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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07) и
члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 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 УТВРЂИВАЊУ
КРИТЕРИЈУМА И ПОСТУПКА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из
буџета ("Сл. лист града Београда", бр. 74/13), (у даљем тексту: Одлука), мења се члан 1. и гласи:
„Овом Одлуком се ближе уређују критеријуми и поступак одобравања финансијске помоћи
из буџета у вези са поднетим захтевима за одобравање финансијске помоћи из буџета, 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.
Мења се члан 3. и гласи:
„Право на финансијску помоћ из буџета у смислу ове Одлуке, имају:
- физичка лица са пребивалиштем на територији Градске општине Врачар,
- васпитно-образовне установе (у даљем таксту: установе) чије је седиште на територији
Градске општине Врачар“.
Члан 3.
После члана 4. додаје се нови члан 4а и гласи:
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„Финансијска помоћ на основу одговарајуће документације се додељује установама:
1. за одржавање манифестација којима се подстиче развој културно-уметничког
стваралаштва и аматеризма, а које су од значаја за општину;
2. за организовање превоза ученика на републичка и међународна такмичења“.
Члан 4.
Мења се члан 5. Одлуке и гласи:
„Средства за финансијску помоћ лицима из члана 3. став 1. алинеја 1. ове Одлуке се
додељује на основу захтева појединаца, који се подносе председнику Градске општине.
Право на финансијску помоћ из члана 4а став 1. тачка 1. остварују установе које до 1.
новембра текуће године, доставе Градској општини Врачар списак манифестација које ће
организовати или на којима ће учествовати у наредној години, а у коме је исказан опис и буџет
манифестација као и објашњење на који начин се подстиче развој културно-уметничког
стваралаштва и/или аматеризма и разлоге због којих се предметна манифестација може сматрати
значајном за општине.
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ са детаљаним описом
манифестације, установа подноси председнику Градске општине, најкасније 10 дана пре
одржавања конкретне манифестације.
Право на финансијску помоћ из члана 4а став 1. тачка 2. остварују установе која
поднесу захтев најкасније 10 дана пре одласка ученика на републичка или међународна
такмичења“.
Члан 5.
Мења се члан 6. и гласи:
„ Износ средства за финансијску помоћ из буџета утврђује се Одлуком о буџету Градске
општине Врачар за сваку буџетску годину, и може се користити до висине средстава утврђених
том Одлуком.“.
Члан 6
.
.Мења се члан 7. и гласи:
„Председник Градске општине Врачар у складу са овом Одлуком доноси решење
поводом захтева за одобравање финансијске помоћи из буџета.
На основу решења, финансијска помоћ лицима из члана 3. став 1. алинеја 1. ове
Одлуке врши се у виду новчане помоћи, или се спроводи поступак јавне набавке у складу са
важећим Законом, у случају када се додељује материјална помоћ по основу ове Одлуке“.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Београда“.
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