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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске општине
I- 01 Број: 06-174/14 - 30.12.2014. године
Београд, Македонска 42
Скп4

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници oд 30.12.2014. гoдинe, нa
oснoву члaнa 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14), а у
вези са посебним законима у области образовања, бриге о породици и деци, социјалне заштите, којима
се уређује могућност утврђивања већих права од права утврђених тим законима, донела је

ис
а

на

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ФИНАНСИРАЊУ ДОДАТНИХ ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА
Члан 1.

ко
н

тр

ол

У члану 2. став 1. Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и
финансирању додатних права корисника из средстава буџета (Службени лист града Београда број број
60/14 и 74/14), додају се алинеје 12, 13 и 14 тако да гласе:
„ - доделу новогодишњих пакетића социјално угроженим категоријама деце,
- поклон честиткe пензионерима који су пензионисани из радног односа у Управи,
- извођење радова на инвестиционом одржавању зграда, као јавни интерес општине.“
Члан 2.

не

У члану 17. у ставу 2. на крају реченице се тачка замењује зарезом и додају речи: „као и деца
именованих и постављених лица и запослених у градској општини.“
Члан 3.

У члану 22. додаје се став 2 тако да гласи:
„Корисници се, на основу упућеног позива од стране Општине, пријављују општини, која на основу
утврђеног списка спроводи, једанпута годишње, поступак јавне набавке лиценцираног пружаоца
услуга, који у складу са закљученим Уговором са градском општином, пружа услуге преко обучених
геронто домаћица.“
Члан 4.
У члану 27. у ставу 1. бришу се речи „чији приходи по члану породице по свим основама, не прелазе
износ од .......“.
Члан 5.
У члану 28. у ставу 1. бришу се речи у загради „доказ о висини примања“.
Члан 6.
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У члану 30. у ставу 1. речи „донације“ замењују се речима „дотације“
Члан 7.
У одељку II Посебни део, иза члана 32. додају се нове тачке 12. 13. и 14. и чланови од 32а – 32е, тако
да гласе:
12.

Додела новогодишњих пакетића социјално угроженим категоријама деце»
члан 32а.

на
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Градска општина може, из средстава буџета, да обезбеди поклон за Нову годину, деци старости до 10
година, и то деци корисницима услуга или штићеницима установа, невладиних организација, удружења
и слично која се баве правима угрожених социјалних категорија, као и деци запослених у установама и
другим облицима организовања (под условом да сами не могу да финансирају ову врсту активности за
своје запослене, о чему су дужни да доставе доказ), а нарочито деци:
- корисницима услуга Центра за смештај и дневни боравак деце ометене у развоју,
- избеглих, прогнаних и расељених лица,
-штићеницима Градског центра за социјални рад-Одељење Стари град (корисници новчане
социјалне помоћи, деца на хранитељству)
- чланова Удружења ратних војних инвалида,
- корисницима помоћи Црвеног крста.
Члан 32б.

ис
а

Средства за набавку поклона деци из претходног члана се могу одобрити у висини у којој се
одобравају средства за децу запослених у Управи градске општине, а у складу са финансијским
могућностима општине, а највише до вредности неопорезивог износа који је предвиђен законом којим
се уређује порез на доходак грађана.
Поклон деци се може обезбедити у виду поклон пакета или као новчана честитка.

ол

Члан 32в.

Поклон честиткe пензионерима који су пензионисани из радног односа у Управи

не

13.

ко
н

тр

Поступак за доделу новогодишњих поклона, започиње надлежна организациона јединица управе, у
току новембра текуће године, за коју се поклон додељује, прикупљањем података и спискова деце из
категорија обухваћених чланом 32а.
Надлежни орган општине, на основу прикупљених података опредељује укупну вредност средстава за
ове намене, висину појединачне вредности поклона, и врсту поклона (поклон пакет или новчана
честитка).
Уколико се поклони додељују у виду поклон пакета, надлежна организациона јединица управе у којој
се обављају послови јавних набавки, спроводи поступак набавки у складу са Законом.

Члан 32г.

Пензионерима, који су право на пензију остварили из радног односа у градској општини Стари град,
Општина из средстава буџета обезбеђује једнократну поклон честитку, поводом новогодишњих
празника.
Поклон честитка се исплаћује у новцу у висини коју одреди надлежни орган а највише до вредности
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.
У току новембра текуће године, надлежна организациона јединица управе у којој се врше послови
везани за управљање људским ресурсима, на основу евиденција и личним контактима са
пензионисаним радницима, саставља списак пензионисаних радника и доставља га организационој
јединици управе у којој се врше протоколарни послови.

СГ I П 01-04

3

14.

Извођење радова на инвестиционом одржавању зграда
Члан 32д.

Члан 32ђ.

ко
пи
ја

Општина обезбеђује средства из буџета, за одржавање заједничких делова зграда са инсталацијама,
опремом и уређајима, ради коришћења зграда и станова и других посебних делова зграда на
територији градске општине, на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и
сигурност околине (инвестиционо одржавање), као јавни интерес Општине, сагласно прописима којима
се уређује област становања и одржавања зграда.
Средства из претходног става, Општина обезбеђује пре свега за инвестиционо одржавање зграда у
којима има посебних делова зграде у јавној својини.
Општина може да обезбеди средства и за инвестиционо одржавање зграда у којима нема посебних
делова зграде у јавној својини, под условом да се ради о радовима којима се отклања непосредна
опасност по живот и здравље људи и сигурност околине.

на

Трошкове инвестиционог одржавања у смислу претходног члана, Општина суфинансира са
Скупштином/саветом станара зграде, као органом који је конституисан у складу са прописима, с тим
што учешће Општине у укупној процењеној вредности радова не може бити веће од 80%.
Дозволу за градњу, за радове на инвестиционом одржавању, за које је такву дозволу по посебним
прописима потребно прибавити, обезбеђује Скупштина/савет станара, као инвеститор.

ис
а

Члан 32е.

ко
н
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Поступак одабира зграда у којима ће Општина суфинансирати извођење радова, врши се на основу
јавног конкурса, о чијем расписивању одлучује надлежни орган Општине, а спроводи Комисија коју
орган образује.
Одлуком о расписивању конкурса утврђује се укупан износ средстава намењених за ову активност,
начин спровођења поступка, начин вршења надзора над извођењем радова и начин обезбеђивања
наменског трошења средстава.
О одобреним средствима за ове намене, по спроведеном конкурсном поступку закључује се са
корисником средстава уговор.

Члан 9.

не

У члану 33. брише се став 5.

Члан 8.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Драган Видановић
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