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Скупштина Градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године,
на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар („Службени лист града
Београда“, број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И ПОСТУПКА ЗА ОДОБРАВАЊЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА
Члан 1.
Овом Одлуком се ближе уређују критеријуми и поступак за одобравање финансијске
помоћи из буџета у вези са захтевима грађана Врачара, као и начин и поступак враћања
додељених средстава уколико се утврди да корисници добијена средства не користе на
прописан начин, као и друга питања од значаја за одобравање помоћи из буџета.
Члан 2.
Термини којима су у овој Одлуци означени положаји, професије, односно занимања,
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на
којa се односе.
Члан 3.
Право на финансијску помоћ из буџета у смислу ове Одлуке имају физичка лица која
имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар.
Члан 4.
Финансијска помоћ за децу и породицу додељује се:
- по захтевима за накнаду трошкова лечења тежих обољења лица старости до 18 година која
имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар;
- по захтевима за материјалну помоћ за малолетну децу у виду одеће и обуће;
- као поклон новорођеним бебама са територије Градске општине Врачар у виду беби пакетића.
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Финансијска помоћ по основу из става 1. тачка 2. овог члана се додељује породицама са
малолетном децом у стању социјалне потребе и деци без родитељског старања, а која имају
пребивалиште на територији Градске општине Врачар најмање три године непрекидно.
Посебну предност при одобравању финансијске помоћи по основу из става 1. тачка 2.
овог члана имају:
- породице са више деце;
- корисници дечијег додатка;
- корисници накнаде за туђу негу и помоћ;
- корисници накнаде за помоћ и негу;
- домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима;
- хранитељске породице;
- породице са самохраним родитељем;
- породице интерно - расељених или избеглих лица чија деца похађају (или су похађала)
основне школе на територији Градске општине Врачар.
Финансијска помоћ по овом основу се може доделити једном годишње.
Члан 5.
Средства за финансијску помоћ из буџета утврђују се Одлуком о буџету Градске
општине Врачар за сваку буџетску годину, и могу се користити само до висине средстава
утврђених том Одлуком.
Члан 6.
Средства за финансијску помоћ из буџета додељују се на основу захтева појединаца који
се подносе председнику Градске општине Врачар.
Члан 7.
Председник градске општине Врачар у складу са овом Одлуком доноси решења поводом
захтева појединаца.
На основу решења, врши се додела средстава финансијске помоћи у виду новчане
помоћи, или се спроводи одговарајући поступак јавне набавке, у складу са важећим Законом о
јавним набавкама, у случају када се додељује материјална помоћ по основу ове Одлуке.
Члан 8.
Корисник средстава којем се доделе средства дужан је да одобрена средства користи
искључиво за намену коју је навео у свом захтеву.
Корисник је у обавези да у року од 60 дана од дана пријема помоћи достави писмену
информацију председнику Градске општине Врачар са доказима да су одобрена средства
наменски утрошена, у противном је обавезан да одобрена средства са законском каматом врати
у буџет.
Уколико се утврди да су средства трошена на ненаменски начин, корисник је дужан да
на захтев Градске општине Врачар одобрена средства са законском каматом врати у буџет.
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Члан 9.
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, привреду и друштвене
делатности и Служба за финансијске и заједничке послове.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.
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