НАЦРТ ПРОГРМА
Скупштина општине Врњачка Бања на _____. седници, одржаној дана ___.___.2017. године,
на основу члана 29 и 30 Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник
РС“, бр. 112/2015), члана 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр.
23/16-пречишћен текст), донела је,
ПРОГРАМ
ПОМОЋИ ЗА ОБНОВУ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО ДОБАРА ОШТЕЋЕНИХ И
УНИШТЕНИХ У ПОПЛАВАМА ЈУНА 2017. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

1.

Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Програм се односи на обнову и пружање помоћи грађанима и привредним
субјекатима који су претрпели материјалну штету услед елементарне непогоде поплаве
јуна 2017. године на територији општине Врњачка Бања. Реч је о добрима која су
уништена или оштећени услед дејства бујичне поплаве јуна 2017. године, а у складу са
одредбама Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”,
број 112/2015 – у даљем тексту: Закон).
Програм обухвата обнову и пружање помоћи за санацију-поправку и набавку
добара, покретних ствари које су оштећене или уништене дејством елементарне непогоде
на делу територије општине Врњачка Бања за који је проглашена ванредна ситуација
Одлуком Председника општине Врњачка Бања број 217-58/17 од 11.06.2017 године а нису
обухваћена Државним програмом обнове, односно за која нису до сада обезбеђена
средства из других извора финансирања.
2.
Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица
поплава
Након поплава из јуна месеца 2017. године на територији општине Врњачка Бања
уништен је или оштећен један број објеката јавне намене, услед чега је отежано обављање
појединих јавних делатности и пружање јавних услуга.
Ради обезбеђивања државне помоћи за објекте инфраструктуре која је у
надлежности општине Врњачка Бања и помоћи и обнове оштећених породичних
стамбених објеката, која штета је настала као последица ванредних догађаја из јуна 2017.
године изазваних бујичном поплавом, општина Врњачка Бања доставила је Канцеларији
за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) списак објеката, које је
потребно изградити односно реконструисати, а у складу са критеријумима утврђеним
Државним програмом обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне
самоуправе оштећене и порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године и
Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини
грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2017. Године („Службени гласник РС”, број
71/2017).
Већи број домаћинстава и један број привредних субјеката на поплављеном
подручју претрпео је материјалне штете на помоћним објектима, превозним средствима,
машинама, алатима, кућним апаратима, пољопривредним културама и стоци, и другим

добрима за које штете није обезбеђена помоћ Државним програмом обнове, а штета је
таква да без обезбеђивања помоћи наведена домаћинства не могу успешно обновити
своја оштећена или уништена добра која служе за свакодневно функционисање па се овим
Програмом помоћи обезбеђује помоћ тим домаћинствима за санирање последица бујичне
поплаве из Јуна 2017. године.
Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава

3.

Ради обнове објеката јавне намене, потребно је извести радове на реконструкцији
објеката, као и на изградњи нових у складу са Државни програмом обнове.
Списак објеката које је потребно реконструисати, односно изградити, достављен је
Канцеларији за управљање јавним улагањима, утврђен је на основу записника стручне
комисије управљача путева за територију општине Врњачка Бања (Општинске стамбене агенције)
и записника предузећа Врући извори д.о.о и за исте је у изради пројектно техничка
документације за сваки објекат. Реконструкција оштећених и изградња нових објеката на
територији општине Врњачка Бања зависиће од висине финансијских средстава
обезбеђених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Оштећени стамбени објекти које је евидентирала комисија за процену штете и за
које су власници објеката извршили пријаву штете пописани су и достављени
Канцеларији за управљање јавним улагањима у циљу доделе Државне помоћи у складу са
Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини
грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године.
За помоћ за санацији помоћних објеката, економских објеката, поправку или
набавку превозних средстава, машина, алата, кућних апарата, помоћ у набавци
пољопривредних производа и стоке овим програмом обезбеђује се помоћ из буџета
општине Врњачка Бања у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара по поднетом захтеву
за домаћинство, у зависности од висине процењене штете.
4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера
Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи објеката јавне намене,
вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Поступак јавне набавке
радова спроводи општина Врњачка Бања (Општинска управа општине Врњачка Бања).
Предмет реконструкције односно изградње могу бити они објекти јавне намене
који испуњавају следеће основне критеријуме:
- да је објекат у надлежности јединице локалне самоуправе;
- да су оштећења настала услед дејства бујичне поплаве која се десила у јуну 2017.
године и да су оштећена утврђена одговарајућим записником надлежног органа о пријави
односно процени штете;
- да за реконструкцију или изградњу нису обезбеђена средства из буџета општине,
донација или других извора финансирања;
Предмет помоћи из буџета општине могу бити добра која испуњавају следеће основне
критеријуме:
-

