СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 7.

04. септембар 2014. године

На основу члана 131. став 1. Закона о ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 11/2009, 92/2011 и
93/2012), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 95. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр.
4/2014),
Општинско веће општине Лучани, на седници
одржаној 04.09.2014. године донело је
ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ХУМАНИТАРНЕ
ПОМОЋИ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, начин и
поступак расподеле средстава хуманитарне помоћи у
циљу санирања последица елементарне непогоде која
је задесила општину Лучани у периоду април - јун
2014. године.
Члан 2.
Хуманитарна помоћ из члана 1. овог Правилника
није накнада настале штете.
Члан 3.
Хуманитарна помоћ може бити у новцу и
материјалним добрима (намештај, апарати за
домаћинство, грађевински материјал, огрев, и др.).
Члан 4.
Право на хуманитарну помоћ из члана 1.овог
Правилника имају физичка лица под следећим
условима:
- да имају пребивалиште на територији општине
Лучани,
- да су власници, односно закупци стамбеног
објекта који је оштећен услед елементарне непогоде,
- да је надлежна комисија општине Лучани
излазила на лице места и записнички констатовала
постојање и висину причињене штете.
Члан 5.
Одлуку о висини и врсти хуманитарне помоћи
доноси Општинско веће општине Лучани на, бази
предлога Комисије за процену штете коју је именовао
Председник општине Лучани.

Година 31.

Висина, односно обим хуманитарне помоћи
зависи од висине расположивих средстава, нужне
помоћи која је потребна за ублажавање последица
елементарне непогоде и социјалног статуса породице,
односно појединца.
Приоритет код расподеле хуманитарне помоћи
имаће физичка лица која нису била обухваћена
Државним програмом обнове оштећних породичних
стамбених објеката.
Члан 6.
На основу решења Општинског већа, хуманитарна помоћ у новцу ће се уплатити на одговарајући
рачун лица које је претрпело штету услед елементарне
непогоде.
Члан 7.
Стручне и административне послове у вези
расподеле хуманитарне помоћи из члана 1. овог
Правилника обављаће Општинска управа општине
Лучани.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Лучани“.

Општинскo веће општине Лучани
У Гучи, 04.09.2014. године, број 06-52-2/2014-III

Председник
Младомир Сретеновић, с.р.
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