Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу
члана 13а став 1. и члана 25. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - други закон, 66/2005, 101/2005 - други закон, 62/2006 други закон, и 85/2006), члана 20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији и
раду органа Општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 16/2004 и 17/2005),
донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.
Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2008. годину ("Службени лист града
Београда", број 45/2007), мења се и допуњава тако што се у члану 5. став 1. алинеја 2. износ
"57.952.807,73" замењује износом "95.420.807,73".
Члан 2.
У Одлуци о буџету Градске општине Врачар за 2008. годину ("Службени лист града
Београда", број 45/2007), у члану 22. у табеларном делу ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ
ПРИХОДА БУЏЕТА И ЊИХОВ РАСПОРЕД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2008.
ГОДИНЕ износ "57.952.807,73" замењује се износом "95.420.807,73", износ "262.422.298,06"
замењује се износом
"299.890.298,06",
износ "783.976.298,06" замењује се износом
"821.444.298,06", а износ "797.498.298,06" замењује се износом "834.966.298,06", а у
табеларном делу ИЗДАЦИ износи "69.154.704,46" замењују се износима "106.622.704,46",
износи "64.945.244,18" замењују се износима "102.413.244,18", износ "783.976.298,06"
замењује се износом "821.444.298,06", а износ "797.498.298,06" замењује се износом
"834.966.298,06".
Члан 3.
У Одлуци о буџету Градске општине Врачар за 2008. годину ("Службени лист града
Београда", број 45/2007), у члану 26. у табеларном делу ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
I-XII 2008. ГОДИНЕ врше се следеће измене:
• после позиције 65 додаје се нова позиција 65-1 која гласи:
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у изворима финансирања за функцију 160 Неутрошена средства донација из
претходних година – износи "5.911.900,68" замењују се износима
"43.379.900,68";
Укупно за функцију 160 износи 74.805.160,96" замењују се износима
"112.273.160,96";
у изворима финансирања за Главу 1 Неутрошена средства донација из
претходних година – износи "58.787.104,41" замењују се износима
"96.255.104,41";
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1 – Раздео 3: износи "708.576.298,06" замењују се
износима "746.044.298,06";
у изворима финансирања за Раздео 3 Неутрошена средства донација из
претходних година – износи "58.787.104,41" замењују се износима
"96.255.104,41";
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: износ "708.576.298,06" замењује се износом
"746.044.298,06", а износ "721.848.298,06" замењује се износом "759.316.298,06";
УКУПНИ ИЗДАЦИ износ "783.976.298,06" замењује се износом
"821.444.298,06", а износ "797.498.298,06" замењује се износом "834.966.298,06".
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/1 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије,
број 129/2007), члана 17. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар
(„Службени лист града Београда“, брoj 16/2004 и 17/2005), д о н е л а

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.

У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске
општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 26/2006, у даљем тексту: Одлука), у
члану 1. после речи „Врачар“ брише се тачка и додају се речи:
„ ( у даљем тексту: невладине организације)“.

Члан 2.
У члану 2. Одлуке после речи: „организације“ реч: „односно“ се брише и замењује се
везником „ и“.
У истом члану Одлуке после речи : „Врачар,“ додају се речи: „пројекат реализују на
територији Градске општине Врачар“.
У истом члану Одлуке реч: „три“ замењује се са речи : „две“.
У истом члану Одлуке текст после речи: „године“ се брише и ставља се тачка.

Члан 3.
У члану 14. став 1. у алинеји 6. и 7. Одлуке речи: „оверену“ се бришу.
У истом члану став 1.Одлуке после алинеје 8. додаје се нова алинеја која гласи:
„ - извод Регистрационог органа, не старији од шест месеци“.
У члану 14. Одлуке додаје се нови став који гласи:
„Невладине организације и удружења чији пројекти буду изабрани на Конкурсу и
којима се одобре средства из буџета Градске општине Врачар, дужне су доставити надлежној
организационој јединици Општинске управе оверену фотокопију оснивачког акта (Статута) и
оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину“.
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Члан 4.
Члан 15. Одлуке мења се тако да гласи:
„Критеријуми за оцењивање пројеката су :

--усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса;
-- реализација предложеног пројекта на територији Градске општине Врачар;
-- проценат учешћа невладине организације у финансирању предложеног пројекта;
-- остварени резултати невладине организације претходних година;
-- материјална и кадровска опремљеност невладине организације;
-- стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат;
-- одрживост пројекта“.
Члан 5.
У осталом делу Одлука остаје на снази, непромењена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/2 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу
Закона о становању /“Службени гласник Републике Србије“ бр. 50/1992, 76/1992, 84/1992,
33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994, 47/1994, 48/1994, 44/1995, 49/1995, 16/1997, 46/1998, 26/2001
и 101/2005/, Закона о средствима у својини Републике Србије /“Службени гласник Републике
Србије“ бр. 53/1995, 3/1996, 54/1996, 32/1997,44/1999 и 101/2005/ и чл. 17. Одлуке о
организацији и раду органа општине Врачар /“Службени лист града Београда“ бр. 16/04 и
17/05/, д о н е л а

