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OДЛУКУ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У ЗНАК СЕЋАЊА 
НА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ КОЈИ СУ ЖРТВО-
ВАЛИ СВОЈЕ ЖИВОТЕ ВРШЕЋИ СЛУЖБЕНУ ДУЖ-
НОСТ, ЗАРАД МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ

Члан 1.
Подиже се спомен-обележје у знак сећања на полицијс-

ке службенике који су жртвовали своје животе вршећи 
службену дужност, зарад мира и безбедности Републике 
Србије.

Спомен-обележје се подиже у Улици омладинских бри-
гада број 1 (СИВ 3) на делу катастарске парцеле број 1013/1 
КО Нови Београд.

Члан 2.
Спомен-обележје се подиже средствима Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије. 

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и ЈКП „Зеленило – 
Београд”. 

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”

Скупштина Града Београда
Број 6-843/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новем-
бра 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању спо-
меника и скулптуралних дела на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КАРЛУ МАЛДЕНУ

Члан 1.
Подиже се споменик Карлу Малдену на углу Узун Мир-

кове 1 и пасажа између зграде Југословенске кинотеке и Бе-
оградске филхармоније – на фасади зграде Кинотеке .

Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и ЈКП „Зеленило – 
Београд”.

Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-844/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новем-
бра 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању спо-
меника и скулптуралних дела на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ЦРНОТРАВСКОМ НЕ-

ИМАРУ

Члан 1.
Подиже се споменик Црнотравском неимару на терито-

рији ГО Врачар, у Чубурском парку на углу улица Максима 
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Горког и Цара Николаја II на делу катастарске парцеле број 
2116/1, КО Врачар.

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Удружења Црнотрава-

ца у Београду. 

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бе-
оград”.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-845/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одр-
жавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 
донела је

OДЛУКУ

О ПОСТАВЉАЊУ САВРЕМЕНЕ СКУЛПТУРЕ „ТРИПОД”

Члан 1.
Поставља се савремена скулптура „Трипод” у слободном 

простору, рад аутора Косте Богдановића, на кружном току 
испред Богословије.

Члан 2.
Постављање скулптуре „Трипод” биће финансирано 

средствима компаније НИС а.д.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града, ЈУП Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило 
– Београд”. 

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-846/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године на основу члана 39. став 1. Закона о 
равноправности полова („Службени гласник РС”, број 
104/09), члана 12. ст.1. тач. 6) и тач. 18) Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 31. став 1. тач. 7) и тач. 28. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), доне ла је

ОДЛУКУ
Члан 1.

Прихвата се „европска повеља о родној равноправности 
на локалном нивоу”), у тексту који је у прилогу ове одлуке.

Члан 2.
Градоначелник града Београда потписаће Европску по-

вељу о родној равноправности на локалном нивоу. 

Члан 3.
Ову одлуку са текстом повеље објавити у „Службеном 

листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 02-852/17-С, 7. новембра 2017. Године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

ЕВР ОПСКА ПОВЕ ЉА
О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИ-

ВОУ ЗА ЛОКЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ УПРАВЕ
ПРЕАМБУЛА

Савет европских општина и региона, који представља 
европске локалне и регионалне управе, сарађује са сле-
дећим партнерима:

Национална асоцијација општина у републици Бугар-
ској (National Association of Municipalities in the Republic of 
Bulgaria)

Савез кипарских општина
Савез градова и заједница Републике Чешке (SMO CR)
Асоцијација финских локалних и регионалних власти
Француски сектор CEMR (AFCCRE)
Немачки сектор CEMR (RGRE)
Централни савез општина и заједница Грчке (KEDKE)
Мађарска национална асоцијација локалних власти 

(TOOSZ)
Италијански сектор CEMR (AICCRE)
Тосканска федерација AICCRE
Асоцијација градова и општина Луксембурга (SYVICOL)
Асоцијација градова Пољске (ZMP)
Шпанска федерација општина и покрајина (FEMP)
Баскијска асоцијација општина (EUDEL)
Град Беч
Град Сен Жан де ла Руел
Град Франкфурт на Мајни
Град Картагина
Град Валенсија
Агенција за време и мобилност Белфорт-Монбејар
Стални одбор евро-медитеранског партнерства локал-

них и регионалних власти (COPPEM)
Имајући на уму да су Европска заједница и унија уте-

мељене на фундаменталним правима и слободама укљу-
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чујући и залагање за родну равноправност, као и да је ев-
ропско законодавство основа напретка постигнутог у овој 
области у Европи;

Позивајући се на међународни правни оквир за људска 
права Уједињених нација и посебно на Општу декларацију 
о људским правима и Конвенцију о елиминацији свих об-
лика дискриминације жена, усвојену 1979. године;

Наглашавајући битан допринос Савета Европе промоцији 
равноправности жена и мушкараца и локалне самоуправе;

Узимајући у обзир да равноправност жена и мушкараца 
подразумева жељу да се спроведу активности на три додатна 
аспекта за њено постизање, тј. елиминација директне нерав-
ноправности, искорењивање индиректне неравноправности 
и изградња политичке, правне и друштвене средине која ће 
подржавати проактивни развој равноправне демократије;

Осуђујући јаз између де јуре препознавања права на 
равноправност и стварне и успешне примене тог права;

Имајући у виду да локалне и регионалне управе у Евро-
пи играју и морају играти кључну улогу у примени права 
на равноправност својих грађана и становника, нарочито 
жена и мушкараца, у свим доменима њихове одговорности;

Имајући у виду да је равноправно учешће и присуство 
жена и мушкараца у управи и на водећим позицијама од 
суштинског значаја за демократију;

Водећи се примером Конвенције о елиминацији свих 
облика дискриминације жена из 1979. године, Пекиншком 
декларацијом и платформом за активности УН из 1995., и 
Резолуцијом 23. специјалне седнице Генералне скупштине 
из 2000. (Пекинг + 5), Повељом основних права Европске 
уније, Препорукама Савета из децембра 1996. о равноправ-
ном учешћу жена и мушкараца у процесима одлучивања и 
Светском декларацијом међународне уније локалних вла-
сти о женама у локалној управи, из 1998;

Са жељом да обележи 25. годишњицу ступања на сна-
гу Конвенције УН о елиминацији свих облика дискрими-
нације жена септембра 1981. године, доноси ову Европску 
повељу о равноправности жена и мушкараца на локалном 
нивоу и позива локалне и регионалне управе у Европи да 
потпишу и спроведу ову повељу.

I део
НАЧЕЛА

Потписнице ове повеље о равноправности жена и 
мушкараца на локалном нивоу препознају следећа начела 
као фундаментална за наше активности:

1. Равноправност жена и мушкараца је фундаментално 
право локалне и регионалне управе морају ово право спро-
водити у свим доменима своје одговорности, укључујући 
обавезу да елиминишу све облике дискриминације, била 
она директна или индиректна.

2. Да би родна равноправност била загарантована, мо-
рају се решавати питања вишеструке дискриминације и не-
повољног положаја

Вишеструка дискриминација и неповољни положај 
базирани на, осим родним, разликама у раси, боји коже, 
етничкој и друштвеној припадности, генетским каракте-
ристикама, језику, вери или уверењима, политичком или 
другом мишљењу, припадности националној мањини, имо-
вини, рођењу, инвалидитету, старости, сексуалној оријен-
тацији или друштвено-економском статусу, морају такође 
бити узети у обзир приликом решавања питања равноправ-
ности између жена и мушкараца.

3. Подједнако учешће жена и мушкараца у процесима 
одлучивања је предуслов за демократско друштво

Право на равноправност жена и мушкараца захтева да 
локалне и регионалне власти предузму све одговарајуће 

мере и усвоје све потребне стратегије у циљу промовисања 
подједнаке заступљености и учешћа жена и мушкараца у 
свим сферама управе.

4. Елиминисање родних стереотипа је од кључног значаја 
за постизање равноправности између жена и мушкараца

Локалне  и регионалне власти морају подстицати елими-
нацију стереотипа и препрека на којима се темеље неједна-
кости у погледу статуса и положаја жена и који доводе до 
неједнаког вредновања улога жена и мушкараца у поли-
тичком, економском, друштвеном и културном смислу.

5. Укључивање родне перспективе у све активности ло-
калне и регионалне управе је неопходно у процесу побољ-
шања равноправности између жена и мушкараца

Принцип родне равноправности мора бити узет у обзир 
приликом састављања стратегија, метода и инструмената 
који утичу на свакодневни живот локалног становништва 
– на пример, кроз примену техника увођења принципа ро-
дне равноправности у јавне политике (на енглеском: gender 
mainstreaming)1 и родно одговорних буџета2. Искуство жена 
на локалном нивоу, укључујући и њихове животне и радне 
услове, морају бити анализирани и узети у обзир.

6. Акциони планови и програми за које су обезбеђена 
одговарајућа средства неопходан су алат за унапређивање 
родне равноправности.

Локалне и регионалне управе морају саставити акциони 
план и програм равноправности, који укључује и довољно 
финансијских и људских ресурса који су потребни за њего-
во спровођење.

Ова начела чине основу одредаба наведених у III делу 
овог документа.

II део

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОВЕЉЕ И ЊЕНИХ ОДРЕДАБА

Потписнице се обавезују да ће предузети следеће кораке 
у циљу имплементације одредаба ове повеље:

(1) Свака потписница Повеље ће, у прихватљивом вре-
менском оквиру (не више од две године од датума потписи-
вања) развити и усвојити Акциони план равноправности и 
надаље га примењивати.

(2) Акциони план равноправности ће дефинисати циље-
ве и приоритете потписница, затим мере планиране за спро-
вођење, као и додељена средства за спровођење Повеље и 
њом прописаних циљева. План ће такође дефинисати и вре-
ме за имплементацију. Ако потписник већ поседује Акцио-
ни план равноправности, у том случају ће га само ускладити 
са релевантним питањима која се обрађују у Повељи.

(3) Свака потписница ће вршити детаљне консултације 
пре усвајања свог акционог плана равноправности, а након 
усвајања ће га и представити различитим странама. Такође 
ће редовно извештавати јавност о напретку постигнутом 
кроз имплементацију плана.
1 „Увођење принципа родне равноправности у јавне политике” или gender 

mainstreaming: у јулу 1997. године, Савет УН за економију и друштво (ECOSOC) 
дефинисало је концепт gender mainstreaming -а на следећи начин: „… подразу-
мева процес процењивања последица сваке планиране акције, укључујући зако-
нодавство, политике и програме, по жене и мушкарце, у свим областима и на 
свим нивоима. То је стратегија која узима у обзир интересе и искуства жена и 
мушкараца, и интегрише их у процесе креирања, реализације, мониторинга и 
евалуације политика и програма у свим политичким, економским и друштвеним 
сферама, тако да жене и мушкарци остварују равноправну добробит и неравно-
правност се не репродукује. Крајњи циљ је остваривање родне равноправности”. 
Цитирано у: Ка политици родног буџетирања у Војводини, Покрајински секре-
таријат за рад, запошљавање и равноправност полова: 2009, стр. 8.

2 Родно буџетирање (gender budgeting), дефиниција Савета Европе: „Родно буџе-
тирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетске про-
цесе. Оно подразумева родно засновану процену буџета, укључивање родне 
перспективе на свим нивоима буџетског процеса и реструктуирање прихода и 
расхода у циљу унапређења родне равноправности”. Цитирано у: Ка политици 
родног буџетирања у Војводини, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање 
и равноправност полова: 2009, стр. 8.
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(4) Свака потписница ће вршити ревизију свог акционог 
плана у складу са ситуацијом и саставиће план за сваки на-
редни период.