да су оштећења настала услед дејства бујичне поплаве која се десила у јуну 2017.
године и да су оштећења утврђена одговарајућим записником надлежног органа о
пријави односно процени штете;

-

да је штета пријављена надлежном органу, да је власник добра поднео
одговарајући захтев за процену штете односно за доделу помоћи;

-

да материјална добра за чију санацију-обнову се тражи помоћ служе власнику за
свакодневну употребу и остваривање животних потреба домаћинства подносиоца
захтева;

-

да за санацију-обнову, односно набавку другог добра нису обезбеђена средства из
буџета Републике Србије, донација или других извора финансирања;

5.
Органи управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења појединих
мера из овог програма
Носиоци спровођења мера из овог програма су Општинско веће и Општинска
управа општине Врњачка Бања у складу са чланом 29 и 30 Закона о обнови након
елементарне и друге непогоде.

6.

Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања

Потребна финансијска средства за санацију и обнову поплављеног подручја износе
преко 40.000.000,00 динара.
Општина Врњачка Бања за помоћ и обнову поплављеног подручја ће определити
средства из Буџета општине Врњачка Бања за 2017. годину у износу од 500.000,00 динара
за санацију штете, односно поправку и набавку добара која нису обухваћена Државним
програмима обнове, која су приоритетна према обиму оштећења и значају за грађане на
територији јединице локалне самоуправе, а у складу са висином укупно обезбеђених
средстава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: ___________ од ____________
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

Образложење

Правни основ за доношење Програма помоћи за обнову објеката, односно добара
оштећених и уништених у поплавама јуна 2017. године на територији општине Врњачка
Бања садржан је у чл. 29 и 30 Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени
гласник РС“, бр. 112/2015) којим се прописује да улокико се помоћ грађанима додељује из
буџета јединице локалне самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе тог
закона, као и да се на помоћ привредним субјектима и пољопривредним газдинствима
сходно примењују одредбе овог закона којима се уређује државна помоћ грађанима.
Разлог за доношење овеог Правилника лежи у чињеници да је део територије
општине Врњачка Бања дана 11. Јуна 2017. Године захватила временска непогода која је
узроковала бујичне поплаве са великим штетама на инфраструктурним објектима,
стамбеним објектима, помоћним објекатима, економским објекатима, превозним
средствима, машинма, алатима, кућним апаратима, на пољопривредним производа и
стоци при чему је Државним програмима обнове обухваћена само помоћ за санацију
инфраструктурних објеката у надлежности општине и помоћ за санацију оштећених
породичних стамбених објеката па је неопходно обезбедити и помоћ из буџета општине у
циљу обезбеђења услова за санацију штета на осталим добрима.
Закона о обнови након елементарне и друге непогоде прописао је услове и начин доделе
државне помоћи након елементарних непогода, које одредбе се сходно примењују и на помоћ из
буџета општине, а реализују се кроз спровођење одговарајућих програма помоћи.

Финансијска средства потребна за спровођење ове Одлуке обезбеђују се у буџету
општине Врњачка Бања за 2017. годину и износе 500.000,00 динара и служе за помоћ на
обнови добара за коју није обезбеђена државна помоћ при чему укупни обим штете износи
преко 40.000.000,00 динара.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Руководилац одсека,
Живорад Јаћимовић
__________________

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

