ступила на снагу 09.09.2015. године
("Службени лист Града Београда", број 50/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске општине
I- 01 Број:020-4-20/15 - 08.09.2015. године
Београд, Македонска 42
Скп4
Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 08.09.2015.
године, на основу члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“,
број 4/14 – пречишћен текст и 25/15), а у вези са посебним законима у области образовања, брига о
породици, деци, социјалне заштите, којима се уређује могућност утврђивања већих права од права
утврђених тим законима, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА И ФИНАНСИРАЊУ ДОДАТНИХ ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА
Члан 1.
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
60/14, 74/14 и 99/14), додаје се алинеја 15. тако да гласи:
" - финансирање трошкова организације излета пензионера"
Члан 2.
У одељку II Посебан део, иза члана 32е, додаје се нова тачка 15. и члан 32.ж, тако да гласе:
"15. - финансирање трошкова организације излета пензионера"
Члан 32.ж
У циљу побољшања услова живота пензионера са територије градске општине Стари град и њихове
веће друштвене укључености, као и пензионера који су били запослени у градског општини Стари град,
а чије пребивалиште није на територији ове градске општине, Општина обезбеђује средстава у буџету,
за организацију и реализацију једнодневних излета по Србији.
Општина преко web портала, организује анкету за одабир дестинација, од више понуђених.
Трошкови организације и реализације излета обухватају трошкове аутобуског превоза, услуге
туристичког водича и ручак у неком од локалних ресторана.
По окончању анкете и одабиру дестинација које ће кориснициобилазити, надлежна организациона
јединица Управе градске општине, спроводи поступак јавне набавке пружаоца услуга организације и
реализације излета.
Пензионери који желе да искористе могућност бесплатних излета, дужни су да доставе доказ о свом
статусу и месту пребивалишта."
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда.
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