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Предлагач: Веће Градске општине Звездара                                                            ПРЕДЛОГ 

Обрађивач: Одељење за друштвене делатности 

Разматра: Скупштина Градске општине Звездара 
 

Скупштина Градске општине Звездара на основу члана 77. Статута града Београда 

("Службени лист града Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) и на основу члана 14. тачки 13, 

15, 16, 17, 28, 29. и 35. и члана 19. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист 

града Београда" број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13 и 40/15) и на основу  

Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник 

РС", број 8/12, 94/13 и 93/15), доноси      
 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана 

средствима из буџета Градске општине Звездара 
 

Члан 1. 

У Одлуци о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске 

општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 46/14), у члану 1. став 2. иза речи 

"манифестација од значаја за Градску општину" бришу се речи: "обезбеђује средства за 

финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у 

области спорта на подручју Градске општине". 
 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. иза речи "с тим да" мењају се речи: "активности морају реализовати на 

територији Градске општине Звездара" и замењују се речима"у активностима учествују 

грађани са подручја општине Звездара". 
 

Члан 3. 

У члану 4. став 1. алинеја 3. брише се у целости.  
 

Члан 4. 

У члану 6. став 2. иза речи "Градске општине Звездара" мењају се речи: "и у медијима" и 

замењују се речима: "и на Порталу е-Управа." 
 

Члан 5. 

У члану 7. алинеја 3. брише се у целости. 

У истом члану,  алинеја 6. после речи: "Биографије предавача и тренера" додају се речи: 

"а уколико се пројекат одвија у образовно-васпитним установама, потребно је доставити 
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претходну сагласност руководиоца образовно-васпитне установе за реализацију 

пројекта;" 
 

Члан 6. 

Члан 9. мења се и гласи: "Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи 

од 10 дана ни дужи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Благовременом 

доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег 

дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
 

            Члан 7.  

Члан 13. мења се и гласи: "Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса утврдити 

предлог ранг листе са бодовима предложених програма/пројеката и исти објавити на 

званичној интернет страници Градске општине Звездара, Порталу е-Управа и на огласној 

табли Градске општине Звездара и доставити свим учесницима конкурса. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана 

од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 5 дана од 

дана његовог пријема и иста је коначна.  

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија ће 

израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим 

пријавама, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке 

о избору програма/пројеката који ће се суфинансирати из буџета Градске општине 

Звездара.  

Извештај се доставља председнику Градске општине Звездара на усвајање и утврђивање 

коначне ранг листе и Одлуке за доделу средстава.  

Одлуку о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета Градске општине 

Звездара на основу коначне ранг листе доноси председник Градске општине Звездара.  

Решења о додели средстава на основу Одлуке о избору програма/пројеката из претходног 

става овог члана доноси председник Градске општине Звездара. 

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на 

огласној табли Градске општине Звездара, Порталу е-Управа и на званичној интернет 

презентацији Градске општине Звездара. На званичној интернет презентацији Градске 

општине Звездара и Порталу е-Управа ће бити објављени програми/пројекти који се 

суфинансирају из буџета Градске општине Звездара. 
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  Члан 8. 

Члан 16. мења се и гласи:" Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да Комисији 

достављају наративне и финансијске периодичне извештаје (у року од 5 дана по истеку 

квартала) и завршни извештај (након реализације пројекта, а најкасније до 25. децембра 

текуће године) о току програма/пројекта и утрошку средстава, а уз завршни извештај и 

копије финансијске документације о утрошку одобрених средстава. Образац за наративни 

и финансијски извештај (периодични и завршни) доноси Комисија. 

Корисник средстава дужан је да Комисију посебним дописом обавести о изменама 

везаним за садржај, термин и начин коришћења одобрених средстава. 

Уколико корисник средстава није достављао тражене извештаје из става 1. овог члана или 

ако су одобрена средства ненаменски утрошена, дужан је да у буџет Градске општине 

Звездара врати уплаћена средства у року од 20 дана од дана раскида уговора о додели 

средстава. У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог 

уговора, као и у случају непоступања по захтеву из претходног става овог члана за 

враћање додељених средстава у буџет Градске општине Звездара, Градска општина 

Звездара ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за свесно кршење 

уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета Градске 

општине Звездара.  

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава 

буџета Градске општине Звездара вршио злоупотребе или ненаменско коришћење 

средстава, таквим удружењима и одговорним лицима удружења, по новим конкурсима и 

за нове пројекте не могу се додељивати средства из буџета Градске општине Звездара у 

наредне три године, рачунајући од године у којој је донета правоснажна одлука 
 

Члан 9. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Београда". 
 

       Образложење 

I  Правни  основ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 77. Статута града 

Београда ("Службени лист града Београда" број 39/08, 6/10 и 23/ 13) и члана 14. тачке 13, 

15, 16, 17, 28, 29 и 35. и члана 19. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист 

града Београда" број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), а у складу са 
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Стратешким планом развоја ГО Звездара за период 2015-2020. године, као и Законом о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11), чланом 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/14-др.закон) и 

Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник 

РС", број 8/12, 94/13 и 93/15). 

 

II  Разлози за доношење Одлуке 

Предлогом Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину суфинансирања удружења 

грађана средствима из буџета Градске општине Звездара усклађује се овај правни акт са 

Уредбом Владе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. 

 

 

 

У Београду, 9.12.2015.г. 

 

 

    Шефица Одељења                                                            НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ 

за друштвене делатности                                                  Градске општине Звездара 

Весна Петровић Урошевић                                      Александра Кузмановић, дипл. правница 

 

 

 

 

 

 

 

 