(5) Свака потписница се слаже да ће у начелу делова-
ти у складу са одговарајућим системом евалуације који ће 
бити успостављен како би се омогућила процена напретка 
у спровођењу ове повеље, као и да пружи помоћ локалним 
и регионалним управама широм Европе при међусобној 
размени искустава о ефектним начинима постизања веће 
равноправности између жена и мушкараца. Потписница ће 
такође омогућити да њен Акциони план и сви други реле-
вантни јавни материјали буду доступни у те сврхе.

(6) Свака потписница ће писмено обавестити Савет ев-
ропских општина и региона о потписивању Повеље и дату-
му потписивања, као и контакту за будућу сарадњу везану 
за Повељу.

III део

ДЕМОКРАТСКА ОДГОВОРНОСТ

Члан 1.
(1) Потписница признаје да је право на равноправност 

жена и мушкараца фундаментални предуслов демократије 
и да демократско друштво не може приуштити да се спо-
собност, знање, искуство и креативност жена занемари. С 
тим у вези, потписница мора на основу равноправности 
обезбедити укључење, присуство и учешће жена из разли-
читих миљеа и старосних група у све сфере политичког и 
јавног одлучивања.

(2) Потписница, као демократски изабрано тело одговор-
но за обезбеђивање благостања својих грађана и области, 
обавезује се да ће се залагати и унапредити практичну приме-
ну овог права у свим сферама активности – као демократски 
представник локалне заједнице, тело које обезбеђује и пружа 
услуге, планира и регулише, као и у својству послодавца.

Политичка улога

Политичко учешће

Члан 2.
(1) Потписница признаје једнако право жена и мушка-

раца да гласају, буду кандидати и врше функцију на коју су 
изгласани.

(2) Потписница признаје једнако право жена и мушкараца 
да учествују у изради и спровођењу стратегија, да врше јавне 
функције и све друге функције на свим нивоима управе.

(3) Потписница признаје принцип подједнаког учешћа у 
свим изабраним и јавним управним органима.

(4) Потписница се обавезује да ће предузети све прихва-
тљиве мере у циљу обезбеђивања подршке свим горе наве-
деним правима и принципима, укључујући:

– Подстицање жена да се пријављују за гласање, да кори-
сте своја гласачка права и да се кандидују за јавну функцију;

– Подстицање политичких партија и група да усвоје и 
спроведу начела подједнаког учешћа жена и мушкараца;

– Подстицање политичких партија и група да предузму 
све законске кораке, чак и усвајањем квота тамо где је по-
требно, како би се повећао број кандидованих, а потом и 
изабраних представница у локалним телима;

– Регулисање сопствених процедура и стандарда посло-
вања, тако да потенцијални кандидати и изабрани предста-
вници/це не буду стављени у неповољан положај због сте-
реотипних облика понашања и језика, или узнемиравања;

– Усвајање мера које омогућују изабраним представни-
цима да ускладе свој приватни, пословни и јавни живот, на 
пример, обезбедивши такав распоред радних обавеза и ме-
тода да сваки изабрани представник или представница има 
прилику да у потпуности учествује.

(5) Потписница се обавезује да ће промовисати и при-
мењивати начела једнаког учешћа жена и мушкараца у 
својим управним и саветодавним органима, као и екстер-
ним телима.

Међутим, тамо где тренутно не постоји једнако учешће 
жена и мушкараца, управа ће спровести горе наведено по 
ништа мање повољном основу за мањински пол од тренут-
ног односа између полова.

(6) Потписница се даље обавезује да ће обезбедити да 
ниједна јавна или политичка позиција на коју бира или поста-
вља представника није, у начелу или пракси, ограничена или 
предвиђена за само један род, због стереотипних ставова.

Учешће у политичком и грађанском животу

Члан 3.
(1) Потписница признаје право грађана да учествују у 

раду јавних послова као фундаментално демократско наче-
ло, као и то да жене и мушкарци имају право подједнаког 
учешћа у управи и јавном животу њихових региона, општи-
на, и локалних заједница.

(2) У односу на различите облике учешћа у јавним по-
словима, на пример преко саветодавних одбора, савета су-
седа, електронског учешћа или вежби планирања учешћа, 
потписница се обавезује да ће се залагати за равноправно 
учешће жена и мушкараца у пракси. Тамо где постојећи об-
лици учешћа не воде до поменуте равноправности, потпи-
сница се обавезује да ће развити и тестирати нове методе.

(3) Потписница се обавезује да ће промовисати актив-
но учешће у свом политичком и грађанском животу жена и 
мушкараца из свих сектора заједнице, нарочито оних жена 
и мушкараца из мањинских група који иначе не би били 
укључени.

Јавно обавезивање на равноправност

Члан 4.
(1) Потписница ће се као демократски вођа и представ-

ник своје заједнице и територије, формално јавно обаве-
зати да ће спроводити принципе равноправности између 
жена и мушкараца на локалном нивоу, укључујући:

– Објаву потписивања ове повеље, а затим и дебате и ус-
вајања од стране свог највишег представничког тела;

– Обавезивање да ће испунити све одредбе ове повеље и да 
ће јавно подносити редовне извештаје о постигнутом напрет-
ку при спровођењу свог Акционог плана за равноправност;

– Обавезивање да ће потписница и њени изабрани чла-
нови бити доследни и подржавати обрасце доброг пона-
шања, у односу на родну равноправност.

(2) Потписница ће у току свог демократског мандата на-
стојати да подстакне друге политичке и јавне институције и 
приватна тела као и грађанске организације, да се прикључе 
практичној примени права на родну равноправност.

Сарадња са партнерима на обезбеђивању равноправности

Члан 5.
(1) Потписница ће сарађивати са свим својим партнерима, 

од државног и приватног сектора до организација цивилног 
друштва, како би се обезбедила већа равноправност између 
жена и мушкараца у свим животним аспектима у тој области.

(2) Потписница ће се консултовати са својим партнер-
ским телима и организацијама, укључујући и своје друш-
твене партнере, око развоја и израде свог акционог плана 
за равноправност као и других важних питања везаних за 
равноправност.
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Супротстављање стереотипима

Члан 6.
(1) Потписница се обавезује да ће, колико је то могуће, 

спречавати и борити се против предрасуда, пракси и упо-
требе језика и представа базираних на идеји супериорности 
или инфериорности једног од два пола, или на стереотип-
ним улогама жена или мушкараца.

(2) С тим у вези, потписница ће се постарати да је њена 
јавна и интерна комуникација потпуно у складу са овом 
одредбом, као и да промовише позитивне родне примере и 
визуелне представе.

(3) Потписница ће такође помоћи свом особљу, кроз 
тренинге и друга средства, да препозна и елиминише стере-
отипне ставове и понашања, и према томе прилагоди обра-
сце понашања

(4) Потписница ће спровести активности и кампање 
у циљу подизања свести грађана о штетној улози родних 
стереотипа у постизању равноправности између жена и 
мушкараца.

Добра управа и саветовање

Члан 7.
(1) Потписница признаје право жена и мушкараца да се 

њихова питања решавају равноправно, непристрасно, пра-
вично и у прихватљивом року, укључујући:

– Право да се њихова реч чује пре доношења било какве 
индивидуалне одлуке неповољне по њих;

– Дужност надлежног органа да образложи своју одлуку;
– Право на информацију од важности о стварима које се 

на њих односе.
(2) Потписница прихвата да ће се широм сфере њених 

надлежности, квалитет стратегија и управљања најверова-
тније побољшати уколико сви на које се оне односе буду 
имали прилику да у одлучујућој фази буду консултовани, 
као и да је важно да женама и мушкарцима у пракси буде 
дат једнак приступ релевантним информацијама и подјед-
нака могућност реаговања.

(3) Потписница се стога обавезује да ће спроводити сле-
деће кораке уколико се укаже потреба:

– Омогућити да план пружања информација уврсти пот-
ребе жена и мушкараца, укључујући и њихове методе присту-
па информацијама и комуникационим технологијама;

– Тамо где ће доћи до консултација, да онима чији ста-
вови имају најмање прилике да се чују буде омогућено рав-
ноправно учешће у процесу консултација, као и да ће се 
спровести законите активности које ће омогућити да се то 
заиста и догоди;

– По потреби обављати посебне консултације за жене.

Општи оквир за равноправност

Опште одредбе

Члан 8.
(1) Потписница ће, у складу са својим надлежностима, 

признати, поштовати и примењивати релевантна права и 
принципе равноправности између жена и мушкараца и бо-
рити се против неповољног положаја и дискриминације на 
основу припадности полу.

(2) Одредбе прописане овом повељом примењују се на 
потписницу само тамо где оне или њихови релевантни ас-
пекти, потпадају под њене правне моћи.

Родна процена/анализа

Члан 9.
(1) Потписница се обавезује, у складу са својим надлеж-

ностима, да ће вршити родну процену3, као што је утврђено 
овим чланом.

(2) У ту сврху, потписница ће саставити програм спро-
вођења родних процена/анализа, у складу са својим при-
оритетима, средствима и временским оквиром које ће 
уврстити или узети у обзир у свом акционом плану за рав-
ноправност.

(3) Родна процена/анализа ће укључити следеће кораке 
као релевантне:

– Ревизију постојећих стратегија, процедура, пракси, ме-
тода и обима употребе, како би се проценило да ли постоји 
било каква неправедна дискриминација, да ли су базиране 
на родним стереотипима и да ли на адекватан начин узи-
мају у обзир све специфичне потребе жена и мушкараца;

– Ревизију расподеле средстава, финансијских и оних 
других, у горе наведене сврхе;

– Идентификацију приоритета и по потреби, циљева, како 
би се решавала релевантна питања проистекла из ових реви-
зија, као и увела видљива побољшања у пружању услуга;

– У раној фази, процењивање свих значајних предлога 
нових стратегија или измена већ постојећих; затим проце-
дура и измена у расподели средстава, како би се утврдио 
њихов потенцијални утицај на жене и мушкарце и донеле 
коначне одлуке у светлу овако донесених закључака;

– Узимање у обзир потреба или интереса оних који су 
искусили вишеструку дискриминацију или се налазе у не-
повољнијем положају по више основа.

Вишеструка дискриминација или неповољан положај

Члан 10.
(1) Потписница препознаје да је забрањена дискри-

минација по сваком основу, као што је пол, раса, етничка 
припадност или порекло, генетске карактеристике, језик, 
религија или веровање, политичко или друго мишљење, 
припадност националној мањини, имовина, рођење, инва-
лидитет, годиште или сексуална оријентација.

(2) Потписница даље препознаје да је, упркос овој забра-
ни, много жена и мушкараца вишеструко дискриминисано 
или стављено у неповољан положај, укључујући и друштве-
но-економски, што директно утиче на њихову могућност да 
користе друга права утврђена и прописана овом повељом.

(3) Потписница се обавезује да ће, у домену својих на-
длежности, предузети све прихватљиве мере у борби про-
тив последица вишеструке дискриминације или неповољ-
ног положаја, укључујући:

– Узимање у обзир питања вишеструке дискриминације 
или неповољног положаја у свом Акционом плану за рав-
ноправност и родним проценама;

– Могућност да се питања која проистичу из вишестру-
ке дискриминације или неповољног положаја узму у обзир 
приликом спровођења активности или мера утврђених дру-
гим члановима ове повеље;

– Спровођење кампања јавног информисања у борби 
против стереотипа и промовисање једнаког третмана за оне 
жене и мушкарце који су можда били жртве вишеструке 
дискриминације или се налазе у неповољном положају по 
више основа;

– Примена посебних мера како би се одговорило на спе-
цифичне потреба жена и мушкараца миграната.
3 Процену у смислу из горе наведене дефиниције УН-а: „процењивањ[е] последи-

ца сваке планиране акције, укључујући законодавство, политике и програме, по 
жене и мушкарце, у свим областима и на свим нивоима”.
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Улога послодавца

Члан 11.
(1) Потписница у улози послодавца признаје право ро-

дне равноправности у свим аспектима запошљавања, укљу-
чујући организацију и услове рада.

