Општинска управа општине Горњи Милановац свакодневно спроводи
управни поступак на доношењу решења на основу којих ће бити пружена
помоћ угроженим домаћинствима приликом мајских елементарних непогода
Радна група Општинске управе општине Горњи Милановац за спровођење управног
поступка за доделу помоћи утврђене Законом о отклањању последица поплава у
Републици Србији, формирана решењем начелнице Општинске управе Горице Петровић,
свакодневно обавља послове спровођења управног поступка, а према Програму обнове
порушених и оштећених стамбених објеката на подручјима поплављеним током маја
ове године, који је недавно усвојен на седници Владе Републике Србије.
Према овом државном програму, а на основу комисијског процењеног стања,
постављени су стриктно услови и законске процедуре које оштећени грађани треба да
испуњавју како би добили Решење о надокнади претрпљене штете. Тако да се у малој сали
горњомилановачке општине и у месним заједницима, уназад већ неколико дана, спроводи
управни поступак у директном разговору са позваним оштећеним грађанима, а који су у
обавези да приложе потребну документацију.
Решења о додели државне помоћи доносе локалне самоуправе, у складу са законом.
Приликом одлучивања, поред осталог, биће узимано у обзир да је штета пријављена у
складу са законом, да је настала као последица поплава и клизишта које су се десиле током
маја 2014. године, као и да је пријављена штета на објекту у власништву подносиоца
пријаве у коме је стално живео.
Дакле, основа два услова су да странка у поступку има решене имовинске односе,
заправо да има власништво на имовини, као и да је стално живела у порушеном, односно
да стално живи у оштећеном породичном стамбеном објекту.
На оштећеним територијама у Србији, према овом усвојеном државном програму
планирана је изградња 350 кућа и исплата материјалне финансијске помоћи за власнике
10.000 оштећених породичних стамбених објеката. Планирано је да буду грађене типске
куће од 60, 80 и 100 квадратних метара, на основу броја чланова домаћинства. Уколико
изградња куће није могућа, према условима дефинисаним програмом, биће исплаћивана
материјална помоћ за решавање стамбеног питања.
Породицама чији су објекти порушени, а није могућа градња нових, биће исплаћен
новчани износ приближан износу потребном за изградњу типских кућа, и то два милиона
динара за куће од 60 квадратних метара, 2,5 милиона динара за објекте од 80 квадратних
метара и три милиона динара за куће од 100 квадратних метара. За спровођење државног
Програма обнове порушених стамбених објеката обезбеђено је 875 милиона динара.
Средства за обнову биће исплаћивана према категорији оштећења, и то за прву
категорију оштећења 120.000 динара, за другу категорију 200.000 динара, за трећу
категорију 250.000 динара, за четврту категорију 350.000 динара и за пету категорију
оштећења 600.000 динара. За спровођење овог програма обезбеђено је 2,5 милијарди
динара.
Према упутству овог Програма локалне самоуправе ће достављати Канцеларији за
помоћ и обнову поплављених подручја решења на основу којих ће бити организована
изградња типских стамбених објеката и исплата новчане помоћи.
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