РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Број: I-03-06-7.703/2015
06. 10. 2015. године
Београд

Председник Градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута градске
општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), уз
позитивно мишљење Већа ГО Савски венац са тридесетдевете седнице одржане дана
06.10.2015. године, донео је следећи:

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ предлог активности на планирању буџета за 2016. годину :

Септембар (одмах)
Слање упита корисницима, одборничким групама, управи и јавности за
достављање предлога пројекате који имају вредност преко 3 милиона динара –
рок за достављање предлога: 01.10
Ревизија листе приоритета спољних корисника инвестиција
Ревизија листе за финансирање друштвених организација
Слање дописа корисницима инвестиција за предлоге пројеката за наредну
годину – рок за слање инструкција за планирање са обрасцима предвиђеним
Правилником о ближем уређењеу поступка јавне набавке 01.10; рок за
достављање предлога 01.11.
Октобар
9. 10. одлука о глобалним расподелама средстава од закупа по категоријама
23. 10. комисија за евалуацију доставља мишљење о акцијама из прва два
квартала
23. 10. усвајање оквирног плана процентуалне расподеле средстава међу
надлежностима
30. 10. јавна расправа о листи инвестиционих пројеката
Новембар
01.11. усвајање листе инвестиционих пројеката
6. 11. за евалуацију доставља мишљење о акцијама из трећег квартала
6. 11. комисије почињу заседања о пројектима за следећу годину листа пројеката
по приоритетима 1-3
приликом планирања рачунати на инвестициони оквир из 2015 умањен за
20%(одлуку о овоме донети што пре)
Децембар
01.12. Управа доставља план коришћења средства за инвестије
01.12. Комисије достављају листу пројекта
02.12. Комисија за евалуацију доставља мишљење о акцијама из четвртог
квартала

09.12. усвајање листа пројеката по предлозима комисија
15.12. израда коначних инструкцијаја за планирање ради изарде коначне листе
пројеката
18. 12. усвајање предлога буџета на већу
29. 12. усвајање буџета на скупштини

-

ДОСТАВИТИ:
Одељењу за општу управу
Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу
Одељењу за инспекцијске послове и извршења
Одељењу за стручне и административне послове
Одељењу за инвестиције и јавне набавке
Одељењу за финансије
Одељењу за имовинско-правне, грађевинске
и комунално-стамбене послове
ИТ служби
Правобранилаштву
ДКЦ „Мајдан“
ЈП „Пословни простор Савски венац“
Архиви

ПРЕДСЕДНИК

Душан Динчић, с.р.

Тачност отправка оверава
Секретар Већа Градске општине
Драгица Илић Велимировић
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