Образложење табела у вези процијењених штета на подручју општине Доњи
Жабар проузрокованим елементарном непогодом-поплавом у мају
2014.године
У табели број 1. Збирни преглед штета по врстама и својини је приказана укупна штета од
поплава на територији општине Доњи Жабар која износи 2.053.284,07 КМ.
У табели је приказана штета над средствима правних лица и средствима у личној својини над
земљиштем, грађевинским објектима, опреми, сточном фонду, живини, риби, обртним средствима као и
добрима.
У табели број 2. Преглед штета по секторима дјелатности је приказана штета од поплава на
привредним дјелатностима која износи 1.233.027,20 КМ.
У табели број 3. је приказан преглед штета по правним субјектима од поплава на територији
општине Доњи Жабар.
У табели број 4. је приказан преглед штета од поплава по мјесним заједницама и својини на
територији општине Доњи Жабар.
У табели број 5. Преглед штета по врстама и групама средстава - лична својина је приказана
штета од поплава на личној својини на земљишту, грађевинским објектима, опреми, сточном фонду,
обртним средствима као и добрима. Укупна штета у личној својини је 1.426.742,32 КМ.
У табели број 5. Преглед штета по врстама и групама средстава-правна лица је приказана штета
од поплава код правних лица на земљишту, грађевинским објектима, опреми, сточном фонду, обртним
средствима и добрима. Укупна штета код правних лица је процијењена на износ од 626.541,65 КМ.
У табели број 6. Зграде, станови, пословни простор, домаћинства и лица у оштећеним и
уништеним становима је приказан број оштећених и уништених стамбених зграда, површина оштећених
станова, површина оштећеног пословног простора, број домаћинстава, број лица као и износ штете.
Табела број 7. Штете на културним добрима није попуњена јер није било евидентиране штете на
културним добрима.
У табели број 8. Трошкови правних субјеката по врстама трошкова су дати трошкови правних
субјеката по врстама трошкова. Ту су уврштени трошкови општине Доњи Жабар на одбрани од
поплава,трошкови извођења радова на одбрани, трошкови рада механизације, трошкови исхране и друго.
Висина трошкова општине Доњи Жабар износе 60.914,11 КМ.
Ови трошкови нису уврштени у укупно процијењену штету од поплава на подручју општине
Доњи Жабар.
У табели број 9. Преглед штета на неосигураним средствима и добрима, по врстама (групама) и
својини је дат преглед штета у својини правних и физичких лица над земљиштем, грађевинским
објектима, опреми сточном фонду, обртним средствима и добрима. Укупна процијењена штета на
неосигураним средствима и добрима је процијењена на износ од 2.050.264,86 КМ.
У табели број 10. је дат преглед штета на грађевинским објектима у својини правних лица и
личној својини грађана као и у личној својини грађана-без грађевинске дозволе грађеним након
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