
 
 

             

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 28.06.2014. године, разматрајући 

Прелиминарни извештај о раду комисија за евидентирање штете настале поплавама у градској општини 

Обреновац закључно са 17. односно 26. јуном 2014. године , на основу члана 24  тачка 42 Статута градске 

општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст) и члана 102 

Пословника Скупштине градске општине („Службени лист града Београда“, број 6/11), донела је  следеће  

 

З А К Љ У Ч  К Е 

 

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је територију градске општине  Обреновац 16.05.2014. године услед 

дуготрајних падавина, налетом енормне количине воде из река Колубаре, Тамнаве, Пештана, 

канала Купинац и других унутрашњих и спољашњих вода задесила незапамћена, катастрофална 

поплава. 

Поплавом је захваћено целокупно градско подручје градске општине Обреновац  II МЗ 

Обреновац, III МЗ Обреновац, МЗ Дудови, МЗ Рвати, МЗ Забрежје, МЗ Бело Поље и делови 

сеоских насеља Велико Поље, Пољане, Стублине, Пироман, Бровић, Звечка, Скела, Ратари, 

Барич, Мала Моштаница, Дражевац, Конатице, Кртинска, Уровци, Грабовац и Дрен.  

Ниво воде поплављених подручја кретао се у просеку од 2-7 m, а вода је оштетила или уништила 

многобројна непокретна и покретна материјална и културна добра у јавној и приватној својини и 

животну средину Обреновца, а пре свега многобројне индивидуалне стамбене објекте (око 3.000 

од чега преко 100 порушених) и пољопривредна домаћинства (преко 4000), приземне делове, 

подрумске и гаражне просторе колективних стамбених зграда (преко 1.200 станова и преко 400 

заједничких делова стамбених зграда), пословне објекте (преко 1.000), укупну путну и 

комуналну инфраструктуру, моторна возила (око 3.000) и  друга добра.  

   

2. КОНСТАТУЈЕ СЕ да су велику помоћ, солидарност и хуманост у евакуацији и спасавању 

становника Обреновца, као и отклањању последица ове елементарне непогоде Обреновцу 

пружиле домаће и  иностране спасилачке екипе (из Русије, Чешке, Италије, Немачке, Словеније, 

Аустрије и земаља из региона), грађани, волонтери из целе Србије и региона, Војска и Полиција 

Србије, јавно комунална предузећа Обреновца, града Београда и других градова и општина из 

Србије, друга правна лица и предузетници, на чему је градска општина Обреновац у  име својих 

грађана веома захвална .  

 

3. У циљу тачног и објективног информисања, у име грађана Обреновца и свеукупне јавности, од 

надлежних државних органа Републике Србије и града Београда, Сектора за ванредне ситуације 

МУП-а , ЈВП Србијаводе, ЈВП Београдводе, Републичког хидрометеоролошког завода и Штаба за 

ванредне ситуације градске општине Обреновац, се захтева инфромација о узроцима појаве 

неодбрањиве количине и снаге воде у ноћи између 15. и 16.05.2014. године  која је ненајављено и 

без предузимања потребних превентивних мера наишла и излила се и поплавила Обреновац у 

коме је од 75 хиљада становника поплављено преко 30 хиљада становника само у градском 

подручју. 

Потребну информацију очекујемо до 15.07.2014. године.  

Такође од органа и организација из става један ове тачке које су по закону задужене за изградњу 

јединственог система заштите и спасавања очекујемо убудуће благовремено, организовано и 

програмирано превентивно деловање и развој адекватног система цивилне заштите, као и 

предузимање мера за неодложну изградњу и поправку урушених делова обалоутврда на 

Колубари, Сави и Тамнави и каналске мреже на територији Обреновца. 

 

4. Од града Београда, као јединице локалне самоуправе, у чијем саставу је градска општина 

Обреновац, као и од Владе РС и надлежних министарстава градска општина Обреновац очекује 

пакет мера доношењем нових или изменом постојећих законских и подзаконских аката, а ко јима 

би се привреди и грађанима Обреновца омогућило преживљавање до успостављања минималних 

услова за нормалан живот и рад као што су: 

- да се за грађане Обреновца којима је поплавом уништен и срушен стамбени објекат и који 

немају друго место становања, хитно обезбеде средства за изградњу или куповину новог 

стамбеног објекта; 

- да се за грађане Обреновца хитно обезбеде интервентне новчане помоћи за обнову својих 

домова, реновирање кућа и станова и набавку покућства;  

