
Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо број 
2, представник јединице локалне самоуправе Савка Бакић 
Јовашевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-478/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Дринка Павловић”, Београд, Косовска број 19, 
представник јединице локалне самоуправе Тодор Кувељић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-480/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа број 
2, представник јединице локалне самоуправе Душанка Лу-
кић Хавелка.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-482/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра 
број 7, представник јединице локалне самоуправе Звони-
мир Ристић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-484/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Михаило Петровић Алас”, Београд, Госпо-
дар Јованова број 22, представник јединице локалне самоу-
праве Радмила Пурић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-486/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „MИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Милоје Павловић”, Београд, Милосава 
Влајића број 1, представник јединице локалне самоуправе 
Илија Давидовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-488/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јелица Миловановић”, Сопот, Кнеза Мило-
ша број 12, представник јединице локалне самоуправе Дра-
ган Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-490/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Уједињене нације”, Београд, Борова број 8, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Слободан Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-492/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Ђорђе Крстић”, Београд, Живка Настића 
– Бабе број 12, представник јединице локалне самоуправе 
Драгана Кузмановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-494/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Љуба Ненадовић”, Београд, Аце Јоксимо-
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вића број 25, представник јединице локалне самоуправе Ра-
дован Миливојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-496/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Васа Пелагић”, Београд, Милана Зеча-
ра број 2, представник јединице локалне самоуправе Маја 
Прица.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-498/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумум-
бе број 5, представник јединице локалне самоуправе Бојан 
Алексић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-500/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Иван Милутиновић”, Београд, Вишњица, 
Маршала Тита број 101, представник јединице локалне са-
моуправе Славко Потпара.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-502/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића број 1,пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Предраг Џагић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-504/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Ослободиоци Београда”, Београд, Прера-
довићева број 2, представник јединице локалне самоуправе 
Љиљана Новоселац.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-506/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Раде Драинац”, Београд, Борча, Ковиловска број 1, 
представник јединице локалне самоуправе Тамара Грујичић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-508/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Стеван Дукић”, Београд, Дaнтеова број 52, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Немања Степанов.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-510/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Зага Маливук”, Београд, Грге Андријанови-
ћа број 18, представник јединице локалне самоуправе Мир-
ко Павловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-512/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве 
београдске гимназије, Београд, Цара Душана број 61, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Снежана Милић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-514/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-пословне школе, Београд, Светогорска број 48, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Љиљана Ристић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-516/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Економ-
ско-трговинске школе, Сопот, Кнеза Милоша број 12, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Марко Живановић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-518/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Сред-
ње техничке ПТТ школе, Београд, Здравка Челара број 16, 
представник јединице локалне самоуправе Владан Ракић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-520/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕ-

ЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Желе-
зничке техничке школе, Београд, Здравака Челара број 14, 
представник јединице локалне самоуправе Сања Ковачевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-522/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „РАДЕ КОНЧАР”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Електро-
техничке школе „Раде Кончар”, Београд, Браће Грим број 32, 
представник јединице локалне самоуправе Зоран Стаменић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-524/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Mа-
шинске школе „Космај”, Сопот, Кнеза Милоша број 12, 
представник јединице локалне самоуправе Катарина Миош.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-526/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕГИЊА МИЛИЦА”, НОВИ БЕО-

ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Кнегиња Милица”, Нови Београд, Јурија Гагарина број 
78, на време од четири године, и то:

1) Десимир Трнавац;
2) Иванка Марковић;
3) Љиљана Остојић;
4) Бранислав Филиповић;
5) Драган Дондур;
6) Иван Горановић;
7) Горан Радосављевић;
8) Предраг Јушковић;
9) Сања Милованчев.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-436/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Алекса Шантић”, Гроцка, Калуђерица, Краља Петра Пр-
вог број 9, на време од четири године, и то:

1) Александар Стевић;
2) Никола Прица;
3) Биљана Батез;
4) Маризела Ранковић;
5) Митко Илијев;
6) Дејан Влашковић;
7) Јорданка Марков;
8) Саша Стојановић;
9) Стеван Стојановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-437/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БИСА СИМИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Биса Симић”, Младеновац, Велика Крсна, Централна 
број 13, на време од четири године, и то:

1) Ирена Василић;
2) Биљана Некић;
3) Слободан Гајић;
4) Јелена Милосављевић;
5) Јелена Пешић;
6) Сандра Симић;
7) Светлана Вићовац;
8) Ивана Савић;
9) Милица Петровић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-438/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА ЛАЗИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бора Лазић”, Младеновац, Влашка, на време од четири 
године, и то:

1) Ивана Којић;
2) Јадранка Јованчевић;
3) Јасмина Лазић;
4) Вероника Базић;
5) Невена Нинковић;
6) Бранка Пријаковић;
7) Бојан Павковић;
8) Миодраг Милисављевић;
9) Милан Дамњановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-439/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, 

МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за 
основно образовање одраслих, Младеновац, Краља Петра 
Првог број 175/2, на време од четири године, и то:

1) Марија Васић Перић;
2) Љиљана Николић;
3) Јелена Скробић;
4) Станка Томчић;
5) Марија Благојевић Анђелковић;
6) Марија Пантић;
7) Радојица Милошевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-440/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”, МЛА-

ДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милица Милошевић”, Младеновац, Јагњило, на време 
од четири године, и то:

1) Душица Кандић Најић;
2) Андријана Кулић;
3) Драгана Арсић;
4) Јелена Вранић;
5) Нела Андрић;
6) Јелена Весић;
7) Никола Милошевић;
8) Бојан Јанковић;
9) Михајло Весић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-441/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ МЛАДЕНОВАЦ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимнази-
је Младеновац, Краља Александра Обреновића број 25, на 
време од четири године, и то:

1) Марија Мајсторовић Гајић;
2) Марија Петровић;
3) Бранислава Каран;
4) Весна Обрадовић;
5) Јасмина Милетић;
6) Душица Маја Миленковић;
7) Споменка Јеремић;
8) Биљана Јованчевић;
9) Жикица Радојковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-442/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗЕ-

МУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Земунске гим-
назије, Земун, Градски парк број 1, на време од четири годи-
не, и то:

1) Биљана Стојичић, 
2) Валентина Вукмировић-Стефановић;
3) Јелена Манојловић;
4) Љупка Познанић;
5) Нада Митровић Узелац;
6) Зорана Цветковић;
7) Слободан Јанковић;
8) Божидар Јелисавац;
9) Милош Антонић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-443/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕ-

ДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске 
школе, Београд, Вељка Дугошевића бб, на време од четири 
године, и то:

1) др Милена Неагић Шешлија;
2) Љиљана Јушчак;
3) Стојан Алексов;
4) Наташа Белча;
5) Синиша Лоњак;
6) Владан Милетић;
7) Миљан Чпајак;
8) Игор Варга;
9) Василије Коругић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-444/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 73 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. јул 2018.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СА-

ОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Саобраћајно-
-техничке школе, Земун, Цара Душана број 262, на време од 
четири године, и то:

1) Дејан Милановић;
2) Татјана Дамјанац;
3) Сунчица Марић;
4) Синиша Арсенић;
5) Јелена Загорац;
6) Ана Томић;
7) Милица Николић;
8) Мића Живановић;
9) Ђорђе Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-445/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„ВОЖД”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за 
основно и средње образовање „Вожд”, Београд, Булевар 
ослобођења број 219, на време од четири године, и то:

1) Драган Веселиновић;
2) Ана Вигњевић;
3) Желимир Пековић;
4) Данијела Секулић;
5) Бојан Вуковић;
6) Јанко Табаковић;
7) Мирослав Петковић;
8) Весна Ристић;
9) Славко Поповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-446/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”, НОВИ 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Марко Орешковић”, Нови Београд, Отона Жупанчича 
број 30, на време од четири године, и то:

1) Слађана Кувелић;
2) Љиљана Петров;
3) Миле Стојичић;
4) Младен Вратоњић;
5) Јелена Марков;
6) Ана Томовић;
7) Виолета Реметић;
8) Надица Томић;
9) Бранислав Бабић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-447/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ивковића број 
4, на време од четири године, и то:

1) Јелена Ботић;
2) Тијана Јовановић;
3) Радош Пешовић;
4) Маријана Чех;
5) Божо Кртинић;
6) Никола Јовичић;
7) Дејан Герић;
8) Јелена Матовић;
9) Радмила Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-448/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
јула 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) 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 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Драган Херцог”, Београд, Војводе Миленка број 33, на 
време од четири године, и то:

1) Јелена Арсовић;
2) Силвана Цветић;
3) Биљана Узелац;
4) Драган Ловић;
5) Весна Петков;
6) Сузана Мићић;
7) Љубомир Ловре;
8) Наташа Жељски;
9) Душан Борковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-449/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Степа”, Београд, Војводе Степе број 520, на вре-
ме од четири године, и то:

1) Биљана Лисковић;
2) Предраг Дабетић;
3) Надица Иванковић;
4) Звездан Пешовић;
5) Маја Новаковић;
6) Александра Шушњевић;
7) Јелена Кокот;
8) Татјана Марковић;
9) Душан Јеличић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-450/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Змај Јова Јовановић”, Београд, Мештровићева број 19, 
на време од четири године, и то:

1) Бојан Радомировић;
2) Радомир Ваљаревић;
3) Јасминка Милинковић;
4) Војислав Стокић;
5) Дејан Бељаковић;
6) Урош Дражић;
7) Весна Јанковић;
8) Александра Миловановић;
9) Драган Поповић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-451/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Београд, Рипањ, Ерчанска број 3, на вре-
ме од четири године, и то:

1) Наташа Несторовић Петровић;
2) Мирјана Илић;
3) Валентина Иличић;
4) Саша Некић;
5) Дарко Зечевић;
6) Мирослав Вељковић;
7) Немања Калајџић;
8) Милан Планић;
9) Драган Банковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-452/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 73 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. јул 2018.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Никола Тесла”, Гроцка, Винча, Јована Јовановића Змаја 
број 1, на време од четири године, и то:

1) Снежана Калуђеровић;
2) Станица Јанковић;
3) Валентина Шербић;
4) Милош Савић;
5) Сања Коцић;
6) Станиша Петковић;
7) Драган Петковић;
8) Мира Буквић;
9) Владимир Вељковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-453/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Илија Гарашанин”, Гроцка, Булевар револуције број 11, 
на време од четири године, и то:

1) Дубравка Гатић;
2) Јасмина Деспинић;
3) Милева Атанасковић;
4) Лана Милосављевић;
5) Бора Настић;
6) Милица Младеновић;
7) Милица Јанковић;
8) Милијана Николић;
9) Ивана Тошић Колаковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-454/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јефимија”, Обреновац, Краља Милутина број 3, на време 
од четири године, и то:

1) Маја Петровић;
2) Душица Васић;
3) Биљана Бугарски;
4) Гордана Танасић;
5) Тамара Јовановић;
6) Данијела Ивановић;
7) Светлана Јовичић;
8) Маријана Џомбић;
9) Невена Томић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-455/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Младеновац, Вука Караџића број 75, на време од че-
тири године, и то:

1) Јелена Канлић;
2) Биљана Вићовац, 
3) Иван Ристић;
4) Јасминка Вуковић;
5) Биљана Ђорђевић;
6) Драган Јешић;
7) Аријана Трајковић;
8) Снежана Тривуновић;
9) Сузана Банковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-456/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вељко Дугошевић”, Београд, Милана Ракића број 41, на 
време од четири године, и то:

1) Милица Јефтенић;
2) Миодраг Остојић;
3) Даница Стојановић;
4) Ивана Ђенесијевић;
5) Драшко Сарић,;
6) Данијела Ђилчић;
7) Виолета Пенезић
8) Љубица Глоговац;
9) Михајло Мазић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-457/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „НЕВЕНА ПОПОВИЋ”, 

ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе „Невена Поповић”, Гроцка, Булевар револуције 
број 19, на време од четири године, и то:

1) Драгана Стевановић;
2) Маријана Калинић;
3) Драган Станојевић;
4) Љиљана Недић;
5) Соња Добричић;
6) Татјана Павловић;
7) Милан Илић;
8) Батрић Коматина;
9) Мирољуб Радојевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-458/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”, МЛАДЕ-

НОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Живомир Савковић”, Младеновац, Ковачевац, Трг Љу-
бомира Ивановића-Геџе број 11, на време од четири године, 
и то:

1) Мика Милојевић;
2) Милорад Ђорђевић;
3) Снежана Антонијевић;
4) Југослав Александрић;
5) Мирјана Копривица;
6) Милан Митић;
7) Јелена Живановић;
8) Далиборка Нешић;
9) Милорад Павловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-459/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иво Лола Рибар”, Гроцка, Бегаљица, Живана Јовановића 
број 1, на време од четири године, и то:

1) Добрица Стојановић;
2) Драгана Јовановић;
3) Марија Јанковић;
4) Сања Миленковић Јарић;
5) Сања Ђорђевић;
6) Јасна Митровић;
7) Гордана Петровић;
8) Јасминка Митровић;
9) Миодраг Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-460/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Младеновац, Космајска број 47, на време 
од четири године, и то:

1) Жаклина Ђурић;
2) Аница Ђурђевић;
3) Мирјана Главаш;
4) Ирена Петровић;
5) Милена Дерикравић;
6) Дејан Митић;
7) Биљана Јањић;
8) Радослав Стојић;
9) Олгица Лакоњић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-461/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Гроцка, Врчин, 29. новембра број 15, на 
време од четири године, и то:

1) Љиљана Кнежевић;
2) Драгана Гајић;
3) Сунчица Ђорђевић;
4) Верољуб Пeтровић;
5) Јелена Вулета;
6) Наташа Гачић;
7) Биљана Маринковић;
8) Миле Станаревић;
9) Дарко Прошић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-462/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бора Станковић”, Београд, Паунова број 19а, на време од 
четири године, и то:

1) Душица Цветковић;
2) Саша Ристић;
3) Марија Вучевић;
4) Драгана Грбовић;
5) Мирјана Антић;
6) Радослав Јоцић;
7) Јагода Ковачевић Дољанчевић;
8) Дарко Огњеновић;
9) Марко Тодосић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-463/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”, 

СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милорад Мића Марковић”, Сопот, Трг братства и једин-
ства број 8, на време од четири године, и то:

1) Гордана Косанић;
2) Босиљка Ћорковић;
3) Марина Луковић;
4) Јелена Станковић Живановић;
5) Саша Ранковић;
6) Марија Косанић;
7) Марко Пешовић;
8) Милан Петровић;
9) Драгослав Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-464/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО КАТИЋ”, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јанко Катић”, Сопот, Рогача, Космајска број 153, на вре-
ме од четири године, и то:

1) Душица Стевановић;
2) Јасмина Аћимовић;
3) Милош Бранисављевић;
4) Слађана Банковић;
5) Анђа Матић;
6) Татјана Јеринић;
7) Марија Ђукић;
8) Радисав Савковић;
9) Данијела Марковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-465/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, СУРЧИН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вожд Карађорђе”, Сурчин, Јаково, Бољевачка број 2, на 
време од четири године, и то:

1) Виолета Милошевић;
2) Александра Мулћан;
3) Саша Теодосин;
4) Милена Сантаи;
5) Биљана Чакован;
6) Мирјана Ћорковић;
7) Дарко Филиповић;
8) Јелена Милошевић;
9) Снежана Манић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-466/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Никола Тесла”, Обреновац, Скела, на време од четири 
године, и то:

1) Марина Врачевић;
2) Гордана Јовановић;
3) Марија Анђелић;
4) Милкица Аничић;
5) Горан Стојановић;
6) Милунка Јеринић;
7) Ђоко Миловановић;
8) Предраг Милојевић;
9) Весна Караџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-467/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „НХ Душан Дугалић”, Београд, Ђердапска број 19, на вре-
ме од четири године, и то:

1) Јелена Телечки;
2) Љубица Јаношевић;
3) Ирена Нововић;
4) Милена Банашевић;
5) Драган Милковић;
6) Лидија Деспић-Стојаковић;
7) Драги Величковић;
8) Ана Гајић;
9) Срђан Гајић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-468/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Драган Ковачевић”, Београд, Шафарикова број 8, на вре-
ме од четири године, и то:

1) Љубомир Јанковић;
2) Јелена Миленовић;
3) Андријана Каран;
4) Маријана Мрђа;
5) Милош Стојковић;
6) Драган Јоцић;
7) Борко Сарић;
8) Милица Ђукић;
9) Драган Рапаић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-469/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАЖЕВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Дражевац”, Обреновац, Дражевац, на време од четири 
године, и то:

1) Биљана Вићентић;
2) Милан Василијевић;
3) Радина Станчић;
4) Александра Ђурђевић;
5) Зорица Матејић;
6) Зорица Марковић;
7) Снежана Живановић;
8) Ивана Ристић;
9) Драгана Ђорђевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-470/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Душко Радовић”, Београд, Сремчица, Томаса Едисона 
број 3, на време од четири године, и то:

1) Драгица Арсеновић;
2) Владимир Церовац;
3) Александар Тасић;
4) Милица Петровић;
5) Дејан Јосиповић;
6) Ивица Лазаревић;
7) Дејана Трифуновић;
8) Жељка Борјан;
9) Зоран Милошевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-471/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА ЂУКИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Коста Ђукић”, Младеновац, Краља Петра Првог број 
339, на време од четири године, и то:

1) Божидар Милановић;
2) Зоран Ракић;
3) Зорица Живановић;
4) Боривоје Бујагић;
5) Драгана Павковић;
6) Александар Јовановић;
7) Милош Војиновић;
8) Урош Шаргић;
9) Милан Лукић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-472/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, НОВИ 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Надежда Петровић”, Нови Београд, Луја Адамича број 4, 
на време од четири године, и то:

1) Надежда Илић;
2) Драгана Николашев;
3) Биљана Чегар;
4) Мирјана Цабунац;
5) Сандра Томић;
6) Драган Марковић;
7) Марко Динић;
8) Данијела Симић;
9) Милорад Радошевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-473/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе за дизајн коже, Београд, Војислава Илића број 88, на 
време од четири године, и то:

1) Предраг Ивановић;
2) Снежана Трнавац;
3) Бранијета Конџуловић;
4) Ана Бајић;
5) Ивана Николић;
6) Биљана Живковић;
7) Зорица Јанковић;
8) Анђелка Димитријевић;
9) Вукоје Шиљковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-474/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” БЕО-

ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице Наталије 
број 31, на време од четири године, и то:

1) Марија Кусић;
2) Јасмина Радусин;
3) Љубосав Стефановић;
4) Наташа Таловић;
5) Игор Минић;
6) Пера Ћосић;
7) Милош Милошевић;
8) Никола Аврамовић;
9) Светлана Петровић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-475/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Пете београд-
ске гимназије, Београд, Илије Гарашанина број 24, на време 
од четири године, и то:

1) Биљана Константиновић;
2) Јасна Гарић Полимац;
3) Драгана Ђукић Станојевић;
4) Мирјана Митровић;
5) Верица Брадић;
6) Драгана Илић;
7) Владислав Гладовић;
8) Никица Јакшић;
9) Александра Патенковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-476/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Дрво арт”, Београд, Ул. цара Душана број 23, на вре-
ме од четири године, и то:

1) Нада Јоцић;
2) Милка Глумац;
3) Зоран Карадоламовић;
4) Драгана Соковић;
5) Сунчица Аврамовић;
6) Стеван Ковачевић;
7) Марија Јоксовић;
8) Јована Јокић;
9) Ксенија Луковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-477/18-С, 23. јула 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо број 2, представник 
јединице локалне самоуправе Димитрије Мисиркић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-479/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Дринка Павловић”, Београд, Ул. косовска број 19, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Ана Матић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-481/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа број 2, представник 
јединице локалне самоуправе Бојана Николић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-483/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра број 7, представ-
ник јединице локалне самоуправе Радослав Марјановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-485/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Михаило Петровић Алас”, Београд, Господар Јованова број 
22, представник јединице локалне самоуправе Joван Стефа-
новић.



23. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 73 – 17

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

Скупштина Града Београда
Број 112-487/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „MИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Милоје Павловић”, Београд, Милосава Влајића број 1, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Лидија Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-489/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јелица Миловановић”, Сопот, Кнеза Милоша број 12, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Зорица Ђурић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-491/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Уједињене нације”, Београд, Борова број 8, представник је-
динице локалне самоуправе Жељка Миловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-493/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ђорђе Крстић”, Београд, Живка Настића – Бабе број 12, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Мирослав Јаковљевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-495/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Љуба Ненадовић”, Београд, Аце Јоксимовићa број 25, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Милош Ђошан.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-497/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Васа Пелагић”, Београд, Милана Зечара број 2, представ-
ник јединице локалне самоуправе Горан Марић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-499/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе број 5, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Предраг Здравковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-501/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени 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 „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Иван Милутиновић”, Београд, Вишњица, Маршала Тита број 
101,представник јединице локалне самоуправе Сара Тадић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-503/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића број 1, представник 
јединице локалне самоуправ, Срђан Стошић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-505/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, 

БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ослободиоци Београда”,Београд, Прерадовићева број 2, 
представник јединице локалне самоуправе Сања Буквић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-507/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Раде Драинац”,Београд, Борча Ковиловска број 1, представ-
ник јединице локалне самоуправе Данијела Стевановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-509/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Стеван Дукић”, Београд, Дaнтеова број 52, представник је-
динице локалне самоуправе Александра Мојсовић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-511/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Зага Маливук”, Београд, Грге Андријановића број 18, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Тијана Тошић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-513/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Прве београдске 
гимназије, Београд, Цара Душана број 61, представник једи-
нице локалне самоуправе Милена Марјановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-515/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („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-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Правно-послов-
не школе, Београд, Светогорска број 48, представник једи-
нице локалне самоуправе Софија Девић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-517/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Економско-тр-
говинске школе, Сопот, Кнеза Милоша број 12, представ-
ник јединице локалне самоуправе Бранислав Трипковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-519/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕД-

ЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Средње технич-
ке ПТТ школе, Београд, Здравка Челара број 16, представ-
ник јединице локалне самоуправе Драгана Стевановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-521/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 
2018. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕ-

ЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Железничке тех-
ничке школе, Београд, Здравка Челара број 14, представник 
јединице локалне самоуправе Биљана Млађеновић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-523/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Електротехничке школе „Раде Кончар”, Београд, Браће Грим број 32, представ-
ник јединице локалне самоуправе Владимир Смилић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-525/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Машинске школе „Космај”, Сопот, Кнеза Милоша број 12, представник једини-
це локалне самоуправе Драгиња Миловановић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-527/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јула 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Јосиф Панчић”, Београд, Пожешка број 52, на време од чети-
ри године, и то:

1) Мирослав Антонић;
2) Споменка Марковић;
3) Јован Мицић;
4) Тамара Ољача;
5) Дејан Бунчић;
6) Светлана Ђурић;
7) Љиљана Пејић;
8) Филип Жугић;
9) Љиљана Јовановић Нешић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-528/18-С, 23. јула 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Веће Градске општине Вождовац, на седници одржа-
ној 16.7.2018. године, на основу члана 138. став 2. Закона 
о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 58. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда“ број 36/10, 41/13 и 55/16), донело је 

ПРА ВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КО-
ЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИ-

НИ ВОЖДОВАЦ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми и 

начин и поступак одобравања програма, односно пројекта 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у обла-
сти спорта и доделе средстава, изглед и садржина предлога 
програма, односно пројекта и документације која се уз пре-
длог подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији 
програма, начин и поступак контроле реализације одобре-
них програма, односно пројекта и начин јавног објављива-
ња података о предложеним програмима, односно пројек-
тима за финансирање.

Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту: закона) и Пра-
вилника о одобравању и финансирању програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта („Службени гла-
сник РС”, број 64/16) које се односе на услове, критеријуме и 
начин одобрења програма и пројеката, односно финансира-
ње делатности којима се остварује општи интерес у области 
спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу 
реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно 
се примењују и на програме, односно делатности којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
Градској општини Вождовац (у даљем тексту: општина).

Члан 2.
Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. закона 

остварују се кроз финансирање или суфинансирање про-
грама и пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава 
буџета, у складу са законом, и то:

1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) на годи-
шњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);

2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем тек-
сту: посебни програм).

Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1. тачка 
7) Закона (делатност и програми организација у области 
спорта чији је оснивач Градска општина Вождовац оствару-
ју се у складу са законoм.

Организације у области спорта са седиштем на терито-
рији Општине које су од посебног значаја за општину из 
члана 137. став 1. тачка 8) Закона у предлогу свог годишњег 
програма наводе и активности којима се задовољавају по-
требе и интереси грађана у области спорта за које се, сагла-
сно Закону, подносе посебни програми и не могу да конку-
ришу по јавном позиву.

Веће општине може да утврди у јавном позиву за до-
стављање предлога посебних програма пројектне, односно 
програмске задатке за подношење програма.

Веће утврђује које су организације у области спорта из 
члана 137. става 1. тачка 8) закона од посебног значаја за 
Општу сходном применом критеријума прописаних чла-
ном 120. став 3. закона и на основу категоризације органи-
зација у области спорта у Градској општини Вождовац и 
Програма развоја спорта у Градској општини Вождовац.

За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. 
овог члана Општина обезбеђује у свом буџету одговарајућа 
средства, уз поштовање приоритета утврђених Законом.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕ-
ЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.
Програми којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта (у даљем тексту: програми) могу 
бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.

1. Предлагач програма

Члан 4.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са 

Законом, подносе следеће организације:
1) Спортски савез Градске општине Вождовац (у даљем 

тексту: Спортски савез) – предлог свог годишњег програма 
и годишњих програма организација у области спорта са се-
диштем на територији општине из члана 137. став 1. тач. 1), 
2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим Пра-
вилником није другачије утврђено;

2) организације у области спорта са седиштем на тери-
торији Општине – предлог свог посебног програма из члана 
137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) закона, ако овим Правилни-
ком није другачије утврђено.

Предлози годишњих и посебних програма из става 1. 
овог члана могу садржати активности организација у обла-
сти спорта које су чланови носиоца програма. Организа-
ције у области спорта могу своје активности реализовати и 
као део програма Спортског савеза, спортског друштва или 
општинског гранског спортског савеза, односно спортског 
савеза за област спорта, осим програма учешћа у спортским 
такмичењима.

Спортски савез предлоге годишњих програма из става 1. 
тачка 1) овог члана организација у области спорта са седи-
штем на територији општине подноси у име тих организа-
ција.

Предлог годишњег програма изградње, опремања и одр-
жавања спортског објекта на подручју Општине из члана 
137. став 1. тачка 2) закона, укључујући и школски спортски 
објекат, може се поднети само од стране власника, односно 
корисника земљишта или спортског објекта уз сагласност 
власника земљишта, односно спортског објекта.

Предлог годишњег програма стипендирања за спорт-
ско усавршавање категорисаних спортиста, посебно пер-
спективних спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) Зако-
на може се поднети само од стране организације у области 
спорта чији је спортиста члан. 

Предлози годишњих и посебних програма састоје се из 
једне или више програмских целина, а подносе се одвојено 
за сваку од области из члана 137. став 1. закона.
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Предлог годишњег програма Спортског савеза садржи 
као посебну програмску целину активности потребне за 
остваривање надлежности утврђених законом и овим пра-
вилником.

Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање 
потреба и интереса грађана у области спорта не може пре-
длогом програма да обухвати активности које се већ фи-
нансирају средствима буџета Града Београда или Републике 
Србије.

Под надлежним територијалним спортским савезом оп-
штине сматра се, у складу са чланом 138. став 6. закона, онај 
спортски савез са седиштем на територији општине који је 
учлањен у Спортски савез Србије.

Спортски савез Србије привремено остварује надлежно-
сти територијалног спортског савеза општине ако на тери-
торији општине није образован територијални спортски 
савез или он не функционише у складу са законом, у складу 
са решењем Министарства омладине и спорта из члана 102. 
став 5. закона.

Уколико на територији општине не постоји регистрован 
територијални спортски савез а није донето решење Ми-
нистарства омладине и спорта из члана 102. став 5. закона, 
предлоге својих годишњих програма подносе непосредно 
организације у области спорта носиоци програма.

У односу на програме везане за организоване ванна-
ставне спортске активности ученика кроз школске спортске 
секције, школска спортска удружења и екипе, организовано 
физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и 
спортске активности, као и у односу на обављање стручног 
рада у спорту, предшколске установе и школе имају статус 
организација у области спорта, у складу са Законом.

2. Носилац програма

Члан 5.
Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са законом; 
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са 

законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној 

основи, ако законом није друкчије одређено;
4)  да има седиште на територији Градске општине Во-

ждовац ако законом или овим правилником није другачије 
утврђено;

5)  да је директно одговоран за припрему и извођење 
програма;

6)  да је претходно обављао делатност најмање годину 
дана;

7)  да испуњава, у складу са законом, прописане услове 
за обављање спортских активности и делатности;

8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколи-
ко је био носилац програма ранијих година; 

9) да располаже капацитетима за реализацију програма;
10) да буде члан одговарајућег надлежног националног 

гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да: 
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привреме-

ном забраном обављања делатности; 
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења 

уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) 
буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног осигурања; 

3) буде у последње две године правноснажном одлуком 
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са сво-
јим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду 
са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став 3. закона који се 
састоји у организовању великог међународног спортског 
такмичења из члана 163. закона може да буде организација 
у области спорта која има сагласност прибављену, у складу 
са Законом, за организовање тог такмичења, односно орга-
низација у области спорта која је наменски и привремено 
основана за техничку организацију међународног спорт-
ског такмичења организација у области спорта која има са-
гласност за организовање великог међународног спортског 
такмичења.

Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступ-

ку доделе средстава, ако је: 
1)  био у сукобу интереса; 
2) намерно или с крајњом непажњом лажно приказао 

податке тражене у обрасцима за подношење програма или 
ако је пропустио да да све потребне информације;

3) покушао да дође до поверљивих информација или да 
утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1. овог правил-
ника или на надлежне органе општине током евалуационог 
периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета 
општине за реализацију својих програма две године од дана 
када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио 
одобрена средства за реализацију програма или својим 
пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте 
програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за 
реализацију новог програма пре него што поднесе извештај 
о остваривању и реализацији одобреног програма у складу 
са чланом 34. став 8. овог правилника.

Члан 7.
Организације у области спорта могу да подносе предло-

ге програма самостално или удружене са другим организа-
цијама.

Организације које учествују у реализацији програма као 
партнери, и њихови трошкови прихватају се ако испуњава-
ју исте услове који се примењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У случају партнерских програма, само једна организаци-
ја биће одговорна за управљање одобреним финансијским 
средствима свих партнерских организација на програму, 
тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогу-
ћити такво финансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.
Предлог програма мора да испуњава следеће критерију-

ме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса гра-

ђана у области спорта утврђених законом;
2) да је у складу са законом, Националном стратегијом 

развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја 
спорта у Градској општини Вождовац;

3) да је у складу са четворогодишњим програмом разво-
ја надлежног националног спортског савеза;

4) да је у складу са спортским правилима надлежног на-
ционалног спортског савеза;

5) да је у складу са условима, критеријумима и циљеви-
ма наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
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6) да се реализује на територији општине, односно у Ре-
публици Србији, осим програма припрема и учешћа на ме-
ђународним спортским такмичењима;

7) да је у складу са принципима утврђеним у документима 
међународних организација чија је чланица Република Србија;

8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта 
на територији општине;

9) да ће се реализовати у текућој години;
10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесни-

ка у програму и потребне ресурсе за реализацију програма 
и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања 
програма;

Под граном, односно облашћу спорта, у смислу овог пра-
вилника, сматра се грана спорта утврђена актом министра 
надлежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) закона.

Под надлежним националним спортским савезом, у 
смислу овог правилника, сматра се национални спортски 
савез утврђен актом министра надлежног за спорт из члана 
120. став 2. тачка 1) Закона.

При одобравању програма изградње, опремања и одржа-
вања спортских објеката приоритет имају програми који се 
односе на спортске објекте са већом категоријом у складу са 
Националном категоризацијом спортских објеката, спортски 
објекти којима се обезбеђује унапређење школског спорта и 
спортски објекти којима се повећава бављење грађана спор-
том, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

Члан 9.
Садржина и квалитет програма морају бити такви да 

обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које 
носилац програма може контролисати и факторе (ситуа-
ције, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех 
програма али су у приличној мери или у потпуности изван 
контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажо-
вана на реализацији програма морају испуњавати услове за 
обављање спортских активности и спортских делатности 
утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у 
складу са Законом. 

При планирању, изради и управљању програмским ци-
клусом носилац програма треба да примењује усвојене ме-
ђународне стандарде за управљање програмима, а ако је 
буџет програма већи од 5 милиона динара обавезно је кори-
шћење и Матрице логичког оквира и SWOT анализе.

4. Финансирање програма

Члан 10.
Програми се финансирају, у целини или делимично и 

у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи 
утрошак средстава из буџета Општине постигну намерава-
ни резултати. 

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у 
зависности од временског периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона 
имају приоритет при избору програма којим се задовољавају 
потребе грађана у области спорта у општини, односно други 
програми могу бити одобрени тек након што се задовоље по-
требе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) закона. 

Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предло-

гом програма треба да буде:
1) остварив и објективан – да су планирани реални из-

носи по свим изворима средстава и врстама трошкова;

2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих 
извора финансирања;

3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуно-
сти прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;

4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5) тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Члан 12.
Финансијски план за реализацију програма састоји се 

из непосредних трошкова реализације програма у вези са 
зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној 
реализацији програма, материјалних трошкова и админи-
стративних трошкова реализације програма (оправдани 
директни трошкови) и додатних оправданих трошкова но-
сиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не 
могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за 
реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако 
не обухватају трошкове који су финансијским планом про-
грама намењени непосредној реализацији неког дела про-
грама.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носи-
лац програма добио из буџета Општине за свој рад одгова-
рајућа средства по другом основу.

Трошкови из става 1. овог члана признају се по основу:
1) за зараду запослених лица на реализацији програма 

– до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији 
за претходну годину, према подацима органа надлежног за 
послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;

2) за хонораре лица која учествују у реализацији одре-
ђене програмске целине програма – до висине две просеч-
не бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, 
према подацима органа надлежног за послове статистике, 
обрачунато на месечном нивоу за једну програмску целину;

3) за трошкове путовања у земљи (смештаја, исхране, 
превоза, дневнице и остали трошкови у вези с путовањем) 
и иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, 
прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских пре-
гледа и остали трошкови у вези с путовањем) ради обавља-
ња програмских активности лица која учествују у реализа-
цији програма – до висине трошкова признатих у складу са 
прописима који важе за државне службенике и намештени-
ке и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим 
да се, изузетно, могу признати и трошкови услуге обезбеђе-
ња исхране спортиста ван уговорених услуга под условом 
да се исхрана на припремама или такмичењима услед објек-
тивних околности не може реализовати у целости или де-
лимично у оквиру уговорених услуга (бонови на регатним 
стазама, стрелиштима и сл.);

4) за трошкове куповине опреме и плаћања других услу-
га – под условом да су неопходни за реализацију програма 
и да су у складу са тржишним ценама, односно да су угово-
рени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Лица која су запослена код носиоца програма и ангажо-
вана као учесници у програму не могу поред зараде добија-
ти и хонорар за учешће у програму.

Код годишњих програма из члана 137. став 1. тачка 5) 
Закона трошкови из става 1. овог члана за зараде и хонора-
ре лица ангажованих на непосредној реализацији програма 
признају се за следећа лица: 

1) у спортским гранама у којима се спортисти такми-
че индивидуално – по један главни тренер, лични тренер 
спортисте, кондициони тренер, лекар и физиотерапеут и 
једно лице које се бави административно-техничким посло-
вима за потребе спортиста; 
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2) у спортским гранама у којима се спортисти такмиче ко-
лективно – по један главни тренер, помоћни тренер, конди-
циони тренер, лекар и физиотерапеут и два лица која се баве 
административно-техничким пословима за потребе тима.

Једној организацији у области спорта не може се одо-
брити више од 20% средстава од укупне суме средстава бу-
џета Општине предвиђених за финансирање програма из 
области спорта, с тим да се трошкови програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у општини мо-
рају односити, по правилу, најмање 15% на активности по-
везане са спортом деце, осим када је то супротно природи 
предложеног програма, с тим да се активности повезане са 
спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна 
програмска целина.

Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и покрива-

ње губитака или задужења; каматна задужења; ставке које 
се већ финансирају из неког другог програма; трошкови 
куповине земљишта и зграда и капитална улагања, осим 
када је то неопходно за реализацију програма; трошкови 
губитака због промена курса валута на финансијском тржи-
шту; трошкови отплате рата по основу раније закључених 
уговора (лизинг, кредит); куповина алкохолних пића, без-
алкохолних газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у 
земљи; животно осигурање; казне; куповина поклона, осим 
код организације међународних спортских приредаба и у 
складу са правилима надлежног међународног спортског 
савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трошкови мора-
ју бити детаљно описани у буџету програма).

Средства која организација или њени партнери улажу у 
активности на реализацији програма морају бити посебно 
наведена.

Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним 
трошковима према врсти и подврсти трошкова (наведене 
јединице мере, број јединица и цена по јединици), а не на 
укупној суми, осим за трошкове путовања, дневница и ин-
директне трошкове.

Члан 14.
Носилац годишњег програма дужан је да промет бу-

џетских средстава врши преко посебног текућег рачуна за 
реализацију годишњег програма наведеног у предлогу про-
грама, који ће се користити искључиво за буџетска средства 
која добија од Општине, у складу са прописима којима се 
уређује пренос средстава из буџета.

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 
УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.
Предлози годишњих и посебних програма подносе се 

посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области 
потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. закона.

Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе грађана у којој се оства-

рује програм из члана 137. став 1. закона; 
3) учесницима у реализацији програма и својству у коме 

се ангажују; 
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући 

које ће проблеме програм решити и којим групама попула-
ције и на који начин ће програм користити; 

5) врсти и садржини активности и времену и месту реа-
лизације програма, односно обављања активности; 

6) томе како ће се вршити оцењивање успешности про-
грама (вредновање резултата програма); 

7) финансијском плану (буџету) програма, односно по-
требним новчаним средствима, исказаним према врстама 
трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу; 

8) динамичком плану употребе средстава (временски 
период у коме су средства потребна и рокови у којима су 
потребна); 

9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације 
програма и евалуације резултата; 

10) претходном и будућем финансирању носиоца про-
грама и програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одго-
варајући подаци о личности из члана 5. став 10. закона лица 
која учествују у реализацији програма.

Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени сле-

дећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно пи-

смо у коме су наведене основне информације о носиоцу 
програма и предложеном програму (назив носиоца програ-
ма и назив програма, временско трајање, финансијски из-
нос тражених средстава, област општих потреба и интере-
са грађана из члана 137. став 1. закона) и које је потписало 
лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца 
програма;

2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу 
(апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном 
или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби. 

3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостој-
не податке;

4) да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апликационог 

формулара, и то: Образац 1 – Предлог годишњих програма 
организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годи-
шњег програма изградње, опремања и одржавања спорт-
ских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма да-
вања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог 
посебних програма, одштампани су уз овај правилник и 
чине његов саставни део. 

Наведени обрасци објављују се на званичној интернет-
-страници Општине www.vozdovac.rs.

Члан 17.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, 

подноси се документација утврђена овим Правилником и 
друга документација којом се доказује испуњеност законом 
и овим правилником прописаних ближих критеријума за 
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта 
и писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, 
односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 
5. овог правилника.

Образац предлога програма и документација која се 
доставља уз предлог програма морају бити у потпуности 
попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац 
предлога програма треба бити достављен и у електронској 
форми (це-де, флеш).

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-
-диск или флеш меморија (це-де/флеш), морају бити доста-
вљени надлежној комисији Општине у једној запечаћеној 
коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати 
у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, 
на адресу Општине.

Предлог програма који је послат у више коверата, тј. па-
кета, неће бити узет у обзир.
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Предња страна коверте са предлогом програма мора 
садржати најмање следеће податке; 1) назив годишњег/по-
себног програма којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) 
адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) напоме-
ну да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код по-
себних програма).

Уколико примљени предлог програма није поднет на 
начин прописан у ставу 2. овог члана, овлашћено лице Оп-
штине указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу 
програма и позвати га да недостатке отклони у року од се-
дам дана.

Образац за пријављивање предлога програма доступан 
је код надлежних служби Општине и на интернет-сајту Оп-
штине.

Члан 18.
Када предлог програма подноси Спортски савез, обје-

дињено за свој програм и програме организација у области 
спорта, предлог програма треба да буде поднет засебно за 
сваког носиоца програма (посебан образац за сваког но-
сиоца програма и за сваку од области потреба и интереса 
грађана из члана 137. став 1. закона), уз подношење збирног 
прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Члан 19.
Предлози годишњих програма достављају се према ди-

намици утврђеној Програмским календаром из члана 117. 
став 1. закона.

Предлози посебних програма достављају се у року утвр-
ђеном јавним позивом.

Сагласно закону, Веће општине може изузетно одобри-
ти одређени програм којим се реализују потребе и интереси 
грађана у области спорта из члана 137. став 1. закона и на 
основу поднетог предлога програма у току године, без јав-
ног позива, у случају када је у питању програм од посебног 
значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта у Општини, а подносе га овлашћени предлага-
чи програма из члана 138. став 5. закона и када је у питању 
програм који није из објективних разлога могао бити под-
нет у складу са Програмским календаром, а предмет и са-
држај програма је такав да може бити успешно реализован 
само од стране одређеног носиоца програма.

Члан 20.
Предлог програма може се изузетно односити и на ак-

тивности које се реализују у дужем временском периоду, 
до четири године, под условом да је то нужно с обзиром на 
природу и циљеве активности, да су предлогом програма за 
сваку годину предвиђена потребна средства и да су мерљи-
ви годишњи резултати реализације програма.

Наставак реализације програма из става 1. овог члана 
Веће општине одобрава се сваке године. Реализација, од-
носно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може се 
одобрити само ако је поднет годишњи извештај за претход-
ну буџетску годину у складу с уговором о реализовању про-
грама и ако су остварени очекивани резултати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕД-
СТАВА

Члан 21.
Годишњи програм се извршава према следећој динамици:
– Веће општине у року од 60 дана од дана усвајања бу-

џета Општине објављује јавно обавештење о максимално 

расположивом износу у буџету Општине за финансирање 
годишњих програма и финансирање посебних програма, по 
областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 
Закона;

– 1. април – организације у области спорта достављају 
своје предлоге годишњих програма Спортском савезу, на 
прописаном обрасцу;

– 1. јун – Спортски савез разматра приспеле предлоге 
организација у области спорта, утврђује коначне предлоге 
годишњих програма који би се финансирали из буџета Оп-
штине, врши ревизију предлога и обрасца предлога про-
грама и прослеђује предлоге Већу општине, на прописаним 
обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом пре-
дложених програма;

– 5. јун – председник Општине образује стручну коми-
сију која сачињава предлог годишњих програма у области 
спорта чији састав се објављује на интернет сајту Општине;

– 1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује поднете 
предлоге годишњих програма и подноси предлог Већу оп-
штине;

– 15. јул – Веће општине утврђује прелиминарни обједи-
њени предлог годишњих програма задовољавања потреба и 
интереса грађана у области спорта у Општини, за наредну 
буџетску годину;

– 15. децембар – Веће општине ревидира прелиминарни 
обједињени предлог годишњих програма и усклађује га са 
средствима утврђеним у буџету Општине за наредну годи-
ну, на предлог председника општине;

– 30. децембар – Веће општине одлучује (доноси решење) 
о одобравању програма и обавештава носиоце програма о 
висини одобрених средстава по годишњим програмима;

– 31. јануар – председник општине закључује уговор о 
реализовању програма.

Уколико нека од организација у области спорта не до-
стави Спортском савезу свој предлог програма до 1. априла, 
оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до 
седам дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог 
не буде достављен, сматраће се да је та организација одуста-
ла од предлагања својих програма у текућој години. 

Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок 
за предузимање утврђених радњи.

Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог правил-
ника, објављују се на интернет сајту Општине.

У јавном позиву за достављање посебних програма на-
воде се битни услови и критеријуми које треба да испуне 
предложени програми, а посебно: предмет јавног позива, 
висина средстава која су на располагању за предмет јавног 
позива, крајњи рок до кога морају бити употребљена до-
бијена средства, рок до кога морају бити поднети предлози 
програма, датум обавештавања носиоца програма о одо-
бреним програмима, место, време и лице код кога се може 
добити документација у вези с јавним позивом.

Број посебних програма који могу бити поднети по јав-
ном позиву и који могу бити одобрени може бити у јавном 
позиву одређен на следећи начин: 1) дозвољава се подно-
шење само једног предлога програма од стране једног но-
сиоца програма; 2) дозвољава се достава више предлога 
програма истог носиоца програма, али се одобрава само 
један; 3) дозвољава се достављање више предлога програма 
истог носиоца програма и више може бити одобрено, али 
се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажо-
вана на овим програмима (различити програмски тимови); 
4) дозвољава се да организација може бити партнер у већем 
броју програма, под условом да има капацитет да учествује 
у тим програмима.
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Веће општине може да утврди у јавном позиву за до-
стављање предлога посебних програма пројектне, односно 
програмске задатке за подношење програма.

Одлуком Већа општине могу бити одређени и макси-
мално дозвољени износи по програму за поједине области 
општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлу-
ка донета, максимално дозвољени износ се наводи у јавном 
позиву и јавном обавештењу.

Одлука Већа општине из става 8. овог члана објављује се 
на сајту Општине и на порталу е - Управа пре почетка пре-
длагања програма.

Спортски савез може да од предлагача програма, за 
предлоге програма код којих постоји потреба за додатним 
информацијама или појашњењима или кориговањима, пре 
достављања предлога Општини, тражи додатно објашњење 
или кориговање програма од подносиоца програма.

Веће општине може утврдити оквирни горњи износ 
који се може одобрити из буџета Општине организација-
ма у области спорта за реализацију појединих годишњих 
програма из члана 137. став 1. Закона, тај износ поделити 
бројем бодова који имају све организације у области спорта 
које су поднеле предлоге годишњих програма из исте обла-
сти потреба и интереса грађана у области спорта, и тако 
утврдити новчану вредност појединачног бода за текућу го-
дину. 

У случају из става 11. овог члана, одређење новчане 
вредности појединачног бода представља само оквирни 
критеријум за доделу средстава за реализацију програма 
одређеног носиоца програма, а да ли ће се и у ком обиму 
ће се одобрити средства, искључиво зависи од квалитета 
програма и испуњености критеријума утврђених Законом и 
овим правилником.

Члан 22.
За оцену годишњих и посебних програма председник 

општине образује Стручну комисију (у даљем тексту: Коми-
сија).

Комисија има председника и четири члана, од којих је је-
дан члан представник Спортског савеза.

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица која 
имају искуство у управљању организацијама у области 
спорта и програмима у области спорта.

Комисија доноси Пословник о свом раду.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих 

предлога, на основу закона и овог правилника и доставља 
Већу општине предлог за одобравање програма.

Комисија може да, за предлоге програма код којих по-
стоји потреба за додатним информацијама или појашње-
њима или кориговањима, пре достављања предлога Већу 
општине, тражи додатно објашњење или кориговање од 
подносиоца, односно носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да затражи и при-
бави писано стручно мишљење од стране истакнутих 
стручњака или одговарајућих организација.

Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује према следећим 

критеријумима:
1) испуњеност формалних (административних) услова 

које треба да испуни предлог програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно но-

сиоца програма утврђених законом и овим правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интере-

сима грађана у области спорта из члана 137. став 1. закона, 
циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републи-

ци Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини 
Вождовац;

4) вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисији за одобрава-

ње средстава имају програми који су боље оцењени према 
критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако зако-
ном или овим правилником није другачије одређено, и који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета 
Општине постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програма којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, 
Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми 
који су структурне и развојне природе, а између програма 
организовања, односно учешћа на спортским такмичењи-
ма, приоритет имају програми који се односе на спортска 
такмичења вишег ранга, у складу са законом.

Члан 24.
Процена квалитета годишњих и посебних програма, 

укључујући и финансијски план програма, биће спроведена 
у складу са критеријумима утврђеним овим правилником.

Процена квалитета програма обухвата два типа крите-
ријума за евалуацију: критеријуме за селекцију и критерију-
ме за доделу средстава.

Критеријуми за селекцију програма обухватају елемен-
те којима се врши евалуација финансијских и оперативних 
способности носиоца програма како би се обезбедило да 
има потребна средства за сопствени рад током целокупног 
периода реализације програма и да поседује професионал-
не способности, стручност и искуство потребне за успешну 
реализацију комплетног програма, укључујући и партнере у 
реализацији програма.

Критеријуми за селекцију годишњих програма обухва-
тају и вредновање капацитета организације у области спор-
та, носиоца програма, за дугорочно задовољавање потреба 
и интереса грађана у области спорта и реализовање предло-
женог програма.

Критеријуми за одобравање средстава обухватају оне 
елементе утврђене овим правилником који омогућавају да 
се квалитет поднетих програма процени на основу поста-
вљених програмских циљева и приоритета, а сама сред-
ства одобре по основу активности које максимирају опште 
ефекте реализације програма. 

Члан 25.
Процена квалитета годишњих и посебних програма 

организација у области спорта, осим годишњих програма 
категорисаних спортских организација, врши се према кри-
теријумима из Табеле вредновања квалитета годишњих и 
посебних програма, дате на Обрасцу 5 који је одштампан уз 
овај Правилник и чини његов саставни део, према критери-
јумима који су подељени на секције и подсекције, с тим да 
свака подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – ве-
ома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома 
добро.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета 
годишњег и посебног програма из става 1. овог члана обу-
хватају:

1) секција 1 – Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и 
партнери имају довољно искуства у вођењу сличних про-
грама; да ли носилац програма и партнери имају довољно 
стручности и техничког знања за вођење предложеног про-
грама – имајући у виду тип активности које су предвиђене 
програмом; да ли носилац програма и партнери имају до-
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вољне управљачке капацитете – укључујући ангажована 
лица, опрему и способност за управљање предложеним 
финансијским планом програма; да ли носиоци програма 
имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – 
максимално 20 бодова ;

2) секција 2 – Значај програма (подсекције: конзистент-
ност програма – у којој мери програм задовољава потребе 
и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта 
у Општини, колико су јасно дефинисани и стратешки ода-
брани они који су везани за програм, да ли су потребе циљ-
не групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро 
одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) – мак-
симално 25 бодова;

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планира-
не активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима 
и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажова-
ње у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће 
циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у 
реализацији програма добро одмерено, да ли је план реализа-
ције програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог про-
грама садржи индикаторе успешности програма који се могу 
објективно верификовати) – максимално 30 бодова;

4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће 
активности предвиђене програмом имати конкретан утицај 
на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, 
да ли су очекивани резултати програма одрживи) – макси-
мално 15 бодова;

5) секција 5 – Финансијски план и рационалност тро-
шкова (подсекције: да ли је однос између процењених тро-
шкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је пре-
дложени трошак неопходан за имплементацију програма) 
– максимално 10 бодова.

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од оцене „одговара-
јуће” (12 поена), предлог програма се искључује из евалуа-
ционог процеса.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „добар” 
(15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више од 50 бо-
дова биће узети у разматрање приликом доделе средстава.

Сматра се да Спортски савез и организације у области 
спорта са седиштем на територији општине које су од по-
себног значаја за Општину у складу са чланом 137. став 5. 
закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са фи-
нансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 1) 
овог члана.

Члан 26.
Процена квалитета годишњих програма категорисаних 

спортских организација врши се према критеријумима из 
Табеле вредновања квалитета годишњих програма катего-
рисаних спортских организација, дате на Обрасцу 6 који је 
одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део, 
према критеријумима који су подељени на секције и под-
секције, с тим да свака подсекција има оцену (бодове) од 1 
до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – до-
бро; 5 – веома добро, осим секције 1 која има бодове од 1 до 
100, у зависности од броја бодова који спортска организа-
ција има на основу свог рангирања.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене) квалитета 
годишњег програма из става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Ранг спортске организације према Катего-
ризацији спортских организација у општини Вождовац – 
максимално 100 бодова; 

2) секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и 

партнери имају довољно искуства у вођењу сличних про-
грама; да ли носилац програма и партнери имају довољно 
стручности и техничког знања за вођење предложеног про-
грама – имајући у виду тип активности које су предвиђене 
програмом; да ли носилац програма и партнери имају до-
вољне управљачке капацитете – укључујући ангажована 
лица, опрему и способност за управљање предложеним 
финансијским планом програма; да ли носиоци програма 
имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – 
максимално 20 бодова;

3) секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистент-
ност програма – у којој мери програм задовољава потребе 
и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у 
Општини колико су јасно дефинисани и стратешки одабра-
ни они који су везани за програм, да ли су потребе циљне 
групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одме-
рене, да ли програм поседује додатне квалитете) – макси-
мално 25 бодова;

4) секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су плани-
ране активности одговарајуће, практичне и доследне циље-
вима и очекиваним резултатима, колико је компактан цело-
купан план програма, да ли су учешће партнера и његово 
ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли 
је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ан-
гажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је 
план реализације програма добро разрађен и изводљив, да 
ли предлог програма садржи индикаторе успешности про-
грама који се могу објективно верификовати) – максимално 
30 бодова;

5) секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће 
активности предвиђене програмом имати конкретан утицај 
на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, 
да ли су очекивани резултати програма одрживи) – макси-
мално 15 бодова;

6) секција 6 – Финансијски план и рационалност тро-
шкова (подсекције: да ли је однос између процењених тро-
шкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је пре-
дложени трошак неопходан за имплементацију програма) 
– максимално 10 бодова.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од оцене „одговара-
јуће” (12 поена), предлог програма се искључује из евалуа-
ционог процеса.

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од оцене „добар” 
(15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више од 50 
бодова у секцијама 2–6 биће узети у разматрање приликом 
доделе средстава.

Сматра се да спортске организације са седиштем на те-
риторији Општине које су од посебног значаја за Општину 
у складу са чланом 137. став 5. закона испуњавају у потпу-
ности критеријуме у вези са финансијским и оперативним 
капацитетом из става 2. тачка 2) овог члана.

Члан 27.
Поступак одобравања програма који су примљени у 

предвиђеном року врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) 

провера и оцена испуњености услова и критеријума у по-
гледу носиоца програма, форме предлога програма и аде-
кватности предложеног програма, утврђених законом, 
овим правилником и јавним позивом када су у питању по-
себни програми. Прву фазу спроводи Комисија.

У другој фази врши се вредновање квалитета програма 
према критеријумима утврђеним у Табели вредновања из 
чл. 25. и 26. овог правилника и утврђује предлог Већу оп-
штине за одобрење програма.
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На предлог Комисије, Веће општине доноси у другој 
фази одлуку о одбијању предлога програма, уколико је пре-
длог програма искључен из евалуационог процеса у складу 
са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом 26. став 3. овог правилника.

О раду Комисије води се записник, који потписују пред-
седник и чланови Комисије. 

Ако је предложени програм прошао претходне две фазе, 
у трећој фази Веће општине, на основу предлога Комисије, 
доноси коначну одлуку о одобравању програма и одређењу 
висине средстава за реализацију програма. 

Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу 
предлога.

Техничку и административну помоћ Комисији пружају 
запослена лица у Управи општине.

Члан 28.
Вредновање квалитета програма спроводи се тако што 

сваки члан Комисије врши оцењивање достављених про-
грама према табелама вредновања, а укупан број бодова 
се утврђује на основу просечних оцена у оквиру појединих 
секција, ако овим правилником није другачије одређено.

Комисија може једногласном одлуком одлучити да се 
оцењивање према табелама вредновања квалитета програ-
ма врши гласањем чланова Комисије на седници Комисије.

Вредновање програма врши се на Обрасцу 10 који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 29.
На основу извршених вредновања квалитета програма, 

Комисија утврђује прелиминарни предлог за одобрење про-
грама.

Комисија сваки предлог програма обележава и следећим 
коментарима: ,,Не захтева додатне преговоре” или ,,Захтева 
додатне преговоре”. Уколико се прелиминарним предлогом 
за одобрење програма предвиђају мања средства него што 
су финансијским планом предлога програма предвиђена, 
програм се обавезно означава коментаром „Захтева додатне 
преговоре”.

У случају коментара да предлог програма захтева додат-
не преговоре, Комисија установљава оквир за преговоре и 
води преговоре, с тим да се током преговора обавезно де-
финише и које ће се програмске активности реализова-
ти, уколико програму треба да се одобре мања средства од 
оних утврђених буџетом предлога програма.

Предност у преговорима даје се програмима који су пре-
ма оцени Комисије бољег квалитета.

Резултат преговора може бити позитиван и негативан. 
Позитиван исход преговора не мора да значи аутоматско 
одобравање средстава.

Након завршених преговора, Комисија утврђује конач-
ни предлог и доставља га Већу општине.

Члан 30.
Предлог да се програм не прихвати и не одобре сред-

ства Комисија даје у следећим случајевима, водећи рачуна 
о укупно расположивим буџетским средствима за финанси-
рање програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта, и то када:

1) програм није довољно релевантан са становишта 
остваривања циљева утврђених Националном стратегијом 
развоја спорта или Програмом развоја спорта у општини 
Вождовац;

2) други програми су приоритетнији, у складу са чланом 
138. став 7. закона;

3) финансијске и оперативне могућности подносиоца 
програма нису довољне;

4) програм је лошијег квалитета, односно добио је мањи 
број бодова током процене квалитета предлога програма у 
односу на одабране предлоге програма;

5) резултати преговора нису имали позитиван исход.
Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу 

предлога.
Члан 31.

Уколико је предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању 
или неодобравању програма и одређењу висине средстава 
за реализацију програма. 

Одобравање предложених програма и средстава од 
стране Већа општине заснива се на значају реализације 
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта, конзистентности програма са циљевима 
Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја 
спорта у општини Вождовац, квалитету програма, очекива-
ним резултатима реализације програма, одрживости про-
грама и рационалности, рангу спортских грана, рангу (кате-
горији) спортских организација и укупне суме предвиђене 
за финансирање програма у одређеној области потреба и 
интереса грађана у области спорта у Општини.

О одобрењу годишњих и посебних програма Веће оп-
штине одлучује појединачним решењем.

Решења Већа општине о одобрењу годишњег и посебног 
програма су коначна и против њих се може водити управ-
ни спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са 
законом, износ добијених средстава по основу годишњих и 
посебних програма.

Члан 32.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са зако-

ном, председник општине закључује уговор о реализовању 
програма.

Председник општине закључује са носиоцем годишњег 
програма уговор за сваку од области потреба и интереса 
грађана из члана 137. став 1. закона за коју је поднет пре-
длог програма.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву 
за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема 
позива, сагласно закону, сматраће се да је одустао од пре-
длога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног 
програма додељена мања средства од средстава наведених 
у финансијском плану програма, носилац програма је оба-
везан да пре закључења уговора о реализовању програма 
усклади финансијски план програма и план реализације 
програмских активности са висином додељених средстава 
и одобреним активностима на реализацији програма, и да 
достави Већу општине допуну, односно измену предложе-
ног програма усаглашену са висином одобрених средстава.

Уговор о реализовању програма којим се остварују по-
требе и интереси грађана у области спорта у Општини за-
кључен супротно одредбама закона и овог правилника ни-
штав је, у складу са чланом 138. став 9. Закона.

Члан 33.
Одобрени износ средстава за реализацију програма пре-

носи се организацији која реализује програм у складу са 
уговором и одобреним квотама буџета Општине Вождовац.

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Члан 34.
Носиоци одобрених програма обавезни су да Већу оп-

штине доставе, на његов захтев, као и у року који је пред-
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виђен овим Правилником и уговором о реализовању про-
грама, а најмање једном годишње, доставе извештај са 
потребном документацијом о остваривању програма или 
делова програма и коришћењу средстава буџета Општине .

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по ис-
теку сваког квартала у току реализације програма, на Обра-
сцу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов са-
ставни део, ако овим правилником није другачије одређено. 

Председник општине може затражити да се уз перио-
дични извештај достави и целокупна документација везана 
за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).

Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се 
уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе пе-
риодични извештај.

Извештај о реализацији годишњег програма садржи из-
вештај по свакој програмској целини и по свакој области 
потреба и интереса грађана у области спорта из члана 137. 
став 1. Закона у којој се програм реализује.

Носиоци одобреног програма у завршном извештају о 
реализацији програма врше и процену постигнутих резул-
тата са становишта постављених циљева (самоевалуација).

 Веће општине може обуставити даље финансирање 
програма, односно једнострано раскинути уговор о реали-
зовању програма ако носилац одобреног програма не до-
стави извештај у року предвиђеном уговором.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од 
завршетка реализације програма достави Већу општине 
завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са 
фотокопијама комплетне документације о утрошку сред-
става, означене на начин који је доводи у везу са одређеном 
врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене 
сопственим печатом.

Уз завршни извештај о реализацији програма коме је 
одобрено више од један милион динара подноси се и изве-
штај ревизора (ревизија испуњења уговорних обавеза).

Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 
7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов са-
ставни део.

Извештај о реализацији програма изградње/опремања/одр-
жавања спортских објеката подноси се на Обрасцу 8, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 Веће општине разматра само оне извештаје о реализа-
цији програма који су поднети на прописаном обрасцу.

У извештај из става 1. овог члана уносе се одговарајући 
подаци о личности из члана 5. став 10. закона лица која су 
учествовала у реализацији програма.

Документација која се подноси уз периодични или за-
вршни извештај мора да упућује на ставку (део) извештаја 
на који се односи, односно документација која се односи на 
утрошак средстава мора да упућује на конкретни трошак из 
финансијског плана програма.

Документација која се подноси уз периодични или завр-
шни извештај а односи се на утрошак средстава подноси се 
у целости, нумерички се означава и у прилогу се ређа узла-
зним редоследом.

Члан 35.
Веће општине врши по завршетку програма анализу 

реализације програма и постизања планираних ефеката, с 
циљем да се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно 
и ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли су 
постављени циљеви били релевантни; да ли су постигнути 
очекивани резултати; да ли је остварен очекивани утицај; 
да ли су остварени утицаји у складу са утрошком средстава; 
да ли је обезбеђена одрживост.

Веће може ангажовати и одговарајуће стручњаке за 
спољну евалуацију реализације одобрених програма.

Спортски савез, као овлашћени предлагач годишњих 
програма, дужан је да, у складу са законом и својим стату-
том, прати реализацију одобрених програма и да на крају 
реализације програма подноси извештај Већу општине 
о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче 
озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма, и 
пре тога.

Организације у области спорта, носиоци годишњих про-
грама, обавезни су да Спортском савезу општине Вождо-
вац, као предлагачу програма, пруже све потребне инфор-
мације и омогуће увид у сва документа и све активности 
везане за реализацију програма, као и да им достављају у 
исто време када и Већу општине примерак извештаја о реа-
лизацији програма.

Члан 36.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска 

средства по некој од авансних уплата, дужни су да у перио-
дичном извештају образложе разлоге због којих та средства 
нису утрошена, и да траже одобрење да се та средства пре-
несу у наредни период, уз подношење доказа да се средства 
налазе на њиховом рачуну.

Носилац програма је обавезан да по подношењу завр-
шног извештаја изврши повраћај неутрошених средстава 
на крају године у буџет Општине. 

Изузетно, Веће општине може, уколико објективне по-
требе и околности то захтевају, да одобри да се неутрошена 
средства на годишњем нивоу користе као авансне уплате 
за реализацију активности из одобреног годишњег програ-
ма за наредну годину, за исте намене, с тим да се, по истом 
основу, не захтевају додатна средства за програм у теку-
ћој години и водећи рачуна да су авансне уплате нужне за 
несметану реализацију програма, као и да не угрожавају 
основни циљ програма и не нарушавају наменско коришће-
ње средстава. 

Члан 37
Носиоци одобреног програма у року од 15 дана од дана 

усвајања завршног извештаја о реализацији програма чине 
доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и на-
чину стицања и коришћења средстава и тај извештај доста-
вљају Већу општине.

Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интер-
нет сајту носиоца програма и мора бити доступан јавности 
током целе године.

На свим документима и медијским промоцијама веза-
ним за реализовање програма којима се остварују потребе 
и интереси грађана у области спорта мора бити истакнуто 
да се програм финансира средствима из буџета Општине.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.
Носилац програма води све потребне евиденције које 

омогућавају надлежној стручној служби Управе општине 
спровођење контроле реализовања програма и утрошка 
средстава.

Носилац одобреног програма дужан је да чува евиден-
цију, односно документацију која се односи на реализовање 
тог програма десет година од дана када је тај програм завр-
шен, ако законом није друкчије одређено.

Носилац програма је у обавези да надлежној стручној 
служби Управе општине омогући увид у целокупну доку-
ментацију и сва места везана за реализацију уговореног 
програма, и у поступку контроле пружи им сва потребна 
обавештења.
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Носилац програма је у обавези да омогући надлежној 
стручној служби Управе општине увид у податке које воде 
трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених средстава 
и реализацијом програма.

У циљу праћења реализације програма, надлежна струч-
на служба Управе може реализовати мониторинг посете.

Члан 39.
Носилац одобреног програма коме су пренета средства 

дужан је да наменски користи средства добијена из буџета 
Општине.

Средства добијена из буџета Општине за реализовање 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађа-
на у области спорта морају се вратити, у целости или дели-
мично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од 
момента пријема, у случајевима утврђеним у члану 133. ст. 
1–7. Закона.

Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису 
финансирани из других јавних прихода, да су директно по-
везани са одобреним програмом, да су настали након пот-
писивања уговора о реализацији програма, да су регистро-
вани кроз одговарајућу књиговодствену документацију, да 
се могу поткрепити оригиналном документацијом са јасно 
наведеним датумом и износом и да се слажу са максимал-
ним вредностима одобрених трошкова у финансијском 
плану програма.

Члан 40.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију 

програма, могу се извршити ако се: 
1) не угрожава основни циљ програма; 
2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошка, 

као и између различитих врста трошкова, обраћајући па-
жњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобит-
но одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошка. 

У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма 
може да током реализације програма изврши измену фи-
нансијског плана програма и да о томе обавести Веће оп-
штине. 

У свим другим случајевима мора да се унапред поднесе 
писани захтев Већу општине за одобрење одступања, уз до-
датно објашњење, с тим да се такав захтев може поднети до 
1. децембра када су у питању годишњи програми, а за по-
себне програме у току реализације програма или пре утвр-
ђеног крајњег рока за реализацију програма.

Члан 41.
Финансирање реализације програма може се обустави-

ти ако носилац програма:
1) на захтев надлежној стручној служби Управе општи-

не, као и у роковима утврђеним уговором о реализовању 
програма, није доставио извештај са потребном комплет-
ном документацијом о остваривању програма или делова 
програма и коришћењу средстава буџета Општине; 

2) употребљава средства ненаменски, у потпуности или 
делимично;

3) не поштује динамику реализовања програма или се не 
придржава прописаних или уговорених мера које су утвр-
ђене у циљу обезбеђења реализације програма;

4) престане да испуњава услове који су на основу Закона 
и овог правилника потребни за одобрење програма;

5) спречи или онемогући спровођење прописаних, одно-
сно уговорених контролних мера;

6) не достави Спортском савезу општине Вождовац, као 
овлашћеном предлагачу годишњих програма, потребне ин-

формације, односно не омогући увид у документа и актив-
ности везане за реализацију годишњег програма;

7) у другим случајевима очигледно не може да реализује 
програм у битном делу како је планирано.

Носилац неће одговарати за кашњења или неизвршава-
ње обавеза предвиђених уговором о реализацији програ-
ма, када до неизвршења дође услед елементарних непогода, 
налога државних органа, и других околности које су изван 
реалне контроле и нису последица грешке или немара но-
сиоца програма.

Члан 42.
У складу са законом: извештај о поднетим предлозима 

програма са траженим износом средстава, извештај о одо-
бреним програмима са износом одобрених средстава, годи-
шњи извештај о реализовању свих одобрених програма за 
задовољавање потреба и интереса грађана у спорту обаве-
зно се објављују на интернет-страници Општине.

Члан 43.
У складу са законом, Веће општине врши, по завршетку 

одобреног програма, анализу реализације програма и по-
стизања планираних ефеката и, у случају да оцени да пла-
нирани ефекти нису постигнути у битном делу пропустом 
носиоца програма, затражиће од носиоца програма да одр-
жи скупштину, односно одговарајући орган, у року од 60 
дана ради утврђења одговорности лица која су реализовала 
програм и лица која су учествовала у доношењу одлука које 
су довеле до непостизања планираних ефеката програма. 

Носилац програма је дужан да обавести Веће општине 
о датуму одржавања скупштине и одлукама које су донете 
у погледу утврђивања одговорности, у складу са ставом 1. 
овог члана.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРОЛЕ 
ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 44.
У поступку одобравања програма, односно пројека-

та изградње, опремања и одржавања спортских објеката, 
поред критеријума утврђених у члану 8. овог правилника, 
цени се испуњеност следећих критеријума:

1) да за планиране активности постоји потребна доку-
ментација, у складу са законом којим се уређује планирање 
и изградња објеката;

2) да је обезбеђена локација за изградњу спортског 
објекта;

3) да спортски објекат испуњава услове прописане ак-
том којим су уређени услови за обављање спортских делат-
ности, у складу са законом; 

4) да је спортски објекат категорисан у складу са нацио-
налном категоризацијом спортских објеката;

5) да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију 
спортских објеката, у складу са Законом;

6) да је у питању капитално одржавање спортског објек-
та (реконструкција, доградња, адаптација и санација);

7) да су радови на изградњи и капиталном одржавању 
спортских објеката предвиђени одговарајућом планском 
документацијом;

8) да је премер и предрачун радова на изградњи, одно-
сно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране 
стручног лица; 

9) да је земљиште на којем се планира изградња новог 
спортског објекта у јавној својини;
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10) да је спортски објекат у јавној својини (у целини или 
делимично);

11) да носилац програма из сопствених средстава сноси 
трошкове припремних радова, израде техничке докумен-
тације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, 
укњижбе;

12) да се изградња и одржавање и опремање спортског 
објекта у оквирима јавно-приватног партнерства врши под 
условима и на начин утврђен законом којим је уређено јав-
но-приватно партнерство;

13) да се уговором регулишу сва својинска и имовинска 
питања у вези са изградњом и одржавањем спортског објек-
та, у складу са законом којим је уређена јавна својина и дру-
гим законима.

Члан 45.
Власник, односно корисник земљишта или спортског 

објекта подноси предлог пројекта изградње, опремања и 
одржавања спортског објекта уз сагласност власника зе-
мљишта, односно спортског објекта. 

Предлог пројекта изградње и капиталног одржавања спорт-
ског објекта могу заједнички да поднесе више овлашћених под-
носилаца, у случају сусвојине на земљишту или објекту.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која 
се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну 
техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта подразумева капитално 
одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, 
доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опре-
мања и одржавања спортског објекта чине појединачни 
пројекти, који се, у складу са садржајем, групишу у посебне 
програме: 

1) изградња спортских и рекреативних објеката;
2) капитално одржавање спортских и рекреативних 

објеката;
3) изградња спортских објеката за потребе образовања;
4) капитално одржавање спортских објеката за потребе 

образовања;
5) изградња и прилагођавање спортских објеката за 

лица са посебним потребама и инвалидитетом.

Члан 46.
Уз пројекат изградње и одржавања спортског објекта 

мора бити приложена документација којом се доказује ис-
пуњеност прописаних услова и критеријума према закону 
којим се уређује област планирања и изградње, као и доку-
ментација о спровођењу програма (предрачун радова; вла-
снички лист за земљиште и објекат; уговор о заједничком 
улагању; локацијска дозвола, грађевинска дозвола или реше-
ње којим се одобрава извођење радова на адаптацији или са-
нацији спортског објекта; главни пројекат према закону ко-
јим се уређује област планирања и изградње; окончана или 
последња привремена ситуацију за извршене радове и изве-
штај надзорног органа – код фазне изградње; други докази).

Члан 47.
Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржава-

ња спортских објеката извршава се према динамици утвр-
ђеној програмским календаром у складу са законом.

Члан 48.
Носилац пројекта образује, након обавештења о одобре-

њу програма, тим за спровођење програма и одређује руко-
водиоца и његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и 
извршеној записничкој примопредаји и коначном обрачуну 
изведених радова, дужан је да обезбеди употребну дозволу.

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА 

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОР-
ТИСТА 

Члан  49.
Финансирање програма стипендирања за спортско уса-

вршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста, врши се у складу са следећим критеријумима:

1) да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом 
и спортским правилима;

2) да је спортиста држављанин Републике Србије;
3) да је спортиста у текућој години рангиран у складу са 

чланом 140. став 2. Закона;
4) да га његова спортска организација предложи за до-

бијање стипендије;
5) да се у текућој години бави спортским активностима 

у спортским организацијама у Општини;
6) да испуњава обавезе према националној спортској ре-

презентацији у коју је позван; 
7) да у текућој години има статус ученика и да је у прет-

ходној школској години остварио минимално врлодобар 
успех – за спортисте узраста од 15 до 19 година;

8) да му је утврђена здравствена способност за обавља-
ње спортских активности у складу са Законом;

9) да поштује антидопинг правила прописана Законом о 
спречавању допинга у спорту;

10) да је његово понашање на спортским теренима и из-
ван њих у складу са спортским духом и фер плејом.

Право на стипендију престаје спортисти престанком ис-
пуњавања услова из става 1. овог члана, на основу одлуке 
Већа општине.

Веће општине посебном одлуком утврђује максимални 
број стипендија које могу добити спортисти за спортско 
усавршавање исте спортске организације, у зависности од 
ранга спорта утврђеног Националном категоризацијом 
спортова, и висину месечног износа стипендија у зависно-
сти од категорије спортисте (заслужни спортиста, спорти-
ста међународног разреда, спортиста националног разреда, 
перспективни спортиста, други категорисани спортиста).

Са спортистом коме је одлуком Већа општине додељена 
стипендија за спортско усавршавање председник општине 
закључује уговор о одобравању стипендије, на основу кога 
се спортисти месечно исплаћује стипендија и који обавезно 
садржи податке о новчаном износу месечне стипендије, ро-
ковима исплате, року важења уговора и правима и обавеза-
ма спортисте.

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИ-
НАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА 
ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС 

РАЗВОЈУ СПОРТА 

Члан  50.
Годишње спортско признање Општине додељује се у 

виду повеље и новчане награде за:
1) освојену медаљу на великим међународним спорт-

ским такмичењима;
2) освојено национално, регионално или европско клуп-

ско првенство;
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3) дугогодишњи изузетан допринос развоју спорта у 
Општини или Републици Србији.

Годишње спортско признање из става 1. овог члана може 
се доделити спортској организацији, спортисти или спорт-
ском стручњаку.

Веће општине утврђује висину новчане награде из става 
1. овог члана.

Веће општине утврђује изглед повеље из става 1. овог 
члана.

У случају да спортска организација или спортиста, од-
носно спортски стручњак у истој години оствари више 
спортских резултата који представљају основ за добијање 
признања и награде из става 1. овог члана, може се одобри-
ти само једно признање и новчана награда за најбољи (нај-
вреднији) спортски резултат остварен у претходној години.

Са спортском организацијом, спортским стручњаком 
или спортистом из става 2. овог члана председник општине 
закључује, на основу одлуке Већа општине о додели спорт-
ског признања, уговор о додели новчане награде. 

X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАН-
СИРАЊА ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 51.
У циљу рационалног и наменског коришћења спортских 

сала и спортских објеката чији је корисник Општина, одно-
сно који су у јавној својини, спортским организацијама се 
може одобрити њихово бесплатно коришћење за спортске 
активности, односно доделити бесплатни термини за тре-
нирање и обављање других спортских активности, ако су 
поред општих услова и критеријума утврђених овим пра-
вилником испуњени и следећи услови:

1) да су све спортске активности које се у спортском 
објекту обављају бесплатне за све спортисте учеснике у реа-
лизацији програма;

2) да је претежни део спортских активности тренирања 
везан за рад са децом и младима.

Веће општине утврђује укупан број слободних бесплат-
них термина (у сатима) по појединим спортским објектима 
и о финансирању тих термина закључује уговор са субјектом 
који управља спортским објектима из става 1. овог члана.

Спортска организација из става 1. овог члана обавезна 
је да сале и спортске објекте у којима обавља спортске ак-
тивности користи у складу са законом, пратећим подзакон-
ским актима, спортским правилима и уговором о реализа-
цији програма.

XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИ-
НАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ВОЖДОВАЦ 

Члан 52.
Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8) закона 

може се одобрити само организацији у области спорта која 
поред општих услова и критеријума утврђених овим пра-
вилником испуњава и услов да је одлуком Већа општине 
утврђена као организација у области спорта од посебног 
значаја за општину у складу са ст. 2–7. овог члана.

Веће општине својом одлуком, на предлог председника 
општине, утврђује организације у области спорта на тери-
торији градске општине Вождовац од посебног значаја за 
општину.

Спортски савез је као надлежни територијални спорт-
ски савез територијални спортски савез од посебног значаја 
за Општину.

Веће општине одлуку из става 2. овог члана доноси, у 
складу са чланом 137. став 1. тачка 8) закона, у зависности 
од тога каква је унутрашња организованост организације, 
који је ранг спортске гране према Националној категори-
зацији спортова, колики је број учлањених организација и 
спортиста, каква је спортска традиција и спортски резул-
тати организације, у којој мери се унапређује стручни рад, 
у ком рангу такмичења организација учествује, број екипа 
организације које се такмиче у оквиру надлежног наци-
оналног гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у 
свим категоријама), чланства у надлежном националном 
спортском савезу, испуњености услова за обављање спорт-
ских активности и делатности у складу са законом, у којој 
мери се повећава обухват бављења грађана спортом, посе-
довање спортских објеката, као и према томе у којој мери се 
делатност организације уклапа у приоритете утврђене Про-
грамом развоја спорта у Градској општини Вождовац.

Предлог да се одређена организација у области спорта 
утврди за организацију од посебног значаја за Општину 
може дати свака организација у области спорта са терито-
рије Општине, уз подношење документације којом се дока-
зује испуњеност критеријума из става 4. овог члана.

При доношењу одлуке из става 2. овог члана Веће оп-
штине води рачуна и о томе у којој мери су активности 
организације у области спорта од значаја за реализацију 
Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја 
спорта у Градској општини Вождовац. 

Веће општине пре доношења одлуке из става 2. овог чла-
на прибавља мишљење Спортског савеза.

Веће општине доноси одлуку да одређеној организаци-
ји престаје статус организације у области спорта која је од 
посебног значаја за Општину када организација престане 
да испуњава критеријуме из става 4. овог члана на основу 
којих је стекла тај статус.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Поступак одобрења програма којим се задовољавају по-

требе и интереси грађана у области спорта који је започет, 
а није окончан до дана ступања на снагу овог правилника, 
окончаће се по одредбама овог правилника. 

Годишњи програм из области спорта за календарску 
2018. и 2019. годину биће започет и спроведен по ступању 
на снагу овог правилника. 

Спортски савез подноси извештај Већу општине о 
остваривању циљева и ефеката годишњих програма чији је 
предлагач почев од годишњих програма за 2018. годину.

Обавеза коришћења Матрице логичког оквира и SWOT 
анализе из члана 9. став 3. овог правилника примењује се 
код годишњих програма који се подносе у 2018. години.

Члан 54.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Вождовац
I број 110-5/18, 16. јула 2018. године

Председник Већа,
Александар Савић, ср.
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Веће Градске општине Вождовац, на седници одржаној 
16. јула 2018. године, на основу члана 58. Статута Градске 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/10 – пречишћен текст, 41/13 и 55/16), донело је 

ПРА ВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација спорт-

ских организација са седиштем на територији градске оп-
штине Вождовац (у даљем тексту: општина) које учествују у 
спортским такмичењима у оквиру надлежних националних 
гранских спортских савеза (у даљем тексту: спортске орга-
низације), критеријуми и поступак за рангирање спортских 
организација. 

Члан 2.
Категоризација спортских организација утврђује се на 

основу националних категоризација спортова и национал-
них гранских спортских савеза уз уважавање специфичних 
потреба и интереса Општине у области спорта.

На основу категоризације из става 1. овог члана један-
пут годишње врши се рангирање спортских организација.

Рангирањем спортских организација утврђује се компе-
тентност спортских организација у Општини за дугорочно 
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 
Општини.

Рангирањем спортских организација обухваћене су само 
спортске организације које су регистроване у складу са за-
коном, испуњавају услове за обављање спортских активно-
сти и делатности и које су чланице надлежних националних 
гранских спортских савеза.

Категоризација спортских организација врши се према 
критеријумима утврђеним у Табели категорисања одштам-
паној на Обрасцу број 1, која је саставни део овог правил-
ника.

Критеријуми за рангирање спортских организација из 
става 5. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Ранг спорта према Националној категори-
зацији спортова (подсекције: спортови првог ранга, спорто-
ви другог ранга, спортови трећег ранга, спортови четвртог 
ранга, спортови петог ранга);

2) секција 2 – Ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза према Националној категоризацији на-
ционалних гранских спортских савеза (подсекције: наци-
онални савез првог ранга, национални савез другог ранга, 
национални савез трећег ранга, национални савез четвртог 
ранга и национални савез петог ранга);

3) секција 3 – Традиција спортске организације у граду/
општини (подсекције: организација основана пре 50 годи-
на, организација од 15 до 24 године, организација од пет до 
14 година, организација од две до четири године);

4) секција 4 – Ранг такмичења у коме учествују спор-
тисти и екипе (подсекције: екипни спорт, индивидуални 
спорт);

5) секција 5 – Постигнути спортски резултати (подсек-
ције: екипни спорт, индивидуални спорт);

6) секција 6 − Број такмичарских екипа у редовним си-
стемима такмичења (сви узрасти – мушкарци и жене) – 
(подсекције: четири и више екипа, три екипе, две екипе, јед-
на екипа);

7) секција 7 − Број ангажованих спортских тренера са 
дозволом за рад (подсекције: три и више тренера, два тре-
нера, један тренер);

8) секција 8 – Број регистрованих спортиста (подсекци-
је: 11 и више спортиста такмичара, до 10 спортиста такми-
чара);

9) секција 9 – Број категорисаних спортиста (подсекци-
је: три и више спортиста, 1–2 спортисте);

10) секција 10 – Заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама (подсекције: два и више спор-
тиста, један спортиста).

На основу критеријума из става 1. овог члана, спортској 
организацији се додељују одговарајући бодови, с тим да 
спортска организација може да добије максимално 100 бо-
дова.

Спортске организације се рангирају према броју бодова 
које добију на основу критеријума из става 6. овог члана.

Уколико није утврђен ранг надлежног националног 
гранског спортског савеза, спортској организацији се доде-
љује у оквиру секције 2 онај број бодова који одговара рангу 
спортске гране у којој се спортска организација такмичи.

Члан 3.
Испуњеност критеријума из члана 2. став 6. овог пра-

вилника рачуна се за спортисте сениоре, али спортска ор-
ганизација може да пријави и спортисте, односно екипе, 
млађе узрастне категорије, с тим да се тада утврђени бодови 
умањују за спортисте јуниоре за 30%, за спортисте кадете за 
60% и за спортисте пионире за 80%, ако овим правилником 
није друкчије утврђено.

У случају да у екипном спорту постоје само четири ни-
воа такмичења, максимални број бодова по критеријуму 
„Ранг такмичења” умањује се за 10%, а уколико постоје три 
нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за 
наредних 10% итд. 

У случају да у индивидуалном спорту постоје два нивоа 
такмичења, максимални број бодова по критеријуму „Ранг 
такмичења” умањује се за 20%, а уколико постоји само један 
ниво такмичења, максимални број бодова се умањује за 40%. 

Спортски резултат који у индивидуалном спорту по-
стигну екипе спортске организације рачуна се као за екип-
ни спорт, под условом да је у такмичењу учествовало најма-
ње осам екипа.

Остварени спортски резултати у индивидуалним спор-
товима признају се ако у спортској дисциплини, односно 
категорији, у такмичењу учествује шест и више спортиста. 

Под спортским тренером са дозволом за рад подразуме-
ва се спортски стручњак који има неко од спортских звања 
у оквиру занимања тренер у спорту, које је стечено у складу 
са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за рад изда-
ту од стране надлежног националног спортског савеза или 
међународног спортског савеза.

Спортски тренер може бити пријављен за бодовање 
само у једној спортској организацији.

Члан 4.
Рангирање спортских организација спроводи Комисија 

за категоризацију спортских организација (у даљем тексту: 
Комисија) коју образује председник општине.

Комисија има председника и четири члана, од којих је 
најмање један представник Спортског савеза Градске оп-
штине Вождовац.

О раду Комисије води се записник, који потписују пред-
седник и чланови Комисије. 

Техничку и административну помоћ Комисији пружа 
надлежна организациона јединица Управе Општине.

Комисија врши оцењивање, односно бодовање спортске 
организације у складу са утврђеним критеријумима и до-
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ставља председнику општине предлог за утврђивање ранг-
-листе спортских организација.

На извршено рангирање спортских организација може 
се уложити жалба Већу Општине.

Рангирање спортских организација врши се најкасније 
до краја јануара текуће године за претходну годину.

Спортске организације подносе до 10. јануара текуће 
године Упитник за категоризацију спортских организаци-
ја одштампан на Обрасцу број 2, који је саставни део овог 
правилника, са пратећом документацијом којом се доказује 
испуњеност утврђених критеријума за рангирање.

Спортске организације које не доставе благовремено по-
требне податке за рангирање у складу са овим правилником 
неће бити вредноване у поступку рангирања.

Спортска организација која достави нетачне податке на 
основу којих се врши рангирање искључује се из поступка 
рангирања за текућу годину, односно искључује се са утвр-
ђене ранг-листе.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Вождовац
I број 110-6/18, 16. јула 2018. године

Председник Већа
Александар Савић, ср. 
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