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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXI Број 17

7. април 2017. године

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 41.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16 и 2/17), в.д. заменика начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА
КОНТАКТНИМ ПОДРУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО
САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до
саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај и
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и
друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације на животну средину израдиће се извештај
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
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– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације део је документације која се
прилаже уз план.
5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 (осамнаест) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
се из буџета Града Београда преко Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од
канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска
општина Палилула.
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине бр. 501.3-174/2016-V-04 од 1. новембра
2016. године, утврдио је да предметни план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне
регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се
постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро локацију, док се неће разматрати
прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација плана детаљне регулације не може имати негативан
утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/17 од 6. фебруара 2017.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Србијаводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-12/2017-V-04 од 17. фебруара 2017. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 44/1/1 од 23. фебруара 2017.
године) и Завод за заштиту природе Србије (допис 03
бр. 020-303/2 од 24. фебруара 2017. године) доставили су
мишљења у којима наводе да се може донети Решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана детаљне регулације.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП Србијаводе нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана детаљне регулације.
На основу наведеног, в.д. заменика начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-2/17, 1. марта 2017. године
Секретар
Милош Вуловић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 126/16 и 2/17), в.д. заменик начелника градске
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И
ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД
ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА (СТАЦИОНАЖА КМ 0+000) ДО
ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФОСТАНИЦУ (СРЕДЊА
СТАЦИОНАЖА КМ 6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФОСТАНИЦЕ „БЕОГРАД 20”, У
ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС „БЕОГРАД 20”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације
Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког
пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у делу приступног
пута до комплекса ТС „Београд 20”, градска општина Звездара
(у даљем тексту: Измена и допуна Планa детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна Планa детаљне регулације
поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд,
Палмотићева бр. 30, које је дужно да нацрт плана изради у
року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради измена и допуна Планa детаљне регулације.
3. Средства за израду измена и допуна Планa детаљне
регулације обезбедиће ЈП Електромрежа Србије, Београд,
Кнеза Милоша бр. 11.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије ГО Звездара,
приступни пут до комплекса трафостанице „Београд 20”,
који се поклапа са регулацијом планиране Улице Ж3 из Регулационог плана насеља Миријево („Службени лист Града Београда”, број 20/02), границама катастарских парцела 3530/92,
3669, 1711/14, 1711/15, 1711/16, 1711/3, 1712/1, 1710/1, 1710/2,
1695/1, 1700/3, 1698/3 и 1702/1 КО Миријево и регулацијама
улица одређеним за спровођење путем непосредне примене
правила грађења Плана генералне регулације грађевинског
подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16 и 67/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,8 ha.
5. У оквиру намене простора предметних измена и допуна Планa детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да Измена и допуна Планa детаљне регулације не
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације измена
и допуна Планa детаљне регулације.
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Oбра зложење

Изради измена и допуна Планa детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km
0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом
трафостанице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, градска општина Звездара.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије ГО Звездара, приступни пут до
комплекса трафостанице „Београд 20”, који се поклапа са регулацијом планиране Улице Ж3 из Регулационог плана насеља Миријево („Службени лист Града Београда”, брoj 20/02), границама
катастарских парцела 3530/92, 3669, 1711/14, 1711/15, 1711/16,
1711/3, 1712/1, 1710/1, 1710/2, 1695/1, 1700/3, 1698/3 и 1702/1 КО
Миријево и регулацијама улица одређеним за спровођење путем
непосредне примене правила грађења Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 67/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,8 ha.
Израда Измена и допуна Планa детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Палмотићева бр. 30, које је дужно да нацрт плана изради у
року од дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о
изради измена и допуна Планa детаљне регулације.
Средства за израду измена и допуна Планa детаљне регулације обезбедиће ЈП „Електромрежа Србије”, Београд,
Кнеза Милоша бр. 11.
У оквиру намене простора предметних измена и допуна
Планa детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
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8/2017-V-04 од 9. фебруара 2017. године), утврдио је да Измене и допуне Планa детаљне регулације не представљају
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-3/17 од 17. фебруара 2017.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, ЈКП „Зеленилo – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-18/2017-V–04 oд 27. фебруара 2017. године) и Завод за
заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-425/2 oд 9. марта 2017. године), доставили су мишљења у којима наводе да
се може донети Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана
ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило
– Београд”, Градски завод за јавно здравље, и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, в.д. заменика начелника градске
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-3/17, 15. марта 2017. године
Секретар
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 13. ст. 2. и
3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана
12. ст. 3. и 4. и члана 27. став 1. тачка 15. Статута Градске
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр.
36/10, 41/13 и 55/16 ), донела је

ОД Л У КУ 1
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОКТОБАРСКОГ РЕЈОНА МИНСКА, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА
Члан 1.
Градска општина Вождовац, Република Србија, успоставља сарадњу са Октобарским рејоном Минск, Република
Белорусија.
1

Влада је дала сагласност на ову одлуку 30. марта 2017. године Решењем 05 број
016-2706/2017.

