КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
Република Србија

ОБНОВА - ЗАКОНСКИ ОКВИР
Влада РС усвојила је Државне програме обнове за секторе:

Пољопривреде

издаје
се

Привреде

Материјална помоћ
подстанарима

ПРОЦЕС ДОДЕЛЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
на основу Државних програма обнове порушених и оштећених породичних стамбених
објеката обавља се по законској процедури утврђеној Законом о општем управном поступку
и Lex specialis Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији:
Примарна мера је изградња типских кућа:

*

Уколико изградња није могућа, врши
се исплата финансијске помоћи:

*

Број општина
погођених
мајским
поплавама:

119

* - бруто површине

Утврђено је пет категорија оштећења, односно помоћ у висини од:

I

120.000,00
динара

II

200.000,00
динара

III

250.000,00
динара

IV

350.000,00
динара

V

Критеријуми за доделу државне помоћи су једнаки за све.

600.000,00
динара
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*

ПОМОЋ ЗА ПОДСТАНАРЕ
издаје
се

На основу Државног програма обнове за кориснике оштећених и порушених
породичних стамбених објеката утврђена је висина финансијске помоћи за
подстанаре у стамбеним објектима који су порушени или оштећени током
поплава.

Помоћ се утврђује на основу
категорије оштећења објекта
који су користили:

1.

2.

5.

4.

3.

6.

категорија

категорија

категорија

категорија

категорија

категорија

24.000
динара

48.000

72.000

динара

динара

96.000
динара

120.000
динара

144.000
динара

ПРОГРАМ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Издвојено 600 милиона динара из буџета за
бесповратну новчану помоћ привредницима.
На основу Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном
подручју утврђена је висина финансијске помоћи за привреднике који су имали до 50
запослених. Износ бесповратне помоћи се утврђује у односу на број запослених и
може износити од 240.000 до 600.000 динара. Закључно са 31. децембром 2016.
године, исплаћена је помоћ за 2012 привредних субјеката, у укупном износу од 567
милиона динара.

240.000,00 динара
264.000,00 динара
288.000,00 динара
312.000,00 динара
336.000,00 динара

25
50

360.000,00 динара
600.000,00 динара
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ У КОРИШЋЕЊУ НОВЦА
Први пут у Србији:
Ÿ Сва решења се објављују на огласним таблама у зградама општина и градова
Ÿ Листа свих интервенција и листа свих корисника државне помоћи с врстом и износом помоћи се објављује на

интернет страни Канцеларије - www.obnova.gov.rs
Ÿ Примена Отвореног поступка јавних набавки на отклањање последица елементарних непогода
Ÿ Информације о свим јавним набавкама се објављују на интернет страни Канцеларије - www.obnova.gov.rs
Ÿ Информације о свим појединачним донаторима, правним и физичким лицима, се објављују на интернет страни

Владе Републике Србије www.srbija.gov.rs
Ÿ Организација Транспарентност Србија је спровела надзор над спровођењем поступака јавних набавки у обнови.

У извештају ове организације се, између осталог, наводи и да успостављени механизам јавних набавки на
основу Закона о отклањању последица поплава је имао добре ефекте. Наводи се, такође и да би правила према
којима се спроводе, као и искуства из јавних набавки спроведених у оквиру обнове након поплава могла да
послуже за унапређење редовног система јавних набавки у Србији.
Ÿ Такође, у извештају Заштитника грађана стоји да су хиљаде грађана претрпеле огромну материјалну штету, као
и да су солидарност грађана, активности државних органа, а посебно транспарентан рад Владине Канцеларије
за помоћ и обнову поплављених подручја, те помоћ из иностранства помогли у ублажавању последица.

ОБНОВА У БРОЈКАМА
СРУШЕНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ

У периоду од 4. августа 2014. до 11. маjа 2017. године

494

ДОДЕЛА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
ЗА ПОРУШЕНЕ ОБЈЕКТЕ

ПОРОДИЦЕ

ЧИЈЕ СУ КУЋЕ СРУШЕНЕ
У ПОПЛАВАМА.

