
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 ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

 

Члан 1. 

  Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове привредне 

делатности на поплављеном подручју. 

 

Члан 2. 

  Државни програм обнове привредне делатности на поплављеном 

подручју 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: 110-16695/2014-1 

У Београду,  27. децембра 2014. године 

 

 

В Л А Д А  

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

Александар Вучић 
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ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ 

1. Област у којој се спроводе мере 

Програм се односи на обнову и подстицај привредне делатности субјеката који 

су претрпели штету од елементарних непогода изазваних обилним кишама које су 

довеле до изливања река и активирања клизишта. 

 

2. Територија на којој се спроводе мере 

Територија на којој се спроводе мере утврђене овим програмом јесте 

територија јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. Закона о 

отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 

75/14 - у даљем тексту: Закон). 

 

3. Анализа затеченог стања  

Из извештаја надлежних органа јединица локалних самоуправа произилази да 

је око 2000 привредних субјеката пријавило штету. 

  

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

претрпели штету на подручју погођеном поплавама 

Мера која се утврђује овим програмом јесте давање бесповратних новчаних 

средстава оштећеним привредним субјектима који су на дан 31. мај 2014. године 

имали до 50 запослених на одређено и неодређено време и представља државну 

помоћ мале вредности (de minimis државну помоћ). 

У решењу о додели државне помоћи корисник ће бити обавештен да му се 

додељује државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) и o износу 

помоћи која му се додељује. 

Приликом подношења захтева, обавеза корисника је да, у писаној форми, 

обавести о свим другим државним помоћима мале вредности (de minimis државна 

помоћ) које су му додељене у текућој фискалној години и у претходне две фискалне 

године. 

 

5. Критеријуми за спровођење мера 

 Приликом спровођења, носиоци програма ће узети у обзир следеће критеријуме : 

1) да је привредни субјект штету пријавио у складу са Законом; 
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2) да је привредни субјект био регистрован на подручју одређеном у члану 1. 

Закона, односно да је на том подручју имао издвојену пословну јединицу у 

тренутку проглашења ванредне ситуације;  

3) Износ бесповратних средстава који се додељује привредном субјекту одређује се у 

односу на број запослених на дан 31. мај 2014. године како следи:  

Број запослених на дан 31. мај 

2014. Износ помоћи у динарима 

0-1 240.000,00 

2 264.000,00 

3 288.000,00  

4 312.000,00  

5 336.000,00  

6 - 25 360.000,00  

26 - 50 600.000,00  

 

6. Начин, редослед и рок за спровођења мера 

 

Привредни субјекти са поплављених подручја, до 15. фебруара 2015. године, 

подносе јединицама локалне самоуправе захтев за добијање бесповратних средстава 

по овом програму.  

 

Првостепено решење о државној помоћи доноси орган јединице локалне 

самоуправе у складу са Законом. Првостепени орган је дужан да утврди све одлучне 

чињенице и околности које су од значаја за доношење решења. 

Након доношења решења о државној помоћи у складу са критеријумима 

утврђеним овим програмом, првостепени орган решење уручује странци, објављује га 

на својој огласној табли и доставља Канцеларији за помоћ и обнову поплављених 

подручја (у даљем тексту: Канцеларија).  

Првостепени орган по пријему жалбе и испитивању у складу са чланом 224. 

Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и 

„Службени гласник РС”, број 30/10), дужан је да посебно обрати пажњу има ли места 

примени члана 225. став 1. тог закона.  

 

На првостепено решење, сагласно Закону, може се изјавити жалба Комисији за 

утврђивање штете од елементарних непогода у року од осам дана од дана достављања 

тог решења. 

 

По обради захтева, локалне самоуправе достављају Канцеларији коначно решење, 

која о томе обавештава Фонд за развој Републике Србије. 
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Фонд за развој Републике Србије, по пријему коначног решења од Канцеларије, 

врши уплату средстава на посебан наменски рачун привредног субјекта у складу са 

тачком 5. овог Програма. 

 

Документација коју подносилац захтева доставља обухвата: 

- Попуњен образац захтева; 

- Оверену фотокопију Записника о пријави штете; 

- Оверену Изјаву о тачности података са пријавом свих других државних 

помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) које су му додељене у 

текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, потписану под 

пуном кривичном и материјалном одговорношћу; 

- Доказ о броју запослених, односно оверен образац ППП-ПД за месец мај 2014. 

године; 

- Извод из Агенције за привредне регистре не старији од 10 дана од дана 

подношења захтева; 

 

Рок за спровођење овог програма је до 1. јуна 2015. године. 

  

7. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци 

спровођења мера из овог програма 

Министарство надлежно за послове привреде надлежно је за координацију 

спровођења мера из тачке 4. овог програма. 

Носиоци спровођења мера из овог програма су јединице локалне самоуправе 

утврђене у складу са чланом 1. Закона, Канцеларија, Комисија за утврђивање штете 

од елементарних непогода, министарство надлежно за послове привреде и Фонд за 

развој РС. 

8. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања 

За ову намену опредељена су средства у износу од РСД 500.000.000,00 из 

средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени 

гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14), раздео 16 - Министарство финансија, 

функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација, 

економска класификација 499 -Средства резерве-стална буџетска резерва. 

9. Праћење реализације програма 

 

Фонд  је дужан да министарству надлежном за послове привреде доставља 

извештај о реализацији овог програма, као и да, у циљу праћења коришћења 

средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако што ће у сваком 

моменту бити омогућен увид у финансијску документацију.  

 

 Министарство надлежно за послове привреде ће, периодично, извештај о 

реализацији програма достављати Влади ради информисања.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I Правни основ 

 Правни основ за доношење ове уредбе јесте члан 42. став 1. Закона о Влади 

(''Службени гласник РС'', бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 

68/2014-одлука УС, 72/2012, 7/2014-одлука УС и 44/2014) којим је утврђено да Влада 

уредбом подробније разрађује однос уређен законом у складу са сврхом и циљем 

закона и чл. 2. и 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији 

(''Службени гласник РС'', бр. 75/14), којим је утврђено да се отклањање последица на 

поплављеном подручју врши у складу са програмима које доноси Влада, на предлог 

Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја. Чланом 3. Закона утврђено је 

шта државни програм садржи.  

II Разлози за доношење уредбе 

 Услед поплава и активирања клизишта, којe су наступилe у мају 2014. године, 

привредни субјекти, који имају регистровано седиште или пословну јединицу на 

подручју погођеном поплавама, претпели су штету на имовини.  

У циљу обнове и подстицаја привредне делатности привредних друштава у 

погођеним подручјима програмом су утврђене мере које треба предузети у ту сврху. 

 

III Објашњење основних правних института и појединачних решења 

Чланом 1. Ове уредбе утврђује се Државни програм обнове привредне 

делатности на поплављеном подручју. Државни програм садржи област у којој се 

спроводе мере и територију на којој се спроводе мере. Осталим члановима ове уредбе 

утврђују се анaлиза затеченог стања и настале штете, мере које треба предузети  као 

помоћ привредним субјектима који су претрпели штету и за оснивање нових 

привредних субјеката  на подручју погођеном поплавама, начин, обим и критеријуме 

за спровођење мера, редослед и рокове за спровођење мера, органе државне управе 

надлежне за координацију, односно носиоце спровођења мера, потребна финансијска 

средства и изворе финансирања. 

 

IV Потребна финансијска средства за спровођење програма 

За ову намену опредељена су средства у износу од РСД 500.000.000,00 из 

средстава утврђених Законом о буџету за 2014. годину (''Сл. гласник РС'', бр. 110/13 и 

116/14), раздео 16 - Министарство финансија, функција 160 - Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту, апропријација, економска класификација 449 -

Средства резерве-стална буџетска резерва које ће на захтев Канцеларије бити 

пребачена Фонду за развој РС. 
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V Разлози због којих се предлаже да Уредба ступи на снагу наредног дана 

од дана објављивања 

У циљу што бржег поновног успостављања привредне активности у 

угроженим подручјима потребно је, у што краћем року, почети са спровођењем мера 

утврђених овим програмом. 

 

  

 

 


