ПРЕДЛОГ
На основу чл. 20. ст.1. тач.19. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 др. Закон и 101/16-др. Закон) и чл. 15. ст.1. тач.19. Статута општине Димитровград („Сл. лист града
Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16),Скупштина општине Димитровград на седници
одржаној дана ________ .2018. године донела је:

ОДЛУКА
о ублажавању последица насталих услед туче града у селима Височки Одоровци и Гуленовци
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина новчане помоћи за ублажавање последица насталих услед
туче града у селима Височки Одоровци и Гуленовци.
Процена оштећења на пољопривредном земљишту у селима Височки Одоровци и Гуленовци
настале услед туче града утврђена је на основу Извештаја Комисије именоване Решењем о
именовању комисије за утврђивање штета од елементарних непогода (бр: 02-189/2017-16 од
06.07.2017.год.) од стране председника Општине Димитровград, а на основу чл.9. ст.1. и тач. 4.
Закона о одбране од града ("Сл. гласник РС", бр. 54/2015).
Члан 2.
Процена оштећења од града на пољопривредним културама утврђена је на основу Извештаја
Комисије (бр.:02-189/2017-16 од 04.09.2017.год.) из члана 1. ове Одлуке у висини од 1.898.327,00
РСД на културама које су претрпеле штету.
Члан 3.
Извештај комисије са проценом настале штете (бр.:02-189/2017-16 од 04.09.2017.год.)
обухвата 42 пољопривредна произвођача у селима Гуленовци и Височки Одоровци.
Коначни извештај комисије са проценом настале штете садржи: име и презиме
пољопривредног произвођача, површину засејане културе у хектарима и висину процењене штете у
динарима.
Висина утврђене штете на свим пољопривредним газдинствима у селима Височки Одоровци
и Гуленовци је 1.898.327,00 РСД на културама које су претрпеле штету.
Члан 4.
У циљу ублажавања последица настале услед туче града у селима Височки Одорвци и
Гуленовци Општина Димитровград исплатиће накнаду у висини од 40% процењене вредности
настале штете.
Висина накнада исплаћиваће се од стране општине Димитровград на основу Извештаја
комисије са проценом настале штете (бр:02-189/2017-16 од 04.09.2017.год.)на наменске рачуне
пољопривредних произвођача.
Средства за исплату накнаде обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Димитровград за
2018 годину, раздео 5 Локална самоуправа, програмска активност 0602-0014 ванредне ситуације,
економска класификација 484, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
Образложење
Правни основ за доношерње ове Одлуке постоји у члану 20. ст.1. тач.19. Закон о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон), којим је између осталог
предвиђено да Општина може вршити ублажавање последица насталих услед елементарних

непогода. Иста могућност предвиђена је и чланом 15. ст.1. тач.19. Статута општине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16).
Разлог за доношење ове Одлуке је помоћ пољопривредним произвођачима у селима Височки
Одоровци и Гуленовци ради ублажавања последица насталих услед елементарне непогоде – туче
града.
Број:
У Димитровграду, ____________ 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