Члан 2.
Сарадња између Градске општине Вождовац и Октобарског рејона Минска ће се одвијати у следећим областима:
– привреда;
– култура и уметност;
– наука, образовање, технологија и технолошки развој;
– управа и развој локалних заједница;
– туризам;
– спорт и омладина;
– социјална солидарност;
– заштита животне средине, и
– друге области сарадње о којима се споразумне стране
договоре.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке чини текст Споразума о успостављању сарадње између Градске општине Вождовац
и Октобарског рејона Минск који су споразумне стране
усагласиле.
Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Вождовац да
потпише споразум из члана 3. ове одлуке.
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Члан 5.
Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у
буџету Градске општине Вождовац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда” а објавиће се
по прибављеној сагласности Владе Републике Србије.
Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-14/2017, 10. фебруара 2017. године
Председник
Александар Мирковић, ср.

– текст споразума –

СПОРА ЗУМ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОКТОБАРСКОГ РЕЈОНА МИНСКА, ГРАД МИНСК, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, ГРАД БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
– У складу са законима Републике Белорусије
– У складу са законима Републике Србије
(грб Октобарског рејона)
Октобарски рејон Минск, кога заступа ______________
_____________________, са једне стране
и
(грб Градске општине Вождовац)
Градска општина Вождовац, коју заступа _____________
____________________, са друге стране
(у даљем тексту: споразумне стране)
Уводне напомене
Имајући у виду доказано пријатељство народа Белорусије
и Србије, а које је исказано и у најтежим тренуцима по Републику Србију, споразумне стране приступају закључењу
Споразума о успостављању сарадње (у даљем тексту: Споразум) како следи:
Смернице сарадње
Члан 1.
Основна сврха овог споразума је повезивање пријатељских народа Републике Белорусије и Републике Србије,
а посебно повезивање између Октобарског рејона Минска и Градске општине Вождовац, у циљу успостављања и
унапређења сарадње и остварења узајaмних интереса двеју
пријатељских страна.
Споразумне стране сагласно својим надлежностима
спремне су да своју сарадњу, у првом реду, остваре у следећим областима:
– привреда;
– култура и уметност;
– наука, образовање, технологија и технолошки развој;
– управа и развој локалних заједница;
– туризам;
– спорт и омладина;
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– социјална солидарност;
– заштита животне средине, и
– друге области сарадње о којима се споразумне стране
договоре, у складу са овим споразумом.
Подстицај сарадње
Члан 2.
Споразумне стране ће настојати да у складу са својим
надлежностима и могућностима учврсте постојећи ниво
односа и сарадње, са жељом да ова сарадња буде унапређена како између руководећих органа у Октобарском рејону и
Градској општини Вождовац, тако и међу представницима
привреде, културе, науке, спорта и свих других области које
су од узајамног интереса двеју страна.
У сврху настојања за унапређењем односа, споразумне
стране се обавезују да, између осталог, иницирају следеће:
– упознавање својих грађана са специфичностима обе
локалне самоуправе;
– размену информација и искуства и преузимање активности у подручјима из чл. 1. овог Споразума;
– подстицање грађана да у што већем броју учествују у
заједничким активностима;
– јачање размене међу свим друштвеним и стручним категоријама и нивоима;
– подстицање културних и спортских иницијатива које
могу допринети бољем међусобном упознавању;
– подстицање размене на свим подручјима као и размене информација путем локалних и националних медија.
Реализација и праћење активности
Члан 3.
Споразумне стране именовати ће једно или више лица
задужених за координацију и комуникацију активности по
овом споразуму.
За сваки од пројеката сарадње, споразумне стране ће образовати одговарајуће радне групе за припрему и реализацију пројеката.
Споразумне стране утврђују да ће се сва коресподенција
по овом споразуму одвијати преко лица из става 1. овог
члана, односно преко заступника споразумних страна, и то
у писаном облику, преко званичне адресе редовне и електронске поште сваке од споразумних страна.
Ступање на снагу и трајање споразума
Члан 4.
Сарадња Октобарског рејона Минска и Градске општине Вождовац биће успостављена у складу са законима Републике Белорусије и Републике Србије и у оквиру надлежности Октобарског рејона Минска и Градске општине
Вождовац.
Споразум ступа на снагу даном потписивања.
Споразум се закључује на неодређено време и остаје на
снази док се једна од страна не повуче из Споразума.
Завршне одредбе
Члан 5.
Споразум је састављен у четири истоветна примерка, два
на белоруском и два на српском језику, који су једнако ваљани.
У Београду, 2017. године
За Октобарски рејон
Минска

