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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 18. септембра 2014. године, у вези са
чланом 6. и чланом 8. тачка 2, а на основу члана 15. 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

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА САРАДЊУ
ИЗМЕЂУ ПРОГРАМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (УНДП)
И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Даје се сагласност на сарадњу између Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и
Градске општине Врачар у складу са следећим елементима:
I Програм Уједињених нација за развој и Градска општина Врачар закључују Споразум о
сарадњи ради унапређења квалитета живота грађана Општине Врачар и пружања услуга на
локалном нивоу
II Циљ развојне помоћи у оквиру Програма за развој Уједињених нација јесте да допринесе
значајним и одрживим побољшањима у животу људи у Републици Србији. Као такав, УНДП
пружа подршку кроз програме и пројекте који за циљ имају јачање националних капацитета и
повећање опција и могућности које су на располагању партнерима и корисницима у програмским
земљама, а у складу са Акционим планом за спровођење Националног програма УНДП у
Републици Србији 2011-2015 године.
III Политиком квалитета Градске општине Врачар установљен је као циљ активно, ефикасно
и успешно услуживање суграђана у циљу њиховог удобног, културног и безбедног живота и
константна интерактивна комуникација са суграђанима. Усвојена су стратешка документа акциони
планови унапређења положаја младих, унапређења развоја животне средине и технолошког
развоја, а Грађанска повеља коју је усвојила Скупштина градске општине Врачар посебно истиче
три репрезентативне услуге: „Да лепше изгледа“, подршка и помоћ за врачарске сениоре и
финансирање пројеката удружења НВО.
IV Градска општина Врачар и УНДП сагласни су да се у 2014. години реализује пројекат
Унапређење пружања услуга на локалном нивоу, који за циљ има унапређење квалитета живота
грађана Врачара. Пројекти предвиђени за реализацију у наредним годинама одређиваће се у
складу са пројектима које реализује УНДП и у складу са приоритетним потребама грађана
Врачара.
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V Пројекти које реализује Градска општина Врачар у сарадњи са УНДП финансираће се у
складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар и из додатних средстава у облику
заједничких доприноса, фондова за подршку, новчаних доприноса државних партнера, као
контрибуција или по другом принципу, у складу са установљеним процедурама и стандардима, а
све ради мобилисања додатних средстава за реализацију пројеката.
Градска општина Врачар не може сносити трошкове веће од минималне GMS накнаде од 8%
за трошкове заједничких фондова и фондова трећих лица.
Градска општина Врачар не може сносити трошкове веће од минималне GMS накнаде од 5%
за поделу трошкова пројеката који се финансирају из буџета.
VI Овлашћује се председник Градске општине Врачар да у име Градске општине Врачар
потпише Споразум о сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој, као и споразуме о
реализацији појединачних пројеката који се спроводе у складу са овим Споразумом
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