(2) Потписница признаје право на усклађивање профе-
сионалног, друштвеног и приватног живота, право на дос-
тојанство и безбедност на радном месту.

(3) Потписник се обавезује да ће предузети све прихватљи-
ве мере, укључујући позитивне мере у оквиру својих правних 
моћи, у циљу пружања подршке горе наведеним правима.

(4) Мере из става 3 подразумевају и следеће:
(а) Ревизију релевантних стратегија и процедура везаних за 

запошљавање у својој организацији, као и развој и спровођење 
дела о запошљавању из свог Акционог плана за равноправност 
у циљу решавања неравноправности у прихватљивом времен-
ском периоду, посвећујући пажњу, између осталог:

– Једнаким платама, укључујући једнаке плате за рад од 
једнаке вредности,

– Ревизији плата, награда, платног система и хонорара,
– Мерама којима се обезбеђује фер и јасно унапређење и 

развој каријерних прилика,
– Мерама којима се обезбеђује подједнако учешће жена 

и мушкараца на свим нивоима, нарочито којима се решава 
свака неједнакост на вишим управљачким нивоима,

– Мерама којима се решава свако раздвајање посла ба-
зирано на полу, као и мере којима се охрабрују запослени да 
се баве нетрадиционалним врстама запослења,

– Мерама којима се обезбеђује поштено запошљавање,
– Мерама којима се обезбеђују адекватни, здрави и без-

бедни услови за рад,
– Процедурама консултација са запосленима и њиховим 

синдикатима чиме се омогућава подједнако учешће жена и 
мушкараца у свим саветодавним преговарачким телима.

(б) Противљење сексуалном узнемиравању на радном 
месту, стављајући јасно до знања да је такво понашање не-
прихватљиво, пружајући подршку жртвама, уводећи и 
спроводећи јасне стратегије обрачунавања са преступници-
ма и подижући свест радника о овом проблему;

(ц) Тежњу ка таквој радној снази на свим нивоима орга-
низације која ће рефлектовати друштвену, економску и кул-
турну разноликост њиховог локалног становништва;

(д) Могућност усклађивања професионалног, друштве-
ног и приватног живота:

– Представљањем стратегија које омогућавају, где је то 
могуће, прилагођавање радног времена и договора око неге 
особа зависних од запослених,

– Охрабривањем мушкараца да искористе своје право 
одсуства ради неге зависних особа.

Јавне набавке и уговарање

Члан 12.
(1) Потписница је дужна да у процесу спровођења зада-

така и обавеза везаних за јавне набавке, укључујући и уго-
воре са добављачима, пружање услуга или изведбу радова, 
заговара родну равноправност.

(2) Поменута дужност потписнице је од посебног значаја 
тамо где уговором препушта другом правном лицу пружање 
релевантних јавних услуга, за шта је потписница одговорна по 
закону. У таквим случајевима, потписница настоји да правно 
лице које добије посао (независно од врсте власништва) има 
исте обавезе по питању залагања за родну равноправност као 
да је потписница директно пружала ту услугу.

(3) Потписница се даље обавезује да спроведе, где год је 
то примењиво, следеће кораке:

(а) За сваки посао од важности који жели да склопи, да 
размотри релевантне родне импликације и прилике да заго-
вара равноправност;

(б) Да омогући да уговорне одредбе обухвате циљеве ро-
дне равноправности;

(ц) Да омогући да остали услови прописани уговором 
који се односе на релевантан посао обухвате и рефлектују 
те циљеве;

(д) Да искористи надлежност прописану законима о 
јавним набавкама Европске уније да утврди услове рада и 
учинка који обухватају питања од социјалног значаја;

(е) Да особље или саветници буду одговорни за послове 
јавних набавки а уговорни партнери свесни родне равноп-
равности у свом послу, укључујући организовање тренинга 
у те сврхе;

(ф) Да одредбе главног уговора укључе и услов да су и 
подизвођачи дужни да раде у складу са обавезом да загова-
рају родну равноправност.

Улога пружања услуга

Едукација и доживотно учење

Члан 13.
(1) Потписница признаје право на едукацију, као и право 

на приступ свим стручним и сталним обукама. Потписница 
признаје битну улогу едукације у пружању једнаких могућ-
ности, стицању неопходних животних и радних способно-
сти, као и у обезбеђивању нових могућности за професио-
нално и стручно усавршавање у свим животним добима.

(2) Потписница се обавезује да ће у оквиру својих на-
длежности, обезбедити или заговарати једнаку могућност 
едукације, стручне и сталне обуке за жене и мушкарце, де-
војчице и дечаке.

(3) Потписница препознаје потребу да елиминише сва-
ко стереотипно схватање улоге жена и мушкараца у свим 
облицима едукације. Да би то постигла, потписница се оба-
везује да ће спроводити или заговарати следеће мере:

– Ревизију материјала, школских и других образовних 
програма и предавачких метода, како би се спречило стере-
отипно понашање и деловање,

– Спровођење посебних активности којима се подстиче 
нетрадиционални избор каријере,

– У оквиру курсева за едукацију грађана, посебно укљу-
чити елементе који истичу значај једнаког учешћа жена и 
мушкараца у демократским процесима.

(4) Потписница признаје да начини на који су уређе-
не школе и друге образовне установе представљају важне 
моделе за децу и младе. Стога се обавезује да ће заговара-
ти подједнако учешће жена и мушкараца на свим нивоима 
школске организације и управе.

Здравство

Члан 14.
(1) Потписница признаје право свих на високи ниво фи-

зичког и менталног здравља и утврђује да је приступ квали-
тетном здравству и лечењу, као и превентивној нези за жене 
и мушкарце од велике важности за остваривање овог права.

(2) Потписница признаје да лекарске и здравствене услу-
ге морају узети у обзир различите потребе жена и мушкараца 
како би се обезбедиле једнаке могућности за њихово здравље. 
Потписница такође признаје да ове потребе не произилазе 
само из биолошких разлика, већ и из различитих животних 
и радних услова и стереотипних понашања и претпоставки.
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(3) Потписница се обавезује да у оквиру својих дуж-
ности предузме све одговарајуће активности, како би про-
мовисала и својим грађанима обезбедила највиши ниво 
здравствене заштите. У ту сврху, потписница ће спроводи-
ти или заговарати следеће мере:

– Укључити принцип родне равноправности и родне 
осетљивости у планирање, финансирање и пружање здрав-
ствених и медицинских услуга,

– Постарати се да активности за промовисање здрав-
ства, укључујући и оне које имају за циљ подстицање здраве 
исхране и важност физичке активности, укључе и препо-
знавање различитих потреба и положаја жена и мушкараца,

– Постарати се да здравствени радници, укључујући и 
оне који учествују у промовисању здравства, препознају на-
чине на које род утиче на медицинску и здравствену зашти-
ту, као и да узму у обзир различита искуства жена и мушка-
раца у том домену,

– Постарати се да жене и мушкарци имају приступ одго-
варајућим информацијама о здравству.

Социјална заштита и услуге

Члан 15.
(1) Потписница признаје право свих на нужну социјал-

ну заштиту, као и на социјалну помоћ у случају потребе.
(2) Потписница признаје различите потребе жена и 

мушкараца које могу да проистекну из разлика у њиховим 
друштвеним и економским приликама и других фактора. 
Стога, да би осигурала једнако право жена и мушкараца на 
социјалну заштиту и социјалне услуге, потписница ће спро-
вести све могуће кораке да:

– Укључи принцип родне равноправности и родне осе-
тљивости у планирање, финансирање и пружање услуга со-
цијалне заштите

– Обезбеди да они који пружају социјалну заштиту и ус-
луге препознају начине на које род утиче на ове услуге, као 
и да узму у обзир различита искуства жена и мушкараца у 
том домену.

Брига за децу и дечија заштита

Члан 16.
(1) Потписница признаје важну улогу коју имају квали-

тетне и приступачне јаслице, обданишта и друге установе 
за бригу о деци, доступне свим родитељима и старатељима 
без обзира на њихову финансијску ситуацију, у залагању за 
праву равноправност између жена и мушкараца и могућ-
ности да ускладе свој професионални, јавни и приватни 
живот. Потписница такође признаје допринос који такве 
установе дају економском и друштвеном животу и структу-
ри локалне заједница и друштву уопште.

(2) Потписница се обавезује да јој један од приоритета 
буде пружање таквих услуга, односно подршка таквим ус-
лугама, директно или кроз друге изворе. Даље се обавезује 
да подстакне пружање таквих услуга од стране других, 
укључујући и локалне послодавце.

(3) Потписница такође признаје да је одгајање деце зајед-
ничка одговорност жена и мушкараца и уопште друштва, и 
обавезује се на борбу против родног стереотипа да је брига 
о детету у главном дужност и одговорност жена.

Старање о другим издржаваним особама

Члан 17.
(1) Потписница признаје одговорност жена и мушкара-

ца да се старају о другим издржаваним или немоћним осо-

бама осим деце и да та одговорност може утицати на њихо-
ву улогу у економском и друштвеном животу.

(2) Потписница такође признаје да су те обавезе неп-
ропорционално подељене, те стога представљају препреку 
постизању пуне равноправности између жена и мушкараца.

(3) Потписница се обавезује да ће се борити против не-
равноправности тако што ће:

– Један од њених приоритета бити да обезбеди и про-
мовише високи квалитет одговарајуће заштите за немоћна 
лица, директно или путем других извора,

– Обезбедити помоћ и могућности за лица која су се 
нашла у друштвеној изолацији због старања о немоћним 
лицима,

– Спроводити кампање против стереотипа који под-
разумевају да је старање о немоћним особама првенствено 
дужност жена.

Друштвена укљученост

Члан 18.
(1) Потписница признаје право свих на заштиту од си-

ромаштва и друштвене искључености, као и да су жене 
уопште склоније да буду друштвено искључене зато што 
имају мање приступа средствима, роби, услугама и повољ-
ним приликама од мушкараца.

(2) Потписница се стога обавезује да ће кроз своје ак-
тивности и услуге, и у сарадњи са друштвеним партнери-
ма, предузети мере у оквиру свеобухватног и усклађеног 
приступа да:

– Потпомогне ефикасни приступ запослењу, становању, 
обукама, образовању, култури, информационим и комуни-
кационим технологијама, социјалној и здравственој помоћи 
свим лицима која живе или ризикују да се нађу у друштве-
ној искључености или сиромаштву,

– Препозна посебне потребе и положај жена које су ис-
кусиле друштвену искљученост,

– Потпомогне интеграцију жена и мушкараца миграна-
та, у односу на њихове специфичне потребе.

Становање

Члан 19.
(1) Потписница признаје право на становање као и да 

приступ квалитетном становању представља једну од најос-
новнијих људских потреба, неопходних за добробит особе 
и њене породице.

(2) Потписница признаје да жене и мушкарци често имају 
специфичне и јасне потребе везане за становање које морају 
бити у потпуности узете у обзир, укључујући и чињеницу да:

(а) У просеку жене имају мање прихода и средстава од 
мушкараца, те стога траже смештај који себи могу да приуште;

(б) Жене су главе домаћинстава у већини породица са 
једним родитељем, којима је потребан друштвени смештај;

(ц) Угрожени мушкарци су често и најбројнији међу бес-
кућницима.

