На основу члана 31. 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
УРЕДБУ
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ
ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА
Члан 1.
У Уредби о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених
подручја („Службени гласник РС”, бр. 55/14 и 110/14) члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за
потребе Владе и послове који су заједнички министарствима и посебним организацијама,
а који се односе на: организовање и координацију послова у вези са пријемом и
дистрибуцијом хуманитарне и друге помоћи упућене Републици Србији за угрожене у
поплављеном подручју; припрему и достављање Влади периодичних извештаја о
примљеној и дистрибуираној хуманитарној и другој помоћи упућеној Републици Србији
за угрожене у поплављеном подручју, као и завршног извештаја о њеној расподели;
припрему акта Владе о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени
штета јединица локалне самоуправе, односно акта о верификацији штета садржаних у
извештајима о процени штета јавних предузећа и других облика организовања, чији је
оснивач Република Србија; координацију послова припреме делимичних извештаја о
процени штете на подручју погођеном поплавама; прикупљање података од надлежних
органа и других субјеката и припрему извештаја за Владу о процењеној укупној штети и
његово објављивање на својој интернет страници; организовање, координацију и
припрему државних програма обнове; координацију послова праћења и извештавања о
спровођењу државног програма обнове и припрему акта Владе о начину извештавања о
реализацији тих програма; анализу затеченог стања настале штете и сагледавање могућих
даљих штетних последица поплава, односно дејства клизишта као и предузимање мера и
координација активности у циљу њихове превенције, као и друге послове одређене
законом или прописом Владе.”
Члан2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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