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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 

ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ОБНОВУ 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ 

 

 

1. Област у којој се спроводе мере  

Програм се односи на доделу помоћи малим привредним субјектима и предузетницима 

(друштвима са ограниченом одговорношћу без запослених, предузетницима или привредним 

друштвима који су након поплаве трајно одјавили радњу односно фирму или су након поплаве 

отворили исту на своје или туђе име или су променили пословно име, седиште, делатност или 

оснивача, предузетницима у области приватне лекарске, стоматолошке, апотекарске и ветеринарске 

праксе, адвокатима и другим самосталним професијама) који су у време поплаве имали седиште или 

место рада у Обреновцу и претрпели штету у мајској поплави 2014. године, а који до сада тј. до 

доношења овог Програма нису остварили право на помоћ по Уредби о утврђивању државног 

програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју („Сл. гласник РС“ број 71/15).  

 

2. 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).  

 

3. Анализа затеченог стања  

На основу евиденције и расположивих података Одељења за привреду и развој Управе 

градске општине Обреновац проистиче да је: 

- од укупно 984 поднете пријаве штете и захтева привредних субјеката и предузетника, 

за доделу  бесповратне новчане помоћи за обнову привредне делатности по основу 

државног програма а преко Канцеларије за помоћ и обнову 837 захтева усвојено и 

додељена помоћ,  

- да су захтеви 7 субјеката одбијени јер  имају преко 50 запослених и спадају у средње 

привредне субјекте, 

- да 136 захтева привредних субјеката и предузетника из разноразних разлога није 

усвојено:  

 49 нису имали потпуну документацију;  

 34 су након поплаве фирму/предузетничку радњу трајно одјавили из АПР-а због 

немогућности обнове делатности, или су након поплаве отворили исту на своје 

или туђе име, или су променили пословно име, седиште, делатност или оснивача 

и након поплаве изгубили право континуитета;  

 32 нису регистрована у АПР-у или одговарајућој Комори - самосталне 

делатности - приватне праксе лекара, апотекара, стоматолога, ветеринара, 

адвоката и др; 

 21 су друштва са ограниченом одговорношћу без запослених;  

с чим у вези се по овом Програму решавају захтеви 136 привредних субјеката), који су у тренутку 

поплаве обављали привредну делатност у Обреновцу а по државном програму из тачке 1. овог 

Програма нису добили помоћ. 

 

4. Мере које треба предузети као помоћ привредним субјектима који су претрпели штету на 

подручју погођеном поплавом  

Мера коју треба предузети у складу са овим Програмом обухвата доделу бесповратне 

новчане помоћи из буџета градске општине Обреновац привредним субјектима и предузетницима из 

тачке 1. овог Програма, као подстицај за обнову привредне делатности, обнову средстава и опреме 
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за рад и куповину сировина и робе, под условима, критеријумима и на начин одређен овим 

Програмом. 

 

5. Критеријуми за спровођење мера  

Право на доделу бесповратне новчане помоћи имају привредни субјекти и предузетници из 

тачке 1. овог Програма (у даљем тексту: Корисници) који су у складу са Законом: 

 

1) пријавили штету од поплаве у мају 2014. године, као елементарне непогоде Комисији 

за евидентирање штете у малим предузећима и да је штета утврђена одговарајућим 

Записником ове Комисије и 

2) који до сада тј. до доношења овог програма нису остварили право на бесповратну 

помоћ за обнову привредне делатности по посебном државном програму у складу са 

Уредбом о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на 

поплављеном подручју („Сл. гласник РС“ број 71/15), што се доказује одговарајућом 

изјавом. 

 

Доказивање испуњености услова из, става 1. подтачке 2) 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. 

 

6. Висина бесповратне новчане помоћи  

По овом Програму опредељују се средства буџета градске општине Обреновац за 2016. 

годину у укупном износу од 20.000.000,00 динара са припадајућим законским обавезама на име 

доделе бесповратне новчане помоћи  субјектима из тачке 1. овог Програма.  

