
 

На основу члана 2. став 1. Закона о отклањању последица поплава у Републици 

Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) и члана  42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14), 

 

Влада доноси 

 

 

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У СЕКТОРУ 

ОБРАЗОВАЊА 

 

 

Члан 1. 

 

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове јавних објеката у 

сектору образовања. 

 

Члан 2. 

 

Државни програм обнове јавних објеката у сектору образовања одштампан 

је уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

 

Члан 3. 

 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  

„Службеном гласнику Републике Србије ”.  

 

 

05 Број: 110-10542/2014 

У Београду, 13. септембра 2014. године 

 

 

В Л А Д А 
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Александар Вучић 
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ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У СЕКТОРУ ОБРАЗОВАЊА 

 

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

 

Програм се односи на обнову јавних објеката у сектору образовања, објеката јавне намене 

у јавној својини који су оштећени услед дејства поплава или активирањем клизишта, у складу са 

чланом 26. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, 

број 75/14 – у даљем тексту: Закон). 

Програм обухвата објекте јавне намене у јавној својини и то предшколске установе, 

основне школе и средње школе на подручју погођеном поплавама у смислу члана 1. Законa. 

Територија на којој се спроводе мере утврђене овим програмом јесте територија јединица 

локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. Закона.  

Преглед санације и обнове објеката предшколских установа, основних и средњих школа, 

дат је у Прилогу 1, који је саставни део ове уредбе. 

 

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава 

односно дејства клизишта 

 

На основу извештаја надлежних органа јединица локалних самоуправа, образовних 

установа и провере података на терену, организованих од стране Канцеларије за помоћ и обнову 

поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија), утврђено је да je оштећенo 45 јавних 

објеката у сектору образовања и то 13 предшколских установа, 19 основних школа и 13 средњих 

школа, које користи преко 50.000 деце/ученика узраста од 3 до 18 година старости – од чега су 

14% децa предшколског узраста, 61% ученици основношколског узраста и 25% средњошколаца.  

Установљено је да је поплавни талас нанео озбиљна оштећена на овим јавним објектима, 

да је поплавна вода у објектима била висине од 50цм до 2,5м и да је у објектима лежала у трајању 

од 3 до 30 дана. У појединим објектима и данас има поплавних и подземних вода у подрумским 

просторијама (ОШ „14. Окотобар“, Барич, Гимназија у Обреновцу...).    

Поплаве су угрозиле рад образовно-васпитних установа. Ученици, запослени и објекти 

били су у појединим општинама безбедносно директно угрожени, поједине школе су постале 

прихватни центри за становништво са поплављених подручја, а негде је настава морала бити 

прекинута превентивно због потенцијалне опасности. Упркос ванредној ситуацији, захваљујући 

изузетним напорима запослених у школама и вртићима, школска година година је приведена 

регуларно крају (реализовани наставни програми планови у потпуности, обављени завршни 

матурски испити, упис у све нивое образовања обављен на време).   

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, у 

периоду од 18. јуна до 21. јуна  2014. године спровело анализу ситуације на узорку од 24 општине, 

урадило анализу потреба на узорку од идентификованих 35 установа и припремило извештај.  

Након тог извештаја Министарство је, преко Школских управа,  дошло до сазнања да је поплавама 

и клизиштима оштећено још 10 установа (једна предшколска установа, шест основних школа и три 
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средње школе) које су накнадно уврштене у списак установа чији су објекти оштећени полавама, и 

клизиштима.  

Укупно 45 јавних објеката у сектору образовања је претрпело значајна оштећења и 

Државни програм обнове се односи на њихову санацију и обнову.  

 

3. Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава, односно 

дејства клизишта 

 

Радови на санацији и реконструкцији оштећених васпитно-образовних и образовно-

васпитних установа су у току у објектима установа, те је неопходно поштовати следеће 

приоритете: 

1) по нивоу образовања од нижег ка вишем (предшколски, основни, па средњи ниво) – што 

су деца мања теже је организовати превоз; 

2) по спратности објеката од виших спратова ка приземљу - највише су страдала приземља и 

подрумске просторије па је за њихово реновирање потребно највише времена и средстава. 

Ако се изолују  и реновирају улази и спратови могуће их је користити док у приземљу 

теку радови –  уз обавезно предузимање мера које гарантују безбедност деце и ученика;  

3) по функцији – санитарни чворови, кухиње, класичне учионице и радне собе, кабинети, 

лабораторије, фискултурне сале и канцеларије;  

4) по извору средстава редоследом: донације, буџетски фондови, остали извори.  

Све установе на које се програм односи упознате су са битним елементима плана за безбедан 

почетак школске године. 