(3) Потписница се стога обавезује да ће, уколико је то 
могуће:

(а) Омогућити или потпомоћи проналажење смештаја 
адекватне величине и стандарда, са пристојним животним 
условима за све и доступим најнужнијим услугама;

(б) Предузети кораке у спречавању бескућништва, а по-
себно пружити помоћ бескућницима, у складу са критерију-
мима потребе, степена угрожености и недискриминације;

(ц) У складу са могућностима, помоћи плаћање смештаја 
онима без адекватних средстава.
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(4) Потписница се такође обавезује да ће обезбедити 
или заговарати једнако право жена и мушкараца да буду 
станари, имаоци или на неки други начин власници својих 
домова, као и да, у ту сврху, користи своје моћи или утицај 
да омогући да жене имају једнако право на хипотеку и дру-
ге облике финансијске помоћи и кредита у сврху обезбеђи-
вања стамбеног простора.

Култура, спорт и рекреација

Члан 20.
(1) Потписница признаје право свих да учествују у кул-

турном животу и уживају у уметности.
(2) Потписница такође признаје улогу спорта коју он 

има када је у питању допринос животу једне заједнице и 
обезбеђивање права на здравство као из члана 14. Такође 
признаје да жене и мушкарци имају исто право на рав-
ноправан приступ културним, рекреативним и спортским 
активностима и објектима.

(3) Потписница признаје да жене и мушкарци могу има-
ти различита искуства и интересе по питању културе, спор-
та и рекреације, и да то може бити резултат родног стерео-
типног размишљања и деловања, па се стога обавезује да ће 
спроводити и промовисати мере које укључују, по потреби:

– Обезбедити да жене и мушкарци, дечаци и девојчице 
имају подједнак приступ спортским, рекреативним и кул-
турним објектима и активностима,

– Подстицати жене и мушкарце, дечаке и девојчице да 
равноправно учествују у спортским и културним актив-
ностима, укључујући и оне које се традиционално сматрају 
„женским” или „мушким”,

– Подстицати уметнике, као и културна и спортска удру-
жења, да промовишу културне и спортске активности које 
оспоравају стереотипне ставове о женама и мушкарцима,

– Подстицати јавне библиотеке да оспоравају родне сте-
реотипе избором књига и других материјала.

Сигурност и безбедност

Члан 21.
(1) Потписница признаје право сваке жене и мушкар-

ца на безбедност и слободу кретања, као и да ова права не 
могу бити слободно или једнако спровођена уколико жене и 
мушкарци нису сигурни или безбедни, било у приватном или 
јавном сектору, или ако се не осећају сигурно или безбедно.

(2) Потписница такође признаје да се жене и мушкарци, 
делом због различитих обавеза или животног стила, често 
суочавају са различитим проблемима у погледу сигурности 
и безбедности, који се морају решавати.

(3) Потписница се стога обавезује да ће:
(а) Из перспективе рода анализирати статистику која 

се тиче броја и модела инцидената (укључујући озбиљне 
прекршаје против појединаца) који утичу на безбедност 
или сигурност жена и мушкараца као и да, уколико сма-
тра да је прикладно, измери степен и природу страха или 
прекршаја или других извора несигурности;

(б) Развити и спровести планове, стратегије и актив-
ности, укључујући и одређена побољшања стања или 
уређења локалне средине (на пример, саобраћајне раскрсни-
це, паркиралишта, улична расвета), или управљачких и срод-
них служби, у циљу побољшања практичне безбедности и 
сигурности жена и мушкараца, као и да тежи да смањи њи-
хов доживљај недовољне сигурности и безбедности.

Родно засновано насиље

Члан 22.
(1) Потписница признаје да насиље, засновано на род-

ним разликама, које више угрожава жене, представља кр-
шење основних људских права и рушење достојанства и 
физичког и емоционалног интегритета људског бића.

(2) Потписница признаје да родно засновано насиље 
проистиче из идеје преступника да је један пол супериор-
нији у односу на други у контексту неједнаког односа снага.

(3) Потписница се стога обавезује да установи и подржи 
стратегије и акције против родно заснованог насиља, укљу-
чујући и да:

– Обезбеди или потпомогне подршку жртвама,
– Информише јавност, на свим релевантним језицима, о 

помоћи која је обезбеђена у тој области,
– Омогући да професионални кадар прође обуку о пре-

познавању жртава и помоћи,
– Омогући ефектну сарадњу између релевантних служ-

би и полиције, здравствених и стамбених служби,
– Промовише кампање о подизању свести грађана и еду-

кативних програма усмерених ка потенцијалним и ствар-
ним жртвама и преступницима.

Трговина људима

Члан 23.
(1) Потписница признаје да криминална радња трговине 

људима, која више угрожава жене и девојке, представља кр-
шење фундаменталних људских права и нарушавање достојан-
ства и физичког и емоционалног интегритета људског бића.

(2) Потписница се обавезује да установи и подржи стра-
тегије и акције у циљу превенције трговине људима укљу-
чујући и:

– Кампање ширења информација и подизања нивоа 
свести грађана,

– Програме обуке за професионалне кадрове одговорне 
за препознавање и пружање подршке жртвама,

– Мере у циљу обесхрабривања потражње,
– Одговарајуће мере помоћи жртвама укључујући мо-

гућност лечења, адекватног и сигурног смештаја и преводи-
лачких услуга.

Планирање и одрживи развој

Одрживи развој

Члан 24.
(1) Потписница признаје да, у стратегијама планирања и 

развоја својих региона у будућности, принципи одрживог 
развоја морају бити у потпуности поштовани, обухвативши 
равномерну интеграцију економске, друштвене, еколошке 
и културне димензије, и да посебно укључују потребу за 
промоцијом и постизањем равноправности између жена и 
мушкараца.

(2) Потписница се стога обавезује да уврсти принцип 
равноправности између жена и мушкараца као фундамен-
талну димензију у своје планирање или развој стратегија за 
одрживи развој свог региона.

Урбанизам и локално планирање

Члан 25.
(1) Потписница препознаје важност свог просторног, 

транспортног, економског развоја и стратегије коришћења 
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земљишта и планова за стварање услова у оквиру којих 
право на равноправност између жена и мушкараца на ло-
калном нивоу може бити у потпуности примењено.

(2) Потписница се обавезује да ће приликом саста-
вљања, усвајања и спровођења таквих стратегија и планова:

– Узети у обзир потребу да заговара ефективну равноп-
равност у свим аспектима живота у локалној заједници,

– Узети у обзир посебне потребе жена и мушкараца ве-
зане за, на пример, запошљавање, приступ услугама, кул-
турни живот, образовање и породичне обавезе, и то на ос-
нову релевантних локалних и других података, укључујући 
и родну процену/анализу које је сама спровела,

– Да усвоји високо квалитетна пројектна решења која 
узимају у обзир посебне потребе жена и мушкараца.

Мобилност и транспорт

Члан 26.
(1) Потписница признаје да су мобилност и приступ пре-

возним средствима нужан услов у примени права, задатака и 
активности жена и мушкараца, укључујући и запошљавање, 
едукацију, културу и приступ неопходним службама и услуга-
ма. Такође признаје да одрживост и успех општине или реги-
она у многоме зависи од степена развоја ефективне, висококва-
литетне транспортне инфраструктуре и услуга јавног превоза.

(2) Потписница такође признаје да жене и мушкар-
ци често у пракси имају различите потребе и моделе ко-
ришћења мобилности и транспорта, а које су базиране на 
факторима као што су примања, старатељске обавезе или 
радно време, као и да због тога пропорционално има више 
жена корисника јавног превоза него мушкараца.

(3) Потписница се стога обавезује:
(а) да ће узимати у обзир релевантне потребе и моделе 

коришћења транспорта жена и мушкараца, укључујући и 
становнике градских и руралних средина;

(б) да ће омогућити да транспортне услуге доступне 
грађанима у датој области задовољавају посебне и заједнич-
ке потребе жена и мушкараца, као и постизање праве рав-
ноправности између жена и мушкараца на локалном нивоу.

(4) Потписница се даље обавезује да ће се залагати за 
прогресиван напредак услуга јавног превоза према и уну-
тар општине, укључујући и интермодалне везе, у циљу за-
довољавања посебних и општих потреба жена и мушкараца 
за редовним, јефтиним, сигурним и доступним превозом, 
као и у циљу доприноса одрживом развоју.

Економски развој

Члан 27.
(1) Потписница признаје да је уравнотежен и одржив 

економски развој витална компонента успешне општине 
или региона, као и да њене активности и услуге у овој обла-
сти могу значајно да допринесу напретку у равноправности 
између жена и мушкараца.

(2) Потписница препознаје потребу да повећа брзину и 
квалитет запослења жена, а такође признаје и да је степен 
ризика од сиромаштва, повезан са дугорочном незапосле-
ношћу и неплаћеним послом, нарочито висок код жена.

(3) Потписница се обавезује да ће у потпуности увр-
стити потребе и интересе жена и мушкараца у своје актив-
ности и услуге на пољу економског развоја, као и прилике 
да унапреди једнакост међу њима, и да предузме одгова-
рајуће активности у ту сврху. Те акције могу да укључе:

– Помоћ женама предузетницама,
– Финансијску и другу помоћ предузећима у циљу про-

мовисања родне равноправности,

– Подстицање обуке жена приправника у стицању 
вештина и квалификација за послове који се традиционал-
но сматрају „мушким” или обрнуто,

– Подстицање послодаваца да запошљавају жене при-
правнике у складу са њиховим вештинама, квалификација-
ма и позицијама које се традиционално сматрају „мушким” 
и обрнуто.

Животна средина

Члан 28.
(1) Потписница признаје своју дужност да ради у правцу 

постизања високог нивоа заштите и унапређења квалите-
та животне средине у својој општини, укључујући локалне 
стратегије везане за отпад, буку, квалитет ваздуха, приро-
дне разлике и утицај на климатске промене. Потписница 
признаје једнако право жена и мушкараца да имају корист 
од услуга и стратегија везаних за животу средину.

(2) Потписница признаје да се животи жена и мушкара-
ца у многоме разликују, и да се жене и мушкарци разликују 
у коришћењу услуга и јавних или отворених простора на 
локалном нивоу, или се суочавају са различитим проблеми-
ма везаним за животну средину.

(3) Потписница се у складу са тим обавезује да ће, при-
ликом развијања својих стратегија и услуга везаних за жи-
вотну средину, у потпуности и једнако водити рачуна о по-
себним потребама у животима жена и мушкараца, као и о 
принципима солидарности међу генерацијама.

Улога надзорног тела

Локална управа као надзорно тело

Члан 29.
(1) Потписница препознаје, кроз спровођење својих за-

датака и надлежности као регулаторног тела релевантних 
активности у својој општини, важну улогу коју игра ефек-
тивна контрола и заштита потрошача у обезбеђивању си-
гурности и добробити локалног становништва, као и да 
тако уређене активности могу имати различит утицај на 
жене и мушкарце.

(2) Потписница се обавезује да ће, у оквиру спровођења 
својих надзорних задатака, узети у обзир посебне потребе, 
интересе и положај жена и мушкараца.

Twinning (братимљење) и међународна сарадња

Члан 30.
(1) Потписница препознаје значај повезивања и европ-

ске и међународне сарадње са локалним и регионалним 
властима на зближавању грађана и промоцији заједничког 
учења и разумевања широм националних граница.