За Градску општину
Вождовац
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ВРАЧАР
Скупштина Градске општине Врачар je на седници одржаној 20. марта 2017. године, на основу чл. 137. и 138. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 4. Одлуке
o задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта
у Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 57/13, 43/15
и 96/16), члана 9. став 1. тач. 15. и 17. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
број 57/2015 – пречишћен текст и 134/2016), донела је

ОД Л У КУ
О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета Градске општине
Врачар, ради задовољавања потреба и интереса грађана у
области спорта на подручју градске општине Врачар.
Члан 2.
Финансијска средства за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине
Врачар обезбеђују се у буџету Градске општине Врачар.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, а сходно
Закону о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), имају
следеће значење:
1. спортске активности јесу сви облици физичке и умне
активности који, кроз неорганизовано или организовано
учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке
спремности и духовног благостања, стварање друштвених
односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
2. спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују
услови за обављање спортских активности, односно омогућава
њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа и вођење
спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења,
обучавање за бављење спортским активностима и планирање
и вођење спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење
и управљање спортском опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области
спорта; научно-истраживачки и истраживачко-развојни рад у
спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање;
3. спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта која обухвата бављење спортским активностима ради
одмора и рекреације, унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим сегментима популације;
4. спортско такмичење јесте спортска приредба која се
одвија према унапред утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану
спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је
циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника или
постизање извесног унапред одређеног спортског резултата;
5. перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом
спортиста, у категорију перспективних спортиста;
6. спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са законом;
7. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;
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8. категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран у складу са
Националном категоризацијом спортиста;
9. спортска рекреација (рекреативни спорт, спорт за све,
масовни спорт) јесте област спорта која обухвата добровољно бављење физичким вежбањем, односно спортским
активностима ради одмора, освежења, забаве, унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата и
ради задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем,
у свим сегментима становништва;
10. спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или самостално, у
складу са овим законом и спортским правилима;
11. професионални спортски клуб јесте спортска организација (клуб) која тај статус има у складу са спортским
правилима или у којој најмање 50% регистрованих спортиста сениора има статус професионалног спортисте у односу
на број регистрованих спортиста сениора регистрованих
код надлежног националног гранског спортског савеза за
такмичарску сезону;
12. спортска екипа је организациона јединица спортске
организације која окупља спортисте и спортске стручњаке
из одређене гране спорта који учествују у одређеном рангу
такмичења које организује надлежни национални грански
спортски савез;
13. аматерско спортско такмичење је спортско такмичење које тај статус има у складу са спортским правилима
надлежног националног гранског спортског савеза и у коме
може наступити највише 20% професионалних спортиста;
14. организатор спортске приредбе јесте лице које на
сопствену одговорност одлучује о организовању и спровођењу одређене спортске приредбе, њоме управља и води
је, у складу са законом и спортским правилима;
15. организација у области спорта јесте свако правно лице
и предузетник које се бави организовањем спортских активности и обављањем спортских делатности у складу са законом;
16. спортски објекти су уређене и опремљене површине
и објекти намењени обављању спортских активности. Поред
простора намењеног спортским активностима, може да има
и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и др.) и уграђену опрему (грађевинску и спортску).
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије
се задовољавање обезбеђују средства из буџета Градске
општине Врачар су:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске
рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на подручју градске општине Врачар, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка
спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за општину;
4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова
за спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са подручја градске
општине Врачар у домаћим и европским клупским такмичењима;
6. физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт на општинском нивоу (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава,
општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
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7. делатност организација у области спорта чији је оснивач Градска општина Врачар;
8. делатност организација у области спорта са седиштем
на подручју Градске општине Врачар, а које су од посебног
значаја за општину;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање
адекватног спортско – здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. активности усмерене на спречавање негативних
појава у спорту (допинг; насиље и недолично понашање,
намештање спортских резултата и др.);
12. едукације, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима
битним за одговарајуће бављење спортским активностима