 

4. Начин, обим, редослед, рокови као и критеријуми за спровођење мера   

 

Реконструкција оштећених објеката треба да буде спроведена применом приступа БПИ („у 

оквиру приступа Боља-Поновна-Изградња”, у складу са Извештајем о поплавама у Републици 

Србији у 2014. години) како би се значајно смањио ризик од могућих сличних оштећења на 

инфраструктури у евентуалним будућим временским непогодама (нпр. ПВЦ столарији дати 

предност у односу на дрвену, керамичким подним облогама у односу на ламинат, паркет, 

линолеум и сл.). 

Водећи принципи обнове треба нужно да буду у складу са следећим: 

1) посебна пажња треба да буде посвећена заштити најугроженијег становништва, посебно 

деце најмлађег, предшколског узраста;  

2) водити рачуна о доступности установе у смислу изградње рампе за децу са инвалидитетом 

и прилагођавања мокрих чворова и осталих простора у објектима;  

3) омогућити инклузивност и смањење сиромаштва, посебно када је реч о деци из угрожених 

и рањивих група на свим нивоима образовања (деца самохраних родитеља, деца из 

породица која живе испод линије сиромаштва, деца из породица ромске националности, 

итд);  
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4) посебно водити рачуна о деци и грађанима којима је поплава уништила домове (у смислу 

обезбеђивања уџбеника и школског прибора за ученике из угрожених установа);  

5) појачати психо-социјалну подршку деци која су прошла кроз различита трауматична 

искуства током временских непогода. 

Мере које се односе на функционалну обнову и опремање објеката обављене су до почетка 

школске године  тако да учионице и просторије установе, које нису оштећене поплавама, могу да 

се користе за потребе правовременог почетка школске године.  

Мере које се односе на потпуну БПИ обнову оштећених објеката, њихово опремање и 

модернизацију („у оквиру приступа Боља-Поновна-Изградња”, у складу са Извештајем о 

поплавама у Србији у 2014. години). 

Област образовања је специфична с обзиром на школски календар што изискује привођење 

намени првенствено предшколских установа и учионичког простора који ће бити довољан за рад у 

максимално две смене у свим школама.   

Мере функционалне обнове су спроведене до дана  1. септембра 2014. године.  

Мере које се односе на потпуну санацију објеката, опремање и модернизацију установа су 

још у току и треба да буду завршене до краја 2014. године.  

 

5. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења 

појединих мера и активности 

 

Министарство надлежно за послове образовања и Канцеларија за помоћ и обнову 

поплављених подручја координираће мере из овог програма, а носиоци спровођења појединих 

мера и активности из овог програма су јединице локалне самоуправе и васпитно-образовне и 

образовно-васпитне установе.  

 

6. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања 

 

Процена потребних финансијских средстава за санацију и обнову јавних објеката у 

образовању обухвата: а) неопходне грађевинске радове, б) набавку опреме и намештаја за 

предшколске установе, основне и средње школе и в) набавку наставних средстава и дидактичког 

материјала.  

У прилогу су дати износи процене укупних финансијских средстава потребних за санацију, 

односно за грађевинске радове, и они износе: 420.899.423,00 динара. Процена укупних 

финансијских средстава потребних за санацију и обнову јавних објеката у образовању износи: 

484.176.948,00 динара. Потребна финансијска средства за спровођење овог програма су обезбеђена 

у складу са Законом, и то од донација, прилога и поклона и финансијске помоћи Европске уније.  
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Прилог 1. Преглед санације и обнове објеката предшколских установа, основних и средњих школа  

РБ 
град/ 

општина 
Назив установе 

Тип 

установе 
Опис штете 

Опис потребне 

интервенције 

Процењена 

вредност  (У 

РСД) 

 Предшколске установе – укупно 13 

1.  Oбреновац 

ПУ „Перка 

Вићентијевић”, вртић 

„Весељко” 

ПУ 
Поплављено приземље (у објекту је и 

централна кухиња).    

Реновирање и опремање 

вртића. 31.474.400 

2.  Oбреновац 

ПУ „Перка 

Вићентијевић”, вртић 

„Зека” 

ПУ Поплављено приземље.       

Реновирање и опремање 

вртића. 10.022.000 

3.  Oбреновац 

ПУ „Перка 

Вићентијевић”, вртић 

„Цицибан” 

ПУ Поплављено приземље.  

Реновирање и опремање 

вртића. 8.340.000 

4.  Oбреновац 

ПУ „Перка 

Вићентијевић”, вртић 

„Невена” 

ПУ Поплављено приземље. 

Реновирање и опремање 

вртића. 10.340.000 

5.  Oбреновац 

ПУ „Перка 

Вићентијевић”,  вртић 

„Цврчак” 

ПУ  Поплављено приземље. 

Реновирање и опремање 

вртића. 4.052.000 

6.  Ваљево 

ПУ „Милица 

Ножица”, вртић 

„Звончић” 

ПУ 

Деловањем великих киша дошло је до 

обимног прокишњавања и поплаве у 

појединим деловима објекта.     