(2) Потписница се обавезује да ће кроз своје активности 
у области повезивања и европске и међународне сарадње:

– Равноправно укључити жене и мушкарце различитих 
положаја у поменуте активности,

– Искористити своје везе и европска и међународна 
партнерства као платформу за размену искустава и зајед-
ничког учења о питањима која се тичу равноправности 
жена и мушкараца,

– Уврстити димензију родне равноправности у своје ак-
тивности децентрализоване сарадњe.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 31. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/15) и у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14), донела је

ДР УГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2017. годину (у даљем тексту: основни Програм) донела је 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 
2017. године, а објављен је у „Службеном листу Града Бео-
града”, број 4/17 од 26. јануара 2017. године.

Прве измене и допуне Програм уређивања и доделе 
грађевинског земљишта за 2017. годину (у даљем тексту: 
прве измене и допуне Програма) донела је Скупштина Гра-
да Београда на седници одржаној 29. маја 2017. године, а 
објављен је у „Службеном листу Града Београда”, број 46/17 
од 30. маја 2017. године.

Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта 
на територији Града, улагања у припрему и изградњу обје-
ката од посебног стратешког интереса за развој Града, као и 
друга улагања.

Програм се заснива на решењима и условима садржа-
ним у законима, одлукама и прописима којима се уређују 
односи у области земљишне политике и грађења.

Садржином и начином доношења програма обезбеђује 
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току 
године буду усклађени са реалним потребама и могућнос-
тима просторног развоја и омогућава се:

1. остваривање захтева за рационално коришћење 
грађевинског земљишта и успостављање оптималног одно-
са улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета обје-
ката које она опслужује;

2. висок степен ефикасности у рационализацији плани-
раних радова кроз усклађивање динамике и других услова 
изградње;

3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
4. благовремено предузимање свих организационих, 

правних и других мера које су потребне за ефикасно извр-
шавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда, са 
пројекцијом за наредне две године, а који су у надлежности 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП (у даљем тексту: Јавног предузећа).

Врсту и обим програмских задатака у програму опредељују 
планирани приходи и примања за текућу годину која се дефи-
нишу предлогом Одлуке о буџету града за текућу годину.

Основни разлог друге Измене и допуне Програма за 
2017. годину представља ребаланс буџета Града Београда 
којим ће се део планираних средстава од доприноса и нак-
наде за уређивање грађевинског земљишта усмерити на 
одржавање саобраћајница и зелених површина.

Упоредо са израдом ребаланса буџета града Београда за 
2017. годину приступило се и изради других измена и до-
пуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2017. годину. Сагласно наведеним документима, пла-
нирана средства за реализацију Програма умањена су за 
1.830.995.494 динара, тако да укупно планирана средства за 
реализацију Програма износе 7.809.267.042 динара.

Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне рас-
ходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у складу 
са тим, извршиле прерасподелу планираних средстава за ре-
ализацију Програма по објектима и активностима.

Другим изменама Програма за 2017. годину, извршена је 
прерасподела средстава предвиђених за реализацију раније 
пламираних објеката, одређене активности су одложене за 
наредни период по испуњењу планских и имовинских усло-
ва за њихову реализацију, а поједине се покрећу раније у од-
носу на планирану динамику, јер су се за то стекли услови.

Програм садржи избор приоритетних програмских зада-
така који су утврђени по следећим основним критеријумима:

– завршетак и довођење у функцију објеката чија је из-
градња у току;

– одржавање континуитета изградње комуналне мреже 
и објеката значајних за развој града у целини;

– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по уговорима са инвеститорима;

– израда планске и техничке документације за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком 
о грађевинском земљишту сачињени су следећи програми:

1. Програм уређивања грађевинског земљишта
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној 

својини.

1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Програм који се односи на радове на уређивању грађе-
винског земљишта садржи:

I. Припремање грађевинског земљишта
II. Опремање грађевинског земљишта
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 

за доделу

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Подаци о припремању грађевинског земљишта односе 
се на прибављање урбанистичких планова, истражне радо-
ве, израду геодетских, геолошких и других подлога, спро-
вођење конкурса и друге документације потребне за израду 
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге по-
требне радње које претходе опремању земљишта.

Планирани радови – програмски задаци у оквиру при-
премања земљишта се групишу у три групе послова и то:

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације

Део Програма који садржи податке о прибављању урба-
нистичких планова приказан је у подгрупама према фази 
реализације, са износом средстава потребних за њихову из-
раду:

А – урбанистички планови за које су донете одлуке о из-
ради у претходном периоду;

Б – нови планови који ће се радити по одлукама које ће 
бити донете у планској години;

Ц – урбанистички пројекти и пројекти парцелације.

2. Припремна документација за израду и спровођење 
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, 

пројекти)

Део Програма који садржи податке о Припремној доку-
ментацији за израду и спровођење планова приказан је у 
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подгупама према врсти послова, са износом средстава по-
требних за њихову реализацију:

1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога; 
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других 

конкурса;
3. истраживања, студије, анализе и елаборати;
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти 

за потребе израде планова;
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у 

катастру;
6. прибављање локацијских услова.

3. Решавање имовинско-правних односа

Део програма који садржи податке о прибављању 
земљишта и решавању имовинско-правних послова прика-
зан је у подгрупама према врсти објеката за који се приба-
вља земљиште, са оквирним износом средстава потребних 
за његову реализацију, и то за:

1. Објекте од посебног стратешког интереса за развој 
града;

2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
3. Објекти и мрежа водоснабдевања; 
4. Објекти и мрежа канализације; 
5. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
6. Изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.

II. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Планирани радови – програмски задаци на комуналном 
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:

1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког 
интереса за развој града

Овај део програма одвојен је као посебан програм, обзи-
ром на специфичност објеката, сложеност процеса плани-
рања активности, као и на различите изворе финансирања 
који подразумевају средства из буџетских прихода, средста-
ва из кредита у оквиру пројекта УМП-а, као и средства од 
посебних наменских буџетских средстава за припремне ак-
тивности за потребе изградње саобраћајнице Северна тан-
гента и интермодалног терминала.

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет 
група послова

1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром; 
2. објекти и мрежа водоснабдевања; 
3. објекти и мрежа канализације; 
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
5. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
Сви планирани објекти груписани су у подгрупе према 

фази реализације:
А – наставак изградње започетих објеката; 
Б – почетак изградње нових објеката; 
Ц – припрема за почетак изградње. 
За сваки објекат из Програма, дефинисане су планиране 

активности према фазама реализације, коју подељене на:
7. техничку документацију;
8. техничку контролу;
9. услове, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-

винска дозвола, пријава радова;
10. извођење радова;

11. технички преглед;
12. употребну дозволу.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 

– Програмом су обухваћене активности на припреми и 
изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осве-
тљење, измештање и заштита телекомуникационих и елек-
тро-енергетских инсталација) у циљу опремања локација. 
Ова група послова посебно обухвата следеће објекте:

1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тро-
тоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са 
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;

2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадук-

ти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом 

инфраструктуром представља изградња недостајуће ин-
фраструктуре у функцији опремања нових локација по 
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени те-
хнички и формално правни услови. Реализација наведене 
инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима:

– уговорима у којима Дирекција преузима обавезу да 
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је 
предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског 
земљишта и Планом јавних набавки за текућу годину;

– уговорима о заједничком опремању локација у складу 
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи;

– уговорима о финансирању изградње инфраструктуре 
средствима физичких и правних лица, сагласно члану 1. Од-
луке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприно-
са за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист 
Града Београда”, број 74/15). 

За прву категорију уговора реализација представља тро-
шак буџета, а за друге две категорије уговора, реализација 
се спроводи без финансијског улагања Града, осим обавезе 
плаћања ПДВ-а за извршене грађевинске услуге у складу са 
чланом 10. Закона о ПДВ-а. Израда техничке документације 
и изградња одвијају под стручним надзором Дирекције уз 
спровођење свих законских процедура у поступку приба-
вљања грађевинске и употребне дозволе, које су на име Гра-
да, а изведени инфраструктурни објекти предају се Граду у 
трајно власништво. Према очекиваној динамици завршетка 
радова, на одговарајућим програмским позицијима обез-
беђена су буџетска средства за порез на додату вредност 
који се измирује приликом примопредаје објеката Граду.

У посебном прилогу Програма дата је табела закључе-
них уговора.

Изменама Програма планирана су активности на реали-
зацији нове мреже саобраћајница са инфраструктуром и то:

II.2.1.Ц.35. Акциони план расељавања – социјално становање на локацији Овча
II.2.1.Е.2.18. Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду
II.2.1.Е.2.19. Локација бензинске станице уз саобраћајницу УМП
II.2.1.Е.2.20. Опремање комплекса у Улици кнеза Милоша

2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм 
обухвата припремне активности и изградњу и реконструк-
цију примарних објеката и мреже за систем водоснабде-
вања града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за 
пречишћавање воде, рени бунари);

2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне ста-
нице...);

3. дистрибутивна мрежа.



Број 82 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.

3. Објекти и мрежа канализације – Оваj Програм обух-
вата припремне активности и изградњу и реконструкцију 
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних 
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

1. постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. канализационе црпне станице;
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађе-

вине...);
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација, 

фекална канализација, општа канализација).
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља – Програмом су предвиђене активности на изградњи 
и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на 
завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне 
инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и прпре-
мне активности за потребе формирања новопланираних 
гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе по-
слова посебно се идентификује на следеће објекте:

1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта;
3. уређење гробаља.

5. Изградња и прибављање станова и других простора за 
расељавање – Програмом за 2017. годину планирају се ак-
тивности на завршетку изградње започетих објеката грађе-
них за потребе прибављања станова за расељавање, као и 
почетак активности на изградњи нових објеката.

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

Овај део програма подељен је на активности које обух-
ватају припремне активности у смислу израде пројеката 
парцелације, односно формирање парцела за локације на 
којима су решени имовинско-правни односи, као и при-
бављање грађевинског земљишта за доделу. Основни циљ 
овог дела програма је стварање услова за ефикасније усту-
пање земљишта за изградњу објеката стамбене, пословне и 
друге намене по локацијама,

Збирни преглед радова на уређивању грађевинског 
земљишта формира се према врстама радова, групама по-
слова и економским класификацијама.

Уместо табеле из Програма која гласи: Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2017. годину. Пре-
ма изменама и допунама програма са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (дин.), треба да стоји: Планирана финансијска 
средства за реализацију програма за 2017. годину. Према другим изменама и допунама програма са пројекцијама за 2018. и 
2019. годину (дин.), у којој је дат упоредни приказ Основни програм и Измене и допуне програма.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2017. год.
ПРЕМА ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2018. И 2019. год. (дин.)

ПОЗ OБЈЕКАТ
ПРЕТХОДНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 2017.

ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 2017.

ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 2018.

ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 2019.
1 2 3 4 5 6
I. ПРИПЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 2.473.867.574 2.116.030.358 3.200.655.343 2.734.097.861

I.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧ-
КИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

413.758.261 282.835.373 587.253.164 299.859.361

А. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О 
ИЗРАДИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

383.439.316 264.290.188 444.539.370 148.643.216

Б. НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ 
БИТИ ДОНЕТЕ У ПЛАНСКОЈ ГОДИНИ

20.801.345 17.702.545 131.128.034 151.216.145

Ц. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 9.517.600 842.640 11.585.760 0
I.2. ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНОВА
276.109.313 199.194.985 232.510.479 37.560.000

1. ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 101.594.346 80.904.146 72.827.000 10.560.000
2. СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУ-

ГИХ КОНКУРСА
40.206.127 37.088.218 44.276.400 0

3. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ 6.792.500 2.208.800 22.503.800 18.000.000
4. ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕ-

БЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА
32.294.000 27.501.200 39.492.800 1.000.000

5. ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У 
КАТАСТРУ

84.836.340 41.171.421 44.189.679 0

6. ПРИБАВЉАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 10.386.000 10.321.200 9.220.800 8.000.000
I.3. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 1.784.000.000 1.634.000.000 2.380.891.700 2.396.678.500
II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 6.331.416.962 4.875.469.184 9.655.749.518 9.746.304.881

II.1. ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШ-
КОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

3.064.069.600 2.535.710.358 4.049.491.580 3.442.539.100

II.2. ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 3.267.347.362 2.339.758.826 5.606.257.938 6.303.765.781
1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 1.407.811.329 1.019.775.795 2.957.488.534 3.476.786.981
2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 729.018.038 566.108.395 851.271.329 692.560.000
3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.052.134.670 712.779.231 1.572.640.155 1.883.798.800
4. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И 

ГРОБАЉА
67.551.300 30.263.380 184.857.920 100.020.000

5. ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА 
ЗА РАСЕЉАВАЊЕ

10.832.025 10.832.025 40.000.000 150.600.000

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА ДОДЕЛУ

23.978.000 6.767.500 26.536.800 20.100.000

IV. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 811.000.000 811.000.000 771.000.000 771.000.000
  УКУПНО (I+II+III+IV): 9.640.262.536 7.809.267.042 13.653.941.661 13.271.502.742



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 13



Број 82 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.
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Број 82 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.
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Број 82 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 19



Број 82 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 21



Број 82 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 23



Број 82 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 25



Број 82 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 27



Број 82 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 29



Број 82 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 31



Број 82 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 33



Број 82 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 35



Број 82 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 37



Број 82 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.
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Број 82 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 41



Број 82 – 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 43



Број 82 – 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 45



Број 82 – 46 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 47



Број 82 – 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 49



Број 82 – 50 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.
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Број 82 – 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 53



Број 82 – 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 55



Број 82 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 57



Број 82 – 58 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 59



Број 82 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 61



Број 82 – 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 63



Број 82 – 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 65



Број 82 – 66 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.



7. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 67

2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ ло-
кација које се налазе у јавној својини, за које ће се у току 
године вршити додела. За сваку локацију сагледавају се и 
приказују површина земљишта за доделу и БРГП и намена 
објеката које је могуће градити на локацији. 

Назив локације
Површина 
земљишта 

(hа)

БРГП
(m²) Намена 

1. Локација за комерцијалне садржаје ГП2, 
„Аутокоманда”, Вождовац

0,64 22.473 комерцијална

2. Локација за спорт (блок 7) у насељу 
Бањица, Вождовац

0,23 1.148 спорт

3. Локација у оквиру ПДР привредне зоне 
„Ауто-пут” (ГП2-ГП4), Нови Београд

9,16 91.675 привредно-ко-
мерцијална

4. Локација за спорт Браће Јерковић, 
Вождовац

0,22 2.695 спорт

5. Локација за становање у Карловачкој 
улици (ГП1-ГП2), Врачар

0,07 2.069 становање

6. Локација за индивидуално становање 
у ул. Милоја Закића (ГП1, ГП3-ГП7), 
Чукарица

0.32 3.554 становање

7. Локација за комерцијалне садржаје „Ау-
токоманда 2”, к.п.3/12, КО Вождовац

0,25 7.692 комерцијална

8. Локација за становање у насељу Мирије-
во, Звездара

0,19 1.608 становање

9. Локација за комерцијалне садржаје у 
Блоку 63, Нови Београд

0,83 40.800 комерцијална

10. Локација за привредно-комерцијалне 
делатности на Батајничком путу, Земун

7,44 44.657 привредно-ко-
мерцијална

11. Локација за становање Омладинска 
улица, Савски венац

0,13 917 становање

12. Локација за мешовите градске центре у 
Блоку 61, Нови Београд

0,59 13.610 мешовити град-
ски центри

13. Локација за комерцијалне садржаје 
ТПЦ5, Раковица

0.22 2.228 комерцијална

14. Локација за комерцијалне садржаје у 
Радничкој улици, Чукарица

1,46 17.486 комерцијална

15. Локација за комерцијалне садржаје у 
Блоку 43, Нови Београд

2.05 99.285 комерцијална

16. Локација за мешовите градске центре 
јужно од насеља Др Ивана Рибара, Нови 
Београд

2,17 49.524 мешовити град-
ски центри

17. Локација за становање у улици Баје 
Пивљанина, Савски венац

0.12 866 становање

18. Локација за становање у Станислава 
Сремчевића, Звездара

0,05 1.995 становање

19. Локација за привредне делатности ,,Гр-
меч” (ГП1-ГП2), Земун

1,94 38.754 привреда

Поред наведених локација, предмет доделе може бити 
и остало неизграђено грађевинско земљиште – локације за 
које ће бити решени имовинско-правни односи.

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру Про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

Јавно предузеће, као инвеститор у име Града Београда, 
има право да предузима све прописане радње, покреће од-
говарајуће поступке ради прибављања сагласности, грађе-
винских дозвола, пријаве почетка извођења радова и до-
бијања употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма, 
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију 
и о томе подносити извештаје надлежним органима Града 
Београда.

Израда Измене и допуне Програма уређивања и доделе 
гађевинског земљишта за 2017. годину врши се уколико се:

– приступи изради ребаланса буџета Града Београда,
– на основу сагледане динамике реализације активности 

у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и 
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће 
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса 
града Београда на изградњи капиталних објеката од посеб-
ног интереса за град, као и за потребе уређивања нових ло-
кација може извршити прерасподела претходно одобрених 
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и 
стварања могућности уговарања.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 463-895/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

ПРИЛОГ 1:
Закључени уговори за инфраструктурне објекте који се 

реализују без финансијског улагања Града
1. Закључени уговори за опремањe локација недос-

тајућом комуналном инфраструктуром по члану 92. Закона 
о планирању и изградњи, који се реализују средствима ин-
веститора, уз умањење доприноса сразмерно учешћу у оп-
ремању локација

Локација Недостајућа инфраструктура
Инвестициона 

вредност 
(бруто динара)

1 Стамбени комплекс 
Sunnyville у Вишњичкој 
бањи, Палилула

Саобраћајница Нова 7 са при-
падајућом инфраструктуром и 
изградњом канализационе мреже 
у делу Сланачког пута

67.590.720

2 Стамбени комплекс Гусињска 
нова, Звездара

Саобраћајница Нова Гусињска са 
припадајућом инфраструктуром

25.107.765

3 Пословни комплекс у Дра-
гослава Срејовића, Палилула

Саобраћајница Нова 2 са припа-
дајућом инфраструктуром

39.740.484

4 Локација „ИКЕА”, јужно од 
наплатне рампе Бубањ поток, 
Вождовац

Саобраћајнице, инфраструктурни 
објекти и јавне зелене површине 
са регулацијом реке Болечице

911.130.297 

5 Опремање блока 14 на 
подручју ППППН „Београд 
на води“

Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром

1.066.233.390

2. Закључени уговори за инфраструктурне објекте који 
се реализују средствима физичких и правних лица, за лока-
ције за које су испуњени формално-правни и технички ус-
лови, без права на умањење доприноса

Чланом 1. Одлуке о изменама и допунама Одлу-
ке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта („Службени лист Града Београда”, број 74/15); 
предвиђена је могућност да физичка и правна лица, која 
имају интерес да финансирају у име Дирекције све актив-
ности на припреми техничке документације и изградњи 
објеката недостајуће инфраструктуре, који нису предвиђе-
ни Програмом, без права на умањење доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта и рефундирања уложених 
средстава.



Број 82 – 68 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. новембар 2017.

По наведеном основу, на основу закључених уговора 
са инвеститорима, који су се изјаснили да имају интерес 
да финасирају изградњу у 2017 годину, реализује се недос-
тајућа комунална инфрастуктура за следеће локације:

Локација Недостајућа 
инфраструктура

Процењена вредност 
радова на изградњи 

инфраструктуре 
која се предаје Граду 

(бруто динара)

1 Улица Гусињска,
Звездара

Водоводна мрежа – 70 m 1.365.000

2 Улица Чернишеваског, 
Врачар

Водоводна мрежа – 80 m 1.560.000

3 Улица Војводе Блажете, 
Звездара

Водоводна и канализациона 
мрежа – 110 m

5.032.500

4 Улица Ивана Божића, 
Звездара

Водоводна мрежа – 90 m 1.755.000

5 Улица Церска, Врачар Водоводна мрежа  – 40 m 780.000

6 Улица братсва и јединства, 
Палилула

Канализациона мрежа – 50 m 1.312.500

7 КО Рвати,
Обреновац

Водоводна мрежа – 70 m 1.365.000

8 Улица Шуматовачка 102, 
Врачар

Водоводна мрежа-45 m  877.500

9 Смиљанићева улица, 
Врачар

Водоводна мрежа – 50 m 975.000

10 Булевар Милутина Милан-
ковића,
Нови Београд

Водоводна мрежа – 100 m 1.950.000

11 КО Велики Мокри Луг, 
Звездара

Водоводна мрежа – 220 m 4.290.000

12 Улица Војводе Блажете, 
Звездара

Водоводна и канализациона 
мрежа – 130 m

5.947.500

13 Улица Косте Рацина, Сав-
ски венац

Канализациона мрежа – 85 m 2.231.250

14 Улица Војислава Илића 143, 
Звездара

Водоводна и канализаци-
она мрежа и реконструк-
ција дела саобраћајнице 
– раскрснице Војислава 
Илића са приступном са-
обраћајницом 130 m

16.262.523

15 Улица Мирка Луковића, 
Звездара

Водоводна мрежа – 50 m 975.000

16 Улица Кланичка, Звездара Водоводна мрежа – 70 m 1.365.000

17 Улица Зрмањска, Чукарица Водоводна мрежа – 60 m 1.170.000

18 Улица Шеварице, Звездара Водоводна мрежа – 50 m 975.000

19 Улица Фрушкогорска, 
Обреновац

Водоводна мрежа – 50 m 975.000

20 Улица Шуматовачка, 
Врачар

Водоводна мрежа – 97 m 1.891.500

21 Улица Крагујевачка, При-
зренска, Земун 

Канализациона мрежа – 80 m 2.100.000

22 Улица Миодрага Петровића 
Чкаље, Звездара

Улична водоводна и канали-
зациона мрежа – 100 v

4.575.000

23 Улица Босе Милићевић 4, 
Вождовац

Канализациона мрежа – 70 m 1.837.500

24 Улица Симе Игуманова, 
Врачар

Водоводна мрежа – 140 m 2.730.000

25 Улица Раваничка, Звездара Водоводна мрежа – 78 m 1.521.000

26 Улица Новоградска, Земун Канализациона мрежа – 40 m 1.050.000

27 Улица Пећска 3, Звездара Водоводна мрежа – 45 m у 
Пећској улици од краја пар-
целе до постојеће у броју 1а

 877.500

28 Улица Вука Караџића у 
Младеновцу

Водоводна мрежа Ф110 mm 
око 95м и канализационе 
мреже Ф200 mm – 95 m

4.346.250

29 Улица Ловачка, Добановци, 
Земун

Водоводна мрежа – 115 m 2.242.500

30 Улица Сазонова, Врачар Водоводна мрежа – 45 m  877.500

31 Улица Славонска 30, Земун Кишна канализација – 160 m 4.680.000

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новем-
бра 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива 
улица и тргова на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. 
тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16– одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: НОВИ БЕОГРАД 

I. Додељује се назив улице и то: Градска општина: Нови 
Београд.

1. Улици која спаја Мост на Ади и Улицу Тошин бунар, 
одређује се назив: Булевар хероја са Кошара. 