- да се за привреднике Обреновца, предузећа и предузетнике хитно обезбеде интервентне 

новчане помоћи за обнову својих пословних просторија, набавку опреме, робе и других 

добара за почетак пословања; 

- да се у 2014. години грађани Обреновца ослободе обавезе плаћања пореза на имовину , а да 

град Београд градској опшини надомести припадајући део прихода по овом основу из другог 

извора; 



 
 

- да се у 2014. години физичка и правна лица Обреновца ослободе обавезе плаћања накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта за објекте површине до 100 m
2
, као и да  град Београд у  

2015. години градској општини  у целини уступи приход по овом основу;  

- да у приватном сектору, код предузетника и у малим и средњим предузећима  за запослене 

или одређени број запослених у 2014. години послодавац буде ослобођен обавезе уплате 

пореза и доприноса, а да се умањени приход у градској општини по основу  пореза 

надомести из неког другог извора, као и да се обезбеде мере социјалне заштите запослених 

код послодаваца у приватном сектору за одређени период; 

- да се за пољопривреднике обезбеде одговарајуће једнократне помоћи и бенефити за 

обнављање газдинстава и производње;  

- да се за градску општину Обреновац обезбеде извори средстава, у буџету Републике Србије 

и буџету града Београда, за обнову саобраћајне и комуналне инфраструктуре (градских 

путева и улица, сеоских и некатегорисаних путева, водоводне и канализационе мреже и 

постројења, система даљинског топловода , трафо станица и јавне расвете, телефонске 

мреже, пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска 

општина, јавних установа, попут поплављених школа, обданишта, установе за МНРО, 

градске библиотеке, Геронтолошког центра, Дома здравља и амбуланти пре свих за 

хемодијализу, спортских и културних објеката );  

- да се у складу са законом изврши заштита животне средине у Обреновцу и заштита законом 

заштићених природних добара (Забран и Јозића колиба), као и по јачане и дуготрајније мере 

санитарне и здравствене заштите;  

- да се у циљу остваривања права и правних интереса физичких и правних лица у управним, 

судским и другим поступцима, због потпуног уништења од поплаве архивираних предмета 

Управе и других органа градске општине, Основног суда у Обреновцу, Пореске управе, РГЗ 

– Катастра у Обреновцу, Полицијске управе Обреновац, Завода за социјално и здравствено  

осигурање, Центра за социјални рад, јавних предузећа чији је  оснивач градска општина 

Обреновац и других јавних установа, прописом уреди остваривање имовинских, 

урбанистичких, грађевинских и других права у случајевима уништења архивске 

документације услед више силе, као и обавеза Историјског архива и других релевантних 

државних органа и организација да градској општини Обреновац пружи помоћ и сарадњу у 

обнови документације;  

- да се градској општини Обреновац пружи помоћ у предузимању мера у циљу отклањања 

поремећаја у пословању јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач; 

- да надлежни републички органи градској општини Обреновац пруже стручну помоћ за 

утврђивање процене укупне штете коју је претрпео Обреновац од поплаве.   

 

5. Градска општина Обреновац предлаже и моли да јој се омогући да преко свог представника буде 

укључена у израду нацрта закона о санацији штете подручја захваћених елементарном 

непогодом.  

 

6. Овлашћује се Веће градске општине да у законском року од 60 дана од дана поплаве припреми 

коначни извештај у вези са поплавом Обреновца и о утврђеној штети насталој од последица 

поплаве и достави Влади РС, надлежним министарствима и органима града Београда, као и да 

исти поднесе Скупштини градске општине Обреновац на првој наредној седници.   

Веће се овлашћује и да између седница Скупштине градске општине у јавним предузећима чији 

је оснивач градска општина , у складу са законом  предузима мере за превазилажење поремећаја у 

њиховом пословању.  

 

7. Закључак се доставља: Влади РС, министарствима надлежним за: унутрашње послове – Сектор  

за ванредне ситуације, за послове финансија, привреде, грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, пољопривреде и заштите животне средине, рударства и енергетике, трговине, 

просвете, здравља, за рад, запошљавање и социјална питања, омладине, спорта и културе,  

државне и локалне самоуправе, Канцеларији за помоћ и обнову поплављеног подручја,  

надлежним органима града  Београда, ЈВП Србијаводе и ЈВП Београдводе, Републичком 

хидрометеоролошком заводу, и архиви.   

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

VII-01 бр. 020- 65 од  28. јуна 2014. године  

 

 

Обрађивач                                                                         
НМ  

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                        Жељко Јоветић  
 


