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Скупштина Градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године,
на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/09 и
99/11-др. закони) 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања програма и удружења из буџета Градске општине
Врачар („Службени лист града Београда“, број 41/13), (у даљем тексту: Одлука), члан 4. се мења
тако да гласи:
„Одлуком о буџету Градске општине Врачар за сваку буџетску годину опредељују се
средства за финансирање програма удружења.
Средства ће се додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу
годину за ту намену.
Средства опредељена у буџету за намене из става 1. овог члана, додељују се на следећи
начин:
 80% средстава додељује се на основу јавног конкурса за реализацију програма удружења,
 20% средстава додељује се на основу стално отвореног конкурса за реализацију програма
значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији.
Средства додељена удружењима за финансирање програма на основу стално отвореног
конкурса из става 3. алинеја 2. овог члана могу износити највише 20% од максималног износа
средстава опредељених у буџету за текућу годину за ту намену, по појединачном захтеву.“
Члан 2.
Члан 5. Одлуке мења се тако да гласи:
„Право на коришћење средстава из члана 4. став 3. алинеја 1. имају удружења која су
уписана у регистар надлежног органа, не краће од две године, и која програм реализују највећим
делом на територији градске општине Врачар.
Ознака: П2.01-2

Страна 1 од 2

Право на коришћење средстава из члана 4. став 3. алинеја 2. имају удружења која су
уписана у регистар надлежног органа и која програм реализују највећим делом на територији
градске општине Врачар.“
Члан 3.
У члану 12. став 2. Одлуке, алинеје 5. и 8. се бришу.
Члан 4.
У члану 13. Одлуке, речи: „оверену фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора и сл.)
или статута и“, се бришу.
Члан 5.
После члана 22. додаје се нови члан 22а, који гласи:
„На поступак доделе средстава за финансирање програма на основу стално отвореног
конкурса за реализацију програма значајних за грађане Врачара који захтевају хитност у
реализацији, сходно се примењују одредбе члана 9. став 1. и 3, члана 10, члана 11. став 1.
алинеја 1-5, члана 12. став 1. и став 2. алинеје 1, 2, 3 и 4. и члана 22. Одлуке.
Након разматрања пријаве приспеле на конкурс из става 1. овог члана Комисија
сачињава записник о раду и предлог акта о додели средстава и доставља га председнику
Градске општине Врачар најкасније у року од 10 дана од дана подношења пријаве.
Председник Градске општине Врачар на основу записника и предлога акта из става 2.
овог члана, доноси акт о додели средстава за финансирање програма из става 1. овог члана,
најкасније у року од 5 дана од дана пријема записника и предлога акта.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.
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