Реновирање дела објекта. 

300.000 

7.  
Ваљево 

 

ПУ „Милица 

Ножица”, вртић 

„Видра” 

ПУ 

Деловањем великих киша дошло је до 

обимног прокишњавања и поплаве у 

појединим деловима објекта.     

Реновирање дела објекта. 

10.000 

8.  Ваљево 

ПУ „Милица 

Ножица”,  вртић 

„Колибри” 

ПУ 

Деловањем великих киша дошло је до 

обимног прокишњавања и поплаве у 

појединим деловима објекта.     

Реновирање дела објекта. 

70.000 

9.  Свилајнац ПУ „Дечја Радост”, ПУ 
Поплављено приземље у три објекта 

укључујући и кухињу. 

Реновирање и опремање 

сва три објекта и кухиње. 
55.517.000 

10.  Параћин 
ПУ „Бамби”, вртић 

„Плави зец” 
ПУ Поплављена котларница. 

Реновирање котларнице 

и сервис 
350.000 

11.  Параћин 
ПУ „Бамби”, вртић 

„Бамби” 
ПУ Поплављен централни вешерај.    

Реновирање и опремање 

вешераја 
2.930.000 

12.  Уб ПУ „Уб” ПУ Поплављено приземље. 
Реновирање и опремање 

објекта. 
16.978.900 

13.  Петровац на ПУ „Галеб”, вртић ПУ Поплављено приземље.  Реновирање и опремање   
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РБ 
град/ 

општина 
Назив установе 

Тип 

установе 
Опис штете 

Опис потребне 

интервенције 

Процењена 

вредност  (У 

РСД) 

Млави 

 

„Галеб” објекта. 10.000.000 

 

a.  Основне школе – укупно 19 

14.  Обреновац 
ОШ „Јован Јовановић 

Змај” 
ОШ Поплављено приземље.      

Реновирање и опремање  
52.477.000 

15.  Обреновац 
ОШ „Посавски 

партизани” 
ОШ Поплављено приземље.  

Реновирање и опремање  
19.093.000 

16.  Обреновац ОШ „Јефимија” ОШ Поплављено приземље.  Реновирање  9.780.000 

17.  Обреновац 
ОШ „Прва 

обреновачка” 
ОШ Поплављено приземље.   

Реновирање и опремање.  
27.528.000 

18.  Обреновац 
Школа за образовање 

одраслих 
ОШ Поплављена. 

Не интервенисати – 

објекат у реституцији  
3.765.000 

19.  Трстеник 

ОШ „Миодраг 

Чајетинац Чајка“, 

одељење у Грабовцу 

ОШ 
Поплављено приземље, подрум и 

котларница.     

Реновирање просторија и 

сервис котларнице. 1.580.000 

20.  Параћин ОШ „Ђура Јакшић” ОШ  Поплављена котларница. 
Реновирање просторија и 

сервис котларнице 
500.000 

21.  Параћин 
ОШ „Радоје 

Домановић” 
ОШ  Поплављена котларница. 

Реновирање просторија и 

сервис котларнице 
211.614 

22.  Шабац 
ОШ „Лаза К. 

Лазаревић” 
ОШ 

Вода подигла паркет у фискултурној 

сали. 

Реновирање фискултурне 

сале  
2.400.000 

23.  Шабац ОШ „Мајур” ОШ Подрум поплављен.  Реновирање  360.000 

24. 24. Шабац 
ОШ „Јеврем 

Обреновић” 
ОШ  Подрум поплављен. 

Реновирање 
20.572.472 

25.  Ваљево 
ОШ „Десанка 

Максимовић” 
ОШ Потопљени делови објекта. 

Реновирање делова 

објекта 
290.000 

26.  Ваљево 

ОШ  „Владика 

Николај 

Велимировић” 

ОШ 
Потопљене котларница, архива и 

радионица... 

Реновирање делова 

објекта и сервис 

котларнице 
860.000 

27.  

Лазаревац, 

Вреоци 

 

ОШ „Вреоци”, 

одељење Медошевац 
ОШ Потопљени делови објекта. 

Реновирање делова 

објекта 999.000    

28.  
Лозница 

 

ОШ „Свети Сава”, 

одељење Јелава, 

Липнички Шор 

ОШ  Потопљени делови објекта. 

Реновирање делова 

објекта 781.406  

29.  
Обреновац 

 

ОШ 14. Октобар, 

Барич 
ОШ 

Поплављен подрум и изливање 

канализације. 

Реновирање подрума и 

санација канализације 
9.000.000 
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30.  
Ваљево 

 

ОШ „Илија 

Бирчанин”- ИО у селу 

Причевић  

ОШ  Потопљени делови објекта.  

Санација крова 

1.182.326 

31.  

Смедеревска 

Паланка 

 

ОШ „Милија Ракић” 

– одељење Башин, 

Церовац 

 

ОШ 

Дошло до сливања воде са околних брда 

и полављена је површина ходника школе 

и кухиње.   

Напомена: установа унета на списак на 

основу обавештења фондације. 

Реновирање објекта 

1.364.370   

32.  
Крупањ 

 

ОШ „Боривоје Ж. 

Милојевић” 

 

ОШ 

У ИО „Кражава” проблем је кровни 

покривач који је небезбедан. Прилази 

свим школским објектима су отежани 

због одрона и клизишта.   

Поплављено је школско двориште што је 

изазвало појаву влаге на зидовима школе 

као и појаву клизишта као први проблем. 

Други проблем је појава клизишта изнад 

школске  кухиње што је новијег датума.  

Асфалтирање дворишта 

600.000 

 Средње  школе – укупно 13 

33.  Обреновац Гимназија СШ 

Поплављено приземље, подрумске 

просторије и фискултурна сала. Вода је у 

појединим деловима зграде достизала 

висину од 3 метра.  Подови у згради су 

попуцали и утонули, као и преградни 

зидови. У приземљу је уништена 

комплетна опрема, као и у сали за 

физичко и електро инсталација је 

страдала. 

Неопходан  

геомеханички елаборат 

пре радова.  

 

33.838.000 

34.  Обреновац Техничка школа СШ 

Поплављено приземље.   Под утонуо у 

ходнику, попуцали преградни зидови, 

оштећене зидне и подне облоге, врата на 

свим просторијама. Електричне 

инсталације. Две подстанице за грејање.  

Реновирање и опремање 

10.450.000 

35.  Обреновац 
Пољопривредно-

хемијска школа  
СШ Поплављено приземље.  

Реновирање и опремање  
12.412.000 

36.  
Свилајнац 

 

Пољопривредно-

ветеринарска школа 
СШ 

Поплављене подрумске просторије, 

приземне просторије у главној згради 

школе и дома.   Поплављена је и хемијска 

Реновирање и опремање 

22.310.000 
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лабораторија, поплављен је део кухиње 

намењен за обраду и чување намирница. 

магацин за храну, магацин потрошног 

материјала, вешерај са праоницом и 

магацинским простором,  котларница са 

котловима. На економији школе 

поплављен је кабинет за пољопривредну 

технику, кабинет за месаре, машинска 

радионица, два магацина и мешаона 

сточне хране. Поплављени су сви 

стакленици и пластеници укупне 

површине око 30 ари, са целокупном 

производњом поврћа. Поплављени су сви 

објекти намењени за смештај животиња 

(штала за краве, овчарник, прасилиште).     

37.  Трстеник 
Гимназија „Вук 

Караџић” 
СШ Потопљени делови објекта.  

Реконструкција 
2.550.000 

38.  Трстеник Техничка школа СШ 
Потопљени делови објекта - фискултурна 

сала. 

Реконструкција 
2.300.000 

39.  Параћин Технолошка школа СШ 

Поплављено приземље школе до плафона 

- вода која је у објекту била од 2 до 3 

метара висине. 

Реновирање и опремање  
19.000.000 

40.  Параћин 

Машинско-

електотехничка 

школа 

СШ 

Поплављена фискултурна сала, 

котларница (централно грејање за све 

четири средње школе) и улаз. 

Реновирање и опремање, 

сервис котларнице  9.619.000 

41.  Параћин 
Економско 

трговинска школа 
СШ 

Поплављене подрумске просторије. 

Напрснућа зидова појединих 

просторијама. Улегнуће и напрснуће пода 

у главном  холу приземља. Потопљен 

разводни ормар за струју.  

Неопходан  

геомеханички елаборат 

пре радова.  

Реновирање подрумских 

просторија и 

фискултурне сале. 

2.102.000   

42.  Шабац 
Хемијска и текстилна 

школа 
СШ 

Потопљен цео подрумски простор, 

фасадни део темеља школске зграде и 

зграде фискултурне сале. Оштећени 

разводни струјни орман и орман за 

телефоне.  

Реновирање подрумских 

просторија и 

фискултурне сале.  850.000 

43.  Свилајнац  Гимназија СШ Поплављена  котларница, кабинет за Реновирање и опремање 1.739.935 
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  куварство и машинска радионица.  

44.  
Пожега 

 

Техничка школа и 

гимназија 

 

СШ 

Поплављено  приземље. Уништен паркет 

у фискултурној сали, справарници, 

канцеларијама и библиотеци. 

Реновирање и опремање  

1.560.670,32  

45.  
Петровац на 

Mлави 
Гимназија СШ 

Поплављен део  приземља и фискултурна 

сала – поплавна вода од 1.5-2м.    

Реновирање дела објекта 
4.729.304  

 

 