Појединачна помоћ по кориснику може се утврдити у висини од 120.000,00 до 160.000,00 

динара, са припадајућим законским обавезама, о чему ће коначну одлуку донети Веће градске 

општине Обреновац на предлог Одељења за привреду и развој Управе градске општине, по 

прибављеном мишљењу Пословно економског савета, као радног тела председника градске 

општине.  

 
7. Начин остваривања права на бесповратну помоћ  

Корисник који испуњава критеријуме из тачке 5. став 1. подтачке 1) и 2) овог Програма, 

има право на бесповратну помоћ, која се додељује у складу са овим Програмом (у даљем тексту: 

подносилац захтева), ако је градској општини Обреновац на чијој територији има или је имао 

седиште, односно на чијој територији је место рада издвојене пословне јединице, поднео захтев у 

року одређеном законом, односно Уредбом из тачке 1. овог Програма.   

 

Уредним захтевом из става 1. ове тачке сматра се захтев који садржи: 

1) пословно име, односно назив или име и презиме подносиоца захтева; 

2) основне податке о подносиоцу захтева у тренутку поплаве (седиште, претежну 

делатност, број запослених, матични број, ПИБ); 

3) податке о пријављеној штети (врсту штете, датум пријаве и назив органа - 

Комисије коме је штета пријављена); 

4) потпис овлашћеног лица и датум подношења захтева. 

 

Уз захтев из става 1. ове тачке доставља се документација и то: 

1) записник Комисије за евидентирање штете у малим предузећима (копија 

оверена у складу са Законом); 

2) потврда надлежне пореске управе о измирењу пореза закључно са датумом 

издавања потврде, ако захтев подноси предузетник; 

3) извод из Агенције за привредне регистре, одговарајуће Коморе или надлежног 

органа којим се доказује да је привредни субјект активан или да је био активан у 

тренутку поплаве. 

 

Поступак за доделу помоћи утврђене овим Програмом спроводи Одељење за привреду и 

развој Управе градске општине надлежно за послове привреде (у даљем тексту: Одељење). 

Одељење, на основу критеријума утврђених овим Програмом и достављене документације 

и предлога Пословно економског савета, саставља списак корисника из тачке 1. овог Програма који 

су пријавили штету, поднели захтев у року одређеном законом, односно Уредбом из става 1 ове 

тачке и који испуњавају услове за доделу помоћи, са конкретним износом помоћи сагласно тачци 6. 

овог Програма и исти доставља Већу градске општине на верификацију. 
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Веће градске општине по претходно прибављеном мишљењу Пословно економског савета  

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 наменски динарски рачун код Управе 

за трезор, или наменски рачун код пословне банке или 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 Пословно економском савету и 

Одељењу за привреду и развој.  

    

 

8. Органи и тела надлежни за координацију, односно носиоци спровођења мера из овог 

програма  

Одељење за привреду и развој Управе градске општине и Пословно економски савет као 

радно тело председника градске општине је надлежно за координацију спровођења мере из тачке 4. 

овог Програма. 

Носиоци спровођења мера из овог Програма су Одељење за привреду и развој, Одељење за 

буџет и финансије Управе градске општине и Пословно економски савет.  

 

9. 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 20.000.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, односно законским 

обавезама. 

 

10. Праћење реализације програма  

Одељење за привреду и развој и Одељење за буџет и финансије Управе градске општине 

једном месечно извештаваће Веће градске општине о  реализацији овог Програма.  

 

11. Рок за спровођење Програма  

Рок за спровођење овог програма је 31.12.2016. године.  

 

Овај Програм се доставља: Већу градске општине, Одељењу за буџет и финансије, 

Одељењу за привреду и развој Управе градске општине, Пословно економском савету и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 169  од 29. децембра 2015. године 

Обрадиле         

МЛ/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 привредне делатности на поплављеном подручју 

градске општине Обреновац, од министарства надлежног за послове привреде у складу са Уредбом о утврђивању државног 

програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју („Сл. гласник РС“ број 71/15).  
У Обреновцу, 

____________ 
       (датум) 

         __________________ 
                   (име презиме и потпис) 