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-839/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новем-
бра 2017. године на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива 
улица и тргова на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. 
тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

I. Додељује се назив улице и то: Градска општина Звездара.
1. Улици Игманска мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Јована Ћирилова. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”. 
Скупштина Града Београда

Број 015-840/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новем-
бра 2017. године на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива 
улица и тргова на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. 
тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

I. Додељује се назив улице и то: Градска општина Вождовац.
1. Улици која почиње од кружног тока за петљу 

„Траншпед” и иде паралелно са Aуто-путем Београд–Ниш, 
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поред продајног објекта „Икеа” Србија д.о.о. одређује се на-
зив: Улица Астрид Линдгрен. 

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-841/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђи-
вању назива улица и тргова на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 
3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 

I. Додељује се назив улице и то: Градска општина Чукарица.
1. Новој улици у насељу Сремчица која почиње код Ули-

це шумске економије број 46 и иде катастарским парцелама 
364/1, 364/2, 364/3 и 364/4 КО Сремчица одређује се назив: 
Улица белог орла. 

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-842/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛА-

НА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комиси-
ји, и то:

– Ненад Прелић, члан;
– Душан Динчић, заменик члана;
– Ђорђе Кривокапић, члан;
– Ирена Љубомировић Иванковић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-892/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛА-

НА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1.  Именују се у Градску изборну комисију, и то:
за члана: Душан Динчић, на предлог Демократске странке,
за заменика члана: Драган Маравић, на предлог Демо-

кратске странке,
за члана: Ирена Љубомировић Иванковић, на предлог 

Демократске странке,
за заменика члана: Ђорђе Кривокапић, на предлог Демо-

кратске странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-893/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 15. став 1. тачка 4. 
члана 33. став 1. тачка 4. ст. 2. и 3. чл. 34. и 35. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 
92/11 и 93/12), и Уредбе о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 98/10), и 
члана 31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 06/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 64/16, 126/16 и 4/17), тачка I мења се и 
гласи: 

Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на те-
риторији града Београда (у даљем тексту: Градски штаб), у 
који се именују: 

За команданта:
– др Синиша Мали, градоначелник града Београда.
За заменике команданта:
– Андреја Младеновић, заменик градоначелника града 

Београда,
– Слободан Шолевић, члан Градског већа града Београда.
За начелника: 
– Раде Милошевић, начелник Управе за ванредне ситу-

ације у Београду, Сектор за ванрeдне ситуације, МУП РС.
За чланове:
1. Горан Весић, помоћник градоначелника града Београ-

да – градски менаџер;
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2. Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Бе-
ограда;

3. Мирјана Павичић, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за информисање;

4. Соња Подунавац, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за инспекцијске 
послове;

5. Никола Ристић, в.д. заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда – секретар Секретаријата за послове Ко-
муналне полиције;

6. Дарко Главаш, в.д. заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за послове одбра-
не, ванредних ситуација, комуникације и координацију од-
носа са грађанима, руководилац Стручно-оперативног тима 
за заштиту и спасавање од снежних мећава, наноса и поле-
дица;

7. Бобан Рајчић, начелник одељења за послове одбране 
и ванредних ситуација у Секретаријату за послове одбране, 
ванредних ситуација, комуникације и координацију односа 
са грађанима, руководилац Стручно-оперативног тима за 
координацију и реализацију планова, мера и задатака ци-
вилне заштите на територији града Београда;

8. Милинко Величковић, заменик начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретар Секретаријата за привреду, 
руководилац Стручно-оперативног тима за заштиту и спа-
савање од епизоотија и биљних болести;

9. Милош Вулевић, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, руководилац Стручно-оперативног 
тима за заштиту и спасавање од земљотреса, рушевина, 
клизишта, одрона и ерозија;

10. Ненад Ђинђић, директор ЈВП Београдводе, Руково-
дилац Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање 
од поплава;

11. Нина Јандрић, в.д. заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда – секретар Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове, руководилац Стручно-оперативног тима 
за заштиту и спасавање од града и олујних ветрова;

12. Ивана Вилотијевић, в.д. заменик начелника Градске 
управе Града Београда – секретар Секретаријата за заштиту 
животне средине, руководилац Стручно-оперативног тима 
за заштиту и спасавање од суше и високих температура;

13. Мр сц. мед. др Вера Дражић, заменик начелника 
Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за 
здравство, руководилац Стручно-оперативног тима за заш-
титу и спасавање од епидемија и здравље људи;

14. Наташа Станисављевић, заменик начелника Град-
ске управе Града Београда – секретар Секретаријата за со-
цијалну заштиту, руководилац Стручно-оперативног тима 
за заштиту и спасавање за евакуацију, склањање и збриња-
вање;

15. Миле Јовичић, командант ватрогасно-спасилачке 
бригаде, Управе за ванредне ситуације у Београду, Сектор 
за ванредне ситуације МУП РС, руководилац Стручно-опе-
ративног тима за заштиту и спасавање од пожара и експло-
зија, техничко-технолошких несрећа и терористичких на-
пада;

16. др Душанка Матијевић, директор Градског завода за 
јавно здравље, руководилац Стручно-оперативног тима од 
нуклеарних и радијационих акцидената (РХБЗ-Радиолош-
ка, хемијска и биолошка заштита);

17. Душан Рафаиловић, заменик начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај;

18. Славиша Живковић, в.д. директор ЈП „Путеви Бео-
град”;

19. Угљеша Митровић, заменик начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретар Секретаријата за јавни 
превоз; 

20. Наташа Путник, в.д. заменик начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретар Секретаријата за енергетику; 

21. Славко Гак, заменик начелника Градске управе Гра-
да Београда – секретар Секретаријата за образовање и дечју 
заштиту;

22. Веселин Милић, начелник ПУ за град Београд, МУП РС;
23. Зоран Несторовић, потпуковник ВС, МО РС;
24. др Горан Чолаковић, директор Градског завода за 

хитну медицинску помоћ;
25. Југослав Николић, директор РХМЗ-а;
26. Ивана Марисављевић Дашић, секретар, Црвени Крст 

Београд;
27. Иван Тејић, директор ЈКП „Београд пут”;
28. Андрија Чупковић, директор ЈКП „Паркинг сервис”;
29. Жељко Милковић, директор ГСП „Београд”;
30. Слободан Станојевић, директор ЈКП „Зеленило – Бе-

оград”;
31. Мирослав Богдановић, директор ЈКП „Градска чис-

тоћа”;
32. Горан Алексић, директор ЈКП „Београдске електране”;
33. Иван Сочо, директор ЈКП „Градске пијаце”;
34. Драган Ђорђевић, директор ЈКП „Београдски водо-

вод и канализација”;
35. Александар Цинцар Попоски, директор ЈКП „Јавно 

осветљење”;
36. Драган Балтовски, директор ЈКП „Погребне услуге”;
37. Роберт Ђукић, в.д. директор ЈП „Ада Циганлија”;
38. др Драгана Деспот, директор Завода за биоциде и ме-

дицинску екологију;
39. Будимир Грубић, директор ЈКП „Ветерина Београд”;
40. Немања Дробњак, начелник Оперативног центра 112 у 

Београду, Управа за ванредне ситуације у Београду, МУП РС.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 020-1061/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка 
др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИО-
ЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ „ГРАДСКИ 

ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ”

1. Утврђује се да Небојши Стојановићу, дипломираном 
економисти престаје функција вршиоца дужности директо-
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ра установе „Градски центар за физичку културу”, због ис-
тека мандата.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-902/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка 
др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ „ГРАДСКИ 

ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ”

1. Именује се Небојша Стојановић, дипломирани еконо-
миста, за директора установе „Градски центар за физичку 
културу”, на период од четири године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-903/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Нови Београд”, Нови Београд, Народних хе-
роја 12, представник родитеља, Никола Турчиновић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-958/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Дринка Павловић”, Београд, Косовска 19, представ-
ник родитеља, на лични захтев, Владимир Ђорђевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-960/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, 

ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Светислав Голубовић Митраљета”, Земун, Батај-
ница, Далматинске загоре 94, представник родитеља, Милан 
Канкараш.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-962/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „JEФИМИЈА”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јефимија”, Обреновац, Краља Милутина 3, 
представник запослених, на лични захтев, Катарина Кисић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-964/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Војвода Степа”, Београд, Војводе Степе 520, 
представник родитеља, Драгана Марковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-966/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „НХ Синиша Николајевић”, Београд, Тимочка 
24, представник родитеља, Бранимир Ибрахимпашић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-968/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Олга Петров”, Београд, Падинска скела 9, 
представник родитеља, Драган Анђелковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-970/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Живојин Перић”, Обреновац, Стублине, Ваљевски 
пут бб, представник родитеља, Милорад Стаменић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-972/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милан Ракић”, Нови Београд, Војвођанска 62, 
представник родитеља, Бранислав Цветковић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-974/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕ-
ОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИЛУ-

ТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ге-
олошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланко-
вић”, Београд, Есад Пашина 26, представници родитеља:

– Ана Ануфријев;
– Татјана Милишић;
– Милица Љубисављевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-976/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА TЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе „Дрво арт”, Београд, Цара Душана 23, пред-
ставник запослених, Јово Летица.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-978/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Еле-
тротехничке школе „Стари град”, Београд, Високог Стевана 
37, представници родитеља:

– Данијела Пасти,
– Драган Пузовић,
– Драган Вучковић, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-980/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “ЗЕМУН”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Елек-
тротехничке школе „Земун”, Земун, Наде Димић 4, пред-
ставник запослених, Ненад Миличић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-982/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 2, 
представник родитеља, Владимир Вићентијевић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-984/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА AР-
ХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ар-
хитектонске техничке школе, Београд, Војислава Илића 78, 
представници родитеља:

– Јасмина Живковић Митровић,
– Љиљана Михаиловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-986/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕ-
ВЕТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, 

НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Де-
вете гимназије “Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, 
Булевар маршала Толбухина 41, представници родитеља:

– Јелена Гинић;
– Александар Арсов.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-988/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Гимназије, Младеновац, Краља Александра Обреновића 25, 
представници родитеља:

– Драгана Радишић;
– Оливера Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-990/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иво Андрић”, Београд, ул. Ивана Мичурина 
број 38а, представник родитеља, Александра Јокић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-992/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Исидора Секулић”, Београд, Гаврила Принци-
па 42, представник родитеља Тамара Лаудановић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-994/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Ристић”, Борча, Београд, Беле Бартока 
48а, представници родитеља: 

– Сузана Мишчевић;
– Бранко Џелајлија.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-996/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Илија Бирчанин”, Земун, ул. Браће Крњеше-
вац број 2, представник родитеља Драгана Степановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-998/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава”, Младеновац, Космајска 47, пред-
ставник родитеља Сања Бабић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1000/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВНЕ 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не музичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд, Ватросла-
ва Јагића 5, представник родитеља Јасна Денић Митковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1002/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Електротехничке школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице 
Наталије 31, представници родитеља:

– Ивана Савичић;
– Зоран Максић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1004/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-
НО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДО-

ВИЋ”, ЗЕМУН 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, То-
шин бунар 17, представник родитеља Сузана Вујичић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1006/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНА-
ЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гим-
назије у Лазаревцу, Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, 
представник родитеља Жељко Вуковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1008/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Прве београдске гимназије, Београд, Цара Душана 61, пред-
ставници родитеља:

– Милета Пантелић;
– Дејан Радојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-1010/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XIII 
београдске гимназије, Београд, Љешка 47, представник ро-
дитеља Наташа Симонов.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1012/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе Младеновац, Вука Караџића 75, представ-
ници родитеља:

– Горица Ђорђевић;
– Верица Милошевић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1014/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ФАР-
МАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Фармацеутско-физиотерапеутске школе, Београд, Донска 
27-29, представници родитеља:

– Дмитар Торбица;
– Драган Петров.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1016/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНА-

ЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гим-
назије у Обреновцу, Милоша Обреновића 90, представник 
родитеља Славица Павловић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1018/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Филип Филиповић”, Београд, Булевар осло-
бођења број 317, представник родитеља Милован Бекрић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1020/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јелена Ћетковић”, Београд, ул. Врањска број 
26, представник родитеља Горан Крстић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1022/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шесте 
београдске гимназије, Београд, Милана Ракића 33, пред-
ставник родитеља Зоран Стрика.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1024/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДВАНА-

ЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Два-
наесте београдске гимназије, Београд, ул. Војводе Степе 
број 82, представник родитеља Маја Ђорђевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1026/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „КОЛУБАРА”, ЛАЗАРЕВАЦ 

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе „Колубара”, Лазаревац, Доситеја Обрадо-
вића 6, представници родитеља:

– Зорана Вучетић;
– Данка Савић;
– Горица Милојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1028/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Старина Новак”, Београд, Кнез Данилова 33-
37, представник родитеља Јелена Петровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1030/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 5, 
представник јединице локалне самоуправе Мирјана Иво-
шевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1032/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 5, 
представник родитеља Јован Томовић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1034/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Ђорђе Крстић”, Београд, Живка Настића Бабе 
12, представник родитеља Бранимир Тадић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1036/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Београд, Таковска 41, пред-
ставник родитеља Зоран Крстић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1038/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јанко Веселиновић”, Београд, Умчарска 2, 
представник родитеља Милица Зоркић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1040/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СЕДМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Седме 
београдске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представник 
родитеља Снежана Станојев.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1042/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке 
школе „Нови Београд”, Нови Београд, Омладинских бригада 
25, представник родитеља Слободан Павловић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1044/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шко-
ле за дизајн, Београд, Крупањска 3, представник родитеља 
Љиљана Ђуровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1046/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ПК „БЕОГРАД”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд”, Бе-
оград, Панчевачки пут 39, представник родитеља Дејан Чо-
рогар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1048/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Ватрослав Лисински”, Београд, НХ Стра-
ше Пинџура 1/2, представник родитеља, на лични захтев 
Срећко Грујић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1050/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД 

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе за дизајн коже, Београд, Војислава Илића 88, 
представници родитеља:

– Саша Тодоровић;
– Ирена Обренов;
– Далибор Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1052/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-пословне школе, Београд, Светогорска 48, представник 
јединице локалне самоуправе Јована Павловић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1055/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Нови Београд”, Нови Београд, Народних хероја 12, пред-
ставник родитеља Маријана Ковачевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-959/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Дринка Павловић”, Београд, Косовска 19, представник ро-
дитеља Валентина Илић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-961/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, 

ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Светислав Голубовић Митраљета”, Земун, Батајница, Далма-
тинске загоре 94, представник родитеља Данијела Маћешић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-963/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕФИМИЈА”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Јефимија”, Обреновац, Краља Милутина 3, представник 
запослених, Маја Петровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-965/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Војвода Степа”, Београд, Војводе Степе 520, представник 
родитеља Зоран Петровић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-967/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
НХ „Синиша Николајевић”, Београд, Тимочка 24, представ-
ник родитеља Игор Томић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-969/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Олга Петров”, Београд, Падинска скела 9, представник ро-
дитеља Далиборка Милосављевић Рапић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-971/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Живојин Перић”, Обреновац, Стублине, Ваљевски пут бб, 
представник родитеља Драгана Мићић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-973/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Милан Ракић”, Нови Београд, Војвођанска 62, представник 
родитеља Дејан Марковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-975/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕ-
ОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИЛУ-

ТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Геолошке и 
хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, Бео-
град, Есад Пашина 26, представници родитеља:

– Зорица Тричковић;
– Илија Кузмановић;
– Александар Крањец.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-977/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Техничке школе 
„Дрво арт”, Београд, Цара Душана 23, представник запосле-
них Зоран Карадоламовић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-979/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Елетротех-
ничке школе „Стари град”, Београд, Високог Стевана 37, 
представници родитеља:

– Снежана Марчетић Виторовић;
– Виолета Ђорђевић;
– Слађана Петковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-981/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗЕМУН”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Електротех-
ничке школе „Земун”, Земун, Наде Димић 4, представник 
запослених Владан Зец.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-983/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 2, представ-
ник родитеља Марина Радовановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-985/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

AРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именуjу се за чланове Школског одбора Архитектон-
ске техничке школе, Београд, Војислава Илића 78, предста-
вници родитеља:

– Весна Новаковић;
– Мирјана Атанасковић Науновић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-987/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ДЕВЕТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, 

НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Девете гимна-
зије „Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, Булевар мар-
шала Толбухина 41, представници родитеља:

– Весна Миливојевић;
– Нада Стоиљковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-989/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије, 
Младеновац, Краља Александра Обреновића 25, представ-
ници родитеља:

– Ненад Вујић;
– Маја Спасојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-991/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Иво Андрић”, Београд, Ивана Мичурина 38а, представник 
родитеља Мара Бубало.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-993/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Исидора Секулић”, Београд, Гаврила Принципа 42, пред-
ставник родитеља Марија Стевановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-995/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Ристић”, Борча, Београд, Беле Бартока 48а, предс-
тавници родитеља:

– Ивана Боровац;
– Милош Воркапић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-997/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН

1. Именуje се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Илија Бирчанин”, Земун, Браће Крњешевац 2, представник 
родитеља Taња Ђоковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-999/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именуje се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава”, Младеновац, Космајска 47, представник ро-
дитеља Милена Дерикравић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1001/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OС-
НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”, 

БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Основне музичке 
школе „Владимир Ђорђевић”, Београд, Ватрослава Јагића 5, 
представник родитеља Луција Лалицки.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1003/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕО-

ГРАД

1. Именуjу се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице Наталије 31, 
представници родитеља:

– Ненад Џагић;
– Пера Ћосић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-1005/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новем-
бра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-
НО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДО-

ВИЋ”, ЗЕМУН 

1. Именује се за члана Школског одбора Правно-бироте-
хничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, Тошин бунар 17, 
представник родитеља Милош Обрадовић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1007/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМ-
НАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именуje се за чланa Школског одбора Гимназије у Ла-
заревцу, Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, представник 
родитеља Ненад Живановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1009/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именуjу се за чланове Школског одбора Прве београд-
ске гимназије, Београд, Цара Душана 61, представници ро-
дитеља:

– Јелена Петровић;
– Валентина Нинчић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1011/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора XIII београдске 
гимназије, Београд, Љешка 47, представник родитеља Aлек-
сандра Шешлија.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1013/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке шко-
ле Младеновац, Вука Караџића 75, представници родитеља:

– Биљана Ђорђевић;
– Јасминка Вуковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1015/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, БЕ-

ОГРАД

1. Именуjу се за чланове Школског одбора Фармацеут-
ско-физиотерапеутске школе, Београд, Донска 27-29, пред-
ставници родитеља:

– Јелена Поповић;
– Славица Ђорђевић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1017/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМ-
НАЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ

1. Именује се за члана Школског одбора Гимназије у Об-
реновцу, Милоша Обреновића 90, представник родитеља 
Драгана Вићентић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1019/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Филип Филиповић”, Београд, Булевар ослобођења 317, 
представник родитеља Ивана Дингарац.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1021/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јелена Ћетковић”, Београд, Врањска 26, представник роди-
теља Јелена Теодоровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1023/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Шесте београд-
ске гимназије, Београд, Милана Ракића 33, представник ро-
дитеља Јелена Карановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1025/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДВА-

НАЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Дванаесте бео-
градске гимназије, Београд, Војводе Степе 82, представник 
родитеља Зоран Пешовић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1027/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „КОЛУБАРА”, ЛАЗАРЕВАЦ 

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Колубара”, Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, пред-
ставници родитеља:

– Владан Васиљевић;
– Ксенија Живковић;
– Горан Лазић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1029/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Старина Новак”, Београд, Кнез Данилова 33-37, представ-
ник родитеља Јована Бугарић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1031/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 5, представник 
јединице локалне самоуправе Марија Ћирић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1033/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 5, представник 
родитеља Никола Мушикић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1035/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Ђорђе Крстић”, Београд, Живка Настића Бабе 12, пред-
ставник родитеља Дарко Трифуновић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1037/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд, Таковска 41, представник родитеља 
Горан Такић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1039/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јанко Веселиновић”, Београд, Умчарска 2, представник ро-
дитеља Сања Тодорчев Крстић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1041/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СЕДМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Седме београд-
ске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представник родитеља 
Ана Тодоровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1043/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД 

1. Именује се за члана Школског одбора Техничке шко-
ле „Нови Београд”, Нови Београд, Омладинских бригада 25, 
представник родитеља Зоран Медић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1045/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД 

1. Именује се за члана Школског одбора Школе за дизајн, 
Београд, Крупањска 3, представник родитеља Зоран Лулић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1047/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ПК „БЕОГРАД”, БЕОГРАД 

1. Именује се за члана Школског одбора Пољопривредне 
школе са домом ученика ПК „Београд”, Београд, Панчевач-
ки пут 39, представник родитеља Љубиша Декић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1049/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-
ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”, БЕОГРАД 

1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Ватрослав Лисински”, Београд, НХ Страше Пинџура 1/2, 
представник родитеља Предраг Јовановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1051/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД 

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе за дизајн коже, Београд, Војислава Илића 88, предс-
тавници родитеља:

– Данијела Калембер;
– Ивана Николић;
– Ана Бајић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1053/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. но-
вембра 2017. године, на основу члана 116. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16-одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Васа Чарапић”, Београд, Авалска 48а, на време од чети-
ри године, и то:

1. Дубравка Пејовић;
2. Сузана Јанковић;
3. Марија Милошевић;
4. Данијел Стевановић;
5. Драгана Ђолнић;
6. Ружица Дамјановић;
7. Горан Јанковић;,
8. Снежана Стајић;
9. Бојана Јакшић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1054/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД 

1. Именује се за члана Школског одбора Правно-пословне школе, Београд, Светогорска 48, представник јединице ло-
калне самоуправе Љиљана Ристић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1056/17-С, 7. новембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Страна

Одлука о подизању спомен-обележја у знак 
сећања на полицијеске службенике који су жртво-
вали своје животе вршећи службену дужност зарад 
мира и безбедности Републике Србије  – – – – – – –  1

Одлука о подизању споменика Карлу Малдену  – –  1
Одлука о подизању споменика Црнотравском 

неимару  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о постављању савремене скулптуре 

„Трипод”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о прихватању Европске повеље о родној 

равноправности на локалном нивоу  – – – – – – – –  2
Друге измене и допуне Програма уређивања и 

доделе грађевинског земљишта за 2017. годину  – – – 10
Решење о додели назива улици на територији 

градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – –  68
Решење о додели назива улици на територији 

градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –  68
Решење о додели назива улици на територији 

градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – –  68

Страна

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  69

Решење о разрешењу два члана и два заменика 
члана Градске изборне комисије– – – – – – – – – – –  69

Решење о именовању два члана и два заменика 
члана Градске изборне комисије– – – – – – – – – – –  69

Решење измени и допуни Решења о образовању 
Градског штаба за ванредне ситуације на терито-
рији града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – –  69

Решење о утврђивању престанка функције вр-
шиоцу дужности директора установе „Градски цен-
тар за физичку културу”  – – – – – – – – – – – – – – –  70

Решење о именовању директора установе „Град-
ски центар за физичку кулу”  – – – – – – – – – – – –  70

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београда – – – – – – –  71

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА
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