332

КУЋЕ
ОБЕЗБЕЂЕНЕ

ИЗ ДОНАЦИЈА

276
218

НОВЕ ИЗГРАЂЕНЕ КУЋЕ

ПОРОДИЦA
ДОБИЛО НОВАЦ

226
35
25
11
11
10
10
4

кућа из донације Европске уније - у 27 општина
(173 по решењима, 44 за социјално становање, 9 кућа преко
HELP и зграда за социјално становање са 32 стана),

кућа из донације Уједињених Арапских Емирата у Обреновцу, Ваљеву и Крупњу
преко имплементационог партнера UNDP

кућа из донације Кувајта у Обреновцу
кућа из донације Пазова за најугроженије у Бајиној Башти
кућа из донације Француске у Обреновцу и Кладову
кућа из донације Блиц фондације и ТВ Прва у Обреновцу
кућа из Фондације Драгице Николић у Убу и Бајиној Башти

куће из Фондације UNITAS у Обреновцу и Крупњу
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ЗБРИНУТЕ

ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ОШТЕЋЕНЕ И СРУШЕНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ
ДО САДА ЈЕ ИСПЛАЋЕНА ДРЖАВНА ПОМОЋ
за укупно

у укупном износу од

Просечна исплаћена сума

21.007

5 милијарди

238.704

домаћинставa

динара

динара

Сви детаљи о корисницима исплаћене државне помоћи за оштећене и срушене стамбене
објекте налазе се на интернет страни Канцеларије - www.obnova.gov.rs

СРЕДСТВА ЗА ОБНОВУ
обезбеђују се у складу са Законом о отклањању последица поплава (из буџета Републике
Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе, донација,
прилога и поклона, примања од задуживања, примања од продаје финансијске имовине,
финансијске помоћи Европске уније, средстава јавних предузећа и других облика
организовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
и других извора).

Укупна штета (с губицима) процењена је на > ЕУР 1,7 милијарди

РСД 5,1 милијарди

ЕУР 220,7 милиона

прикупљених на наменском
рачуну Владе Србије

бесповратних средстава:

ЕУР 60,2 милиона

ЕУР 26 милиона

Фонд солидарности

Билатерални донатори

ЕУР 30 милиона

ЕУР 62 милиона

средстава ИПА 2012 доступно и имплементира се
средствима ће управљати
ЕУ у договору с Владом

средстава ИПА 2014 доступно у првом кварталу 2015
средствима ће управљати
ЕУ у договору с Владом

УСД 300 милиона кредита:
УСД 300 милиона
кредит Светске банке - oдобрено,
одобрено у октобру 2014.
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
Република Србија

ПРЕГЛЕД AКТИВНОСТИ

ЕНЕРГЕТИКА
30

милиона
долара

150
милиона
долара

20

У сарадњи са Светском банком обезбеђено је финансирање пројекта
испумпавања воде из колубарског површинског копа угља Тамнава Западно
поље. За ову сврху је обезбеђено укупно 30 милиона долара.
У сарадњи са Светском банком обезбеђено је финансирање куповине/увоза
струје у периоду 2014 – 2016. година. Укупна средства обезбеђена за ову сврху
износе приближно 150 милиона долара.
Захваљујући овим средствима, у Србији није било рестрикција струје.

У сарадњи са Светском банком је обезбеђено финансирање обнове уништене
и оштећене опреме ЕДБ у укупном износу од приближно 20 милиона долара.
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милиона
долара
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ВОДЕ
За претходних 20 година, у Србији је изграђено 19 брана
за бујичне воде. Само у 2015. години изграђено je
укупно 29. Финансирање изградње 18 брана обезбедио
је УНДП (Крупањ, Мали Зворник, Бајина Башта, Љубовија,
Осечина, Врњачка Бања, Косјерић и Лозница), из
донације Канаде преко УНОПС изграђено је 5 у општини
Лучани, и 5 из донације Јапана преко УНДП (Коцељева,
Љубовија, Кладово и Неготин) и једна из донације Турске
у Босилеграду.

Шид Сремска
Митровица

Обреновац

Лозница
Коцељева Уб
Крупањ
Осечина
Мали
Лазаревац
Ваљево
Зворник
Љубовија
Косјерић
Горњи Милановац
Бајина Башта
Ужице

Чачак

Кладово

Неготин
Ћуприја
Јагодина
Параћин

Зајечар

Лучани
Врњачка Бања
Трстеник

Књажевац

Ниш

Радови на обнови и санацији инфраструктуре за заштиту од поплава су
завршени на више од 300 локација широм Србије у надлежности Србијавода,
Београдвода и Воде Војводине.
Укупна процењена вредност радова је више од 3 милијарде динара.
Уз средства намењена обнови оштећене и уништене инфраструктуре за заштиту
од поплава, у сарадњи са Светском банком, ЕУ и билатералним донаторима су
обезбеђена средства у укупном износу од приближно 70 милиона евра за
пројекте унапређења система за заштиту од поплава.

Босилеград
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Бела Паланка
Владе Јапана, Велике Британије, Турске, Италије, Алжира, Канаде, Индонезије,
Албаније и Бугарске, као и Кока Кола Фондација и Европска унија су, на предлог
Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, одобриле
финансирање за пројекте у укупној вредности од приближно 1 милијарду
динара, намењене обнови инфраструктуре за заштиту од поплава.
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ДИРЕКТНА ПОМОЋ
Више од

15.000

домаћинстава
у Србији
помоћ
у новцу

210

евра
реновирање
кућа за

1.000

поред директне помоћи државе, добило и помоћ у новцу, материјалу и/или
радовима за обнову кућа из донација Европске уније (ЕУ), Аустрије, САД и
Швајцарске, а преко организација: Црвени крст Србије, Каритас, Мерси Корпс,
АДРА и других.
Посредством Црвеног крста Србије обезбеђена је помоћ у новцу у
противвредности од 210 евра за преко 15.000 домаћинстава којима су издата
решења о државној помоћи. Овај програм спроводи се у сарадњи с
Канцеларијом.
Из донације ЕУ обезбеђенo је реновирање кућа за 1.000 најугроженијих
домаћинстава погођених поплавама, међу којима су све оштећене куће у
насељу Браћа Југовић у Обреновцу као и све оштећене куће у Крупњу.

најугроженијих

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
2

21

Само из донације ЕУ, у сарадњи с Канцеларијом обезбеђена су средства за
обнову 21 јавног објекта у Обреновцу, Шапцу, Трстенику, Љубовији, Параћину
и Свилајнцу. Уз обнову објеката, школе су добиле и донацију у опреми, пре
свега у намештају. Укупна вредност инвестиције је приближно 2 милиона евра.

4

25

Из донације Норвешке вредне 4 милиона евра, финансирана је обнова зграда
и опреме у укупно 25 јавних објеката.

19

Од стране осталих донатора – Фондација Ана и Владе Дивац, Фондација Новак
Ђоковић, Б92 и француских фондација досада је финансирана обнова 19
јавних објеката.

5,7 59

Из срeдстaвa Фoндa сoлидaрнoсти; реализација 59 пројеката обнове јавних
објеката у сектору здравства и просвете на територији 23 локалне самоуправе;

милиона
евра

милиона
евра

јавни
објекат

јавних
објеката

јавних
објеката

милиона
евра

јавних
објеката

Из средстава Фонда солидарности финансирани су и:
Ÿ изградња 73 потпуно нова моста на територији 28 локалних самоуправа;
Ÿ реализација 64 пројекта обнове и јачања локалне инфраструктуре у 36

локалних самоуправа и то: путна инфраструктура, уређење локалних
водотокова, водоснабдевање и канализација и санација клизишта.
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Обновљено 104 јавна објеката и то: основне школе, средње школе,
вртићи, здравствени, културни и спортски објекти.
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ПРЕВЕНЦИЈА
Влада Србије је у децембру 2014. усвојила Национални програм за
управљање ризицима од елементарних непогода, који ће бити
реализован у сарадњи са Светском банком, УН и ЕУ.
За реализацију програма превенције је до сада обезбеђено
преко 70 милиона евра.

ПОЉОПРИВРЕДА
9,5 29
милиона општина
пољопривредних
домаћинстава

програм помоћи пољопривреди, вредан 9,5 милиона евра који
финансира ЕУ, а спроводи ФАО у сарадњи с Канцеларијом. У оквиру
овог програма, донирају се пакети помоћи (саднице, домаће
животиње, храна за домаће животиње, опрема и сл.) за преко 34.000
пољопривредних домаћинстава на територији 29 општина које су
претрпеле штету од поплава.

16.000
хектара
10.000
газдинстава

У сарадњи с Министарством пољопривреде и заштите животне
средине , Канцеларија је организовала поделу семена за
пресејавање близу 16.000 хектара земље која је у власништву око
10.000 малих пољопривредних газдинстава.

гориво ђубриво

Тим газдинствима обезбеђена је и помоћ у гориву у вредности од
скоро 65 милиона динара (430 тона горива), као и помоћи у новцу за
куповину ђубрива у укупном износу од 61 милион динара за 8.872
пољопривредна газдинства.

евра

34.415

65 61
милиона динара

900.000
евра
500.000
евра
400.000
евра

додатне помоћи пољопривредницима
кроз двa нoвa држaвнa прoгрaмa:
кроз Државни програм отклањања последица поплава
на пољопривредном земљишту - 200 евра по хектару за чишћење
скоро 3000 хектара пољопривредног земљишта
кроз прoгрaм пoмoћи зa сточаре чија је стока угинула у поплавама
за обнову 5000 грла

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
11.05.2017.

Укупан обим опредељене и пружене помоћи до сада је близу 13 милиона евра.