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ СТАНОВА НА
КОЈИМА ЈЕ КОРИСНИК ОПШТИНА ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар /“Службени
лист града Београда“ бр. 7/1997, 17/1997, 21/1997, 7/1998, 30/2002, 7/2005 и 16/2007/, /у даљем
тексту: Одлука/, члан 2., став 1. тачка 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- исељавање лица која имају станарско право на становима у својини грађана,
ради враћања тих станова власницима станова на коришћење, за чије је пресељење Општина
дужна да обезбеди други стан.
У случају да Општина не располаже одговарајућим станом у смислу Закона о становању
веће квадратуре за исељавање лица наведених у овој алинеји Одлуке, изузетно се могу
доделити две мање стамбене јединице и то носиоцу станарског права на стану у својини
грађана и члану породичног домаћинства носиоца станарског права, које су заједно
одговарајуће по величини, удобности и месту, стану из кога се наведена лица исељавају“.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Broj: 96-5/2008-VIII/3 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године на основу члана 15.
став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник Републике Србије" 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 18. став 3.
Статута Jавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар"
Београд ("Службени лист града Београда", бр. 7/2003 ), члана 15. став 3. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар" ("Службени
лист града Београда", бр. 21/1997 ,14/2000, 22/2002 и 28/2006) и члана 17. став 1. тачка 13.
Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар («Службени лист града Београда» број
16/2004 и 17/2005) д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР"

1. РАЗРЕШАВА СЕ Mиодраг Милошевић - функције председника Надзорног одбора
Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар" са 11.
мартом 2008. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/4 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године на основу члана 15.
став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник Републике Србије" 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 18. став 3.
Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар"
Београд ("Службени лист града Београда", бр. 7/2003 ), члана 15. став 3. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар" ("Службени
лист града Београда", бр. 21/1997 ,14/2000, 22/2002 и 28/2006) и члана 17. став 1. тачка 13.
Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар («Службени лист града Београда» број
16/2004 и 17/2005) д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР"

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Данило Глумац - за председника Надзорног одбора Јавног предузећа
за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар" са 11. мартом 2008. године.
2. Именовање се врши на период од 4 /четири/ године.
3. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/5 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу
чл. 20. став 1. Закона о јавним службама ("Службеном гласник Републике Србије", бр. 42/1991,
71/1994, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), и чл. 17. став 1. тач. 13. Одлуке о организацији и раду
органа општине Врачар ("Службени лист града Београда", бр. 16/2004 и 17/2005), д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ВРАЧАР"

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драган Перић чланства у Управном одбору Центра за
физичку културу "Врачар" са 11. мартом 2008. године:
2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/6 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу
чл. 20. став 1. Закона о јавним службама (" Службени гласник Републике Србије", бр.
42/1991,71/1994, 79/2005,81/2005 и 83/2005), и чл. 17. став 1. тач. 13. Одлуке о организацији и
раду органа општине Врачар ("Службени лист града Београда", бр. 16/2004 и 17/2005),
донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ВРАЧАР"

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Радован Јанић за члана Управног одбора Центра за
физичку културу "Врачар" са 11. мартом 2008. године.
2. Именовање се врши на период од 4 (четири) године.
3. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/7 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-5/2008-VIII/8

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу члана
17. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /"Службени лист града Београда", бр.
16/2004 и 17/2005/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавног правобранилаштва градске општине Врачар
за 2007. годину, у предложеном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Broj: 96-5/2008-VIII - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 11. марта 2008. године, на основу члана
14. став 1,3,4 и 5. Закона о локалним изборима /"Службени гласник Републике Србије", бр.
129/2007/ и члана 17. став 1. тачка 10. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар
/"Службени лист града Београда", бр. 16/2004 и 17/2005/, д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија градске општине Врачар у сталном саставу, и то:
за председника
Ванка Павловић-Дубовац, дипл. правник

/Демократска странка/

за заменика председника
Ирена Мрђанов, дипл. правник

/Демократска странка/

за чланове:
1. Драган Маравић
за заменика члана:
- Андреј Јеленковић

/Демократска странка/
/Демократска странка/

2. Војислав Станимировић
за заменика члана:
- Дијана Мишовић

/Демократска странка/

3. Александар Ђурашиновић
за заменика члана:
- Миодраг Милошевић

/Демократска странка/

4. Балша Кашћелан
за заменика члана:
- Илија Илијевски

/Демократска странка/

5.Ивана Дрндарски-Дујак
за заменика члана:
- Јасмина Банковић

/Демократска странка/

6. Татјана Грбић
за заменика члана:
- Мирјана Милошевић

/Демократска странка Србије/

7. Биљана Чукић
за заменика члана:
- Сања Јеремић

/Демократска странка/

/Демократска странка/

/Демократска странка/

/Демократска странка/

/Демократска странка Србије/
/Демократска странка Србије/
/Демократска странка Србије/
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8. Миланко Јовановић
за заменика члана:
- Бранислава Чоловић

/Српска радикална странка/

9. Милан Самарџић
за заменика члана:
- Катерина Симоновић

/Српска радикална странка/

/Српска радикална странка/

/Српска радикална странка/

10. Јованка Савиншек
за заменика члана:
- Милица Будић

/Г17 ПЛУС/

11. Горан Вуковић
за заменика члана:
- Зорица Будимир-Милошевић

/СДП - ПСС/

/Г17 ПЛУС/

/СДП - ПСС/

за секретара
Биљана Мировић, дипл.правник

/без права одлучивања/

за заменика секретара
Александар Ђорђевић, дипл.правник

/без права одлучивања/

Именовање се врши на период од четири године.
2. Седиште Изборне комисије градске општине Врачар је у Београду, Његошева 77.
3. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању Општинске
изборне комисије општине Врачар /"Службени лист града Београда", бр. 14/2004/ и Решење о
измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије Општине Врачар
/"Службени лист града Београда", бр. 13/2006/.
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда."

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-5/2008-VIII/9 - 11. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