и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на подручју градске
општине Врачар, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему
спорта са подручја градске општине Врачар и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала
и спортских објеката чији је корисник Градска општина
Врачар и спортских објеката и сала на подручју градске
општине Врачар кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта;
17. програми за децу школског узраста који се реализују
за време зимског и летњег школског распуста.
Члан 5.
Потребе и интереси грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар, из члана 4. одлуке, остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и
пројеката (у даљем тексту: програм) и то:
1. за тач. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. и 16. на годишњем
нивоу (у даљем тексту: годишњи програм);
2. за тач. 4, 9, 11, 15. и 17. по јавном позиву (у даљем
тексту: посебни програм).
Носиоци програма, који поднесу годишњи програм у
којем су обухваћене и активности за које се сагласно овој
одлуци подноси посебни програм, не могу за исте активности да конкуришу и у том посебном програму.
Члан 6.
Право на финансирање или суфинансирање програма
из члана 5. тач. 1. и 2. имају организације у области спорта.
Организације у области спорта за добијање буџетских
средстава за реализацију програма (годишњих и посебних)
морају испуњавати следеће опште услове:
– да су регистроване у складу са законом;
– да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
– да имају седиште на подручју градске општине Врачар
када конкуришу за годишњи програм, односно седиште на
подручју града Београда када конкуришу за посебне програме;
– да активно обављају делатност најмање годину дана;
– да редовно обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању развоја спорта на
подручју градске општине Врачар;
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– да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
– да испуњавају, у складу са законом, прописане услове
за обављање делатности које су у вези са програмом;
– да су доставили извештај о успешној реализацији
одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета Градске општине Врачар, уколико је био носилац програма претходне године;
– да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку
или под привременом забраном обављања делатности;
– да немају блокаду пословног рачуна;
– да немају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
– да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњене за прекршајни или привредни преступ у вези
са делатношћу.
Члан 7.
Савез спортова Врачар, као територијални спортски савез, за општину обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење спорта на нивоу градске општине Врачар сходно закону и овој одлуци.
Члан 8.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са
овом одлуком, подносе следеће организације:
1. Савез спортова Врачар – предлог свог годишњег програма и посебног програма и предлог годишњих програма
својих чланова (члан 5. став 1, тачка 1. ове одлуке);
2. Власник, односно корисник земљишта или спортског
објекта – предлог свог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског објекта од посебног значаја за
развој спорта на подручју градске општине Врачар (члан 5.
став 1. тачка 1);
3. Организације у области спорта које имају седиште на
подручју града Београда када конкуришу за посебне програме (члан 5. став 1. тачка 2).
Члан 9.
Општи критеријуми за вредновање годишњих и посебних програма су:
– реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
– отвореност и доступност активности предвиђених
програмом;
– референтност и стручност носиоца програма;
– мерљивост односа резултата и уложених средстава;
– да се програм реализује у текућој години;
– да се програм реализује на подручју градске општине
Врачар и за грађане градске општине Врачар, осим програма припрема и учешћа на такмичењима;
– да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова
програма из сопствених средстава или неког другог извора.
Члан 10.
Јавни позив (конкурс) расписује председник градске
општине Врачар и објављује се на огласној табли и званичном сајту Градске општине Врачар.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се услови и критеријуми које треба да испуни предложени програм, а посебно:
– предмет јавног позива;
– рок до кога морају бити поднети предлози програма и
орган коме се подносе;
– место, време и лице код кога се може добити документација у вези са јавним позивом;
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– датум обавештавања носилаца програма о одобреним
програмима;
– крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена
средства;
– друга питања у вези са јавним позивом.
Члан 11.
За оцену годишњих и посебних програма у области
спорта, председник градске општине Врачар образује комисију за спорт и рекреацију (у даљем тексту: комисија).
Комисија има пет чланова од којих се један именује на
предлог Савеза спортова Врачар, док остале чланове предлаже и решењем именује председник градске општине Врачар.
Стручне, организационе и административнотехничке
послове за потребе комисије обавља надлежна организациона јединица управе Градске општине Врачар – Одељење за
друштвене делатности.
Члан 12.
Поступак подношења програма, оцене и одобравања
програма, доделе средства за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле
реализације одобрених програма врше се у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: закон), Правилником о
одобравању и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”,
број 64/16) и другим подзаконским актима министарства
надлежног за послове спорта, подзаконским актима Града
Београда у области спорта, као и овом одлуком.
Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар ближе се утврђују и разрађују мерила, критеријуми и начин
одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Врачар
и доделе средства; изглед и садржина предлога програма и
документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли реализације одобрених програма и друга питања којима се ближе уређује
поступак одобравања програма и доделе средства из буџета
Градске општине Врачар.
Правилник о одобравању и финансирању програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на подручју градске општине Врачар доноси председник градске општине Врачар уз позитивно мишљење
Већа Градске општине Врачар, а на предлог комисије.
Члан 13.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих и посебних програма, комисија сачињава образложен предлог годишњих и посебних програма у области
спорта на подручју градске општине Врачар, који могу да се
финансирају из буџета Градске општине Врачар и предлаже
износ средстава за сваки појединачни програм.
На образложени предлог комисије председник Градске
општине Врачар доноси одлуку о финансирању одобрених
програма.
Члан 14.
Права и обавезе носилаца програма чији је програм
одобрен на основу члана 12. став 2. ове одлуке, уређује се
Уговором о додели средстава за реализацију програма (у
даљем тексту: уговор).
Са носиоцем одобреног годишњег, односно посебног
програма председник градске општине Врачар потписује
уговор, уз претходно добијену сагласност Правобранилаштва Градске општине Врачар.
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Члан 15.
Савезу спортова Врачар и другим организацијама у области спорта може се изузетно одобрити одређени програм
којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар из члана 4.
ове одлуке и на основу поднетог предлога програма у току
године, без јавног позива у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине
Врачар и када је у питању програм који није из објективних
разлога могао бити поднет у роковима утврђеним законом,
а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
О додели средстава из става 1. овог члана одлучује председник градске општине Врачар, на предлог комисије, у износу до 20% средстава од укупних средстава опредељених
за ову намену.
Члан 16.
Носиоци одобрених годишњих и посебних програма
обавезни су да Комисији, на њен захтев, као и у року који
је предвиђен уговором, достављају периодичне извештаје
о фази реализације програма, финансијске извештаје, као и
завршни извештај и оверене копије финансијске документације о утрошку одобрених средстава најкасније 30 дана од
завршетка реализације програма и исплате средстава. Оверене копије финансијске документације комисија је дужна да у
року од седам дана достави организационој јединици Управе
Градске општине Врачар, надлежној за послове финансија.
Председник Градске општине Врачар, на предлог комисије, може обуставити даље финансирање програма,
односно једнострано раскинути уговор ако носилац одобреног програма не достави одговарајући извештај у року
предвиђеном уговором.
Члан 17.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска
средства, дужни су да у достављеном завршном извештају
образложе разлоге због којих та средства нису утрошена и
да их врате у буџет Градске општине Врачар.
Члан 18.
Носилац одобреног програма чини доступним јавности
извештаје о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај доставља комисији.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта мора бити истакнуто да се програм
финансира средствима из буџета Градске општине Врачар.
Члан 19.
Савез спортова Врачар као овлашћени предлагач годишњих програма организација у области спорта, прати реализацију одобрених годишњих програма и на крају реализације програма подноси извештај комисији о остваривању
циљева и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма и пре тога.
Организације у области спорта су у обавези да Савезу
спортова Врачар пруже све потребне информације и омогуће увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма, као и да им достављају примерак извештаја о реализацији програма.
Члан 20.
Комисија, по завршетку одобреног програма и добијању
извештаја о реализацији програма, врши анализу реализације програма и постизања планираних ефеката.
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Ако програм није успешно реализован, комисија обавештава надлежну организациону јединицу Управе Градске
општине Врачар о мерама које су предузете ради утврђивања одговорности због неуспешне реализације одобреног
програма.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје са радом комисија за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање спортских програма и активности из буџета Градске
општине Врачар, образована решењем број 920-298/2016VIII од 19. септембра 2016. године.
Комисија за спорт и рекреацију, у складу са овом одлуком биће образована у року од осам дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 22.
Правилник о одобравању и финансирању програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на подручју градске општине Врачар биће донет у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о суфинансирању спортских програма и активности из
буџета Градске општине Врачар, број 96-77/2013-VIII/5 од
24. децембра 2013. године („Службени лист Града Београда”,
број 74/13).
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-9/2017-VIII/4, 20. марта 2017. године
Председник
Михаило Групковић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржаној 20. марта 2017. године, на основу члана 9. став 1. тачка 15. и члана 17. став 1. тачка 3. Статута Градске општине
Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 57/2015 – пречишћен текст и 134/16), донела је

ПР ОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА
ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2018. ГОДИНЕ
1. УВОД
1.1. Појам и значај спорта
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мењање и ширење
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе.
Једна је од покретачких снага за достизање миленијумских
циљева развоја људског друштва, дефинисаних од стране
Уједињених нација.
Спорт је важан како за појединца тако и за друштвени
и културни развој сваке заједнице. Доприноси личном и
друштвеном развоју кроз креативне активности и рекреацију, који служе задовољењу човекове потребе за фи-
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зичким вежбањем ради личног физичког и менталног
здравља. Тесно је повезан са другим сферама политичког
одлучивања и планирања у заједници као што су: образовање, здравство, социјална заштита, локално и национално
планирање, конзервација, