећеним регистрованим и нерегистрованим пољопривредним домаћинствима и
да је угинуће утврђено одговарајућим Записником ове Комисије;
3) да није већ остварио право на бесповратну помоћ за обнову сточног фонда од
министарства надлежног за послове пољопривреде преко Канцеларије за помоћ и
обнову , града Београда или других домаћих или страних донатора, што се доказује
одговарајућом изјавом.
Доказивање испуњености услова из става 1. подтачке 3) ове тачке врши се достављањем
оверене изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на обрасцу који је одштампан
уз овај програм и чини његов саставни део.
5.

Редослед спровођења мера и поступак
За остваривање права на новчану помоћ по овом Програму пријавом штете сматра се
пријава о угинућу домаћих животиња поднета Комисији за евидентирање штете на оштећеним
нерегистрованим пољопривредним домаћинствима настале у мајској поплави 2014. године.
Поступак за доделу помоћи утврђене овим Програмом спроводи Одељење за привреду и
развој Управе градске општине надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Одељење).
Одељење, на основу критеријума утврђених овим Програмом и достављене документације,
саставља списак корисника регистрованих и нерегистрованих пољопривредних газдинства или
породичних пољопривредних газдинстава (носилаца или чланова) који су пријавили угинуће грла
чија је категорија обухваћена овим Програмом и који испуњавају услове за доделу помоћи и са
бројем, врстом, категоријом домаћих животиња и износом помоћи из тачке 3. овог Програма
доставља Већу градске општине на верификацију.
6.
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Веће градске општине по претходно прибављеном мишљењу Комисије за пољопривреду и
село утврђује коначан списак.
Коначни списак корисника помоћи по овом Програму доставља се Одељењу за буџет и
финансије, како би се извршила исплата лицима са списка, на наменски текући, односно текући
рачун 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 Комисији Већа градске општине за
пољопривреду и село и Одељењу за привреду и развој.
7.

Рокови за спровођење мерe
Спровођење мерe утврђенe овим програмом реализоваће се до 01.03.2016. године.

Органи и радна тела градске општине надлежни за координацију, односно носиоце
спровођења мере
Одељење за привреду и развој, Одељење за буџет и финансије Управе градске општине
надлежно за послове пољопривреде и Комисија Већа градске општине за пољопривреду и село,
задужени су за координацију, спровођење и праћење спровођења активности из овог Програма,
прикупљање документације и сачињавање спискова корисника помоћи, исплату помоћи и
извештавање Већа градске општине о спровођењу овог Програма.
О извршењу овог Програма стараће се Веће градске општине.
8.

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 11.708.000,00 динара са припадајућим законским обавезама.
9.

Овај Програм се доставља: Већу градске општине, Одељењу за буџет и финансије,
Одељењу за привреду и развој Управе градске општине, Комисији Већа градске општине за
пољопривреду и село и архиви.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020- 170 од 29. децембра 2015. године
Обрадили
АБ/НМ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђорђе Комленски, с.р.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Александар Лукић

образац
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5. СТАВ 2. ПРОГРАМА
Ја ________________________________________________,
(име и презиме),
ЈМБГ _____________ из _________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да до сада
нисам остварио право на бесповратну новчану помоћ за обнову сточног фонда од министарства надлежног за послове
пољопривреде, града Београда или других домаћих или страних донатора.
У Обреновцу,
____________
(датум)

__________________
(име презиме и потпис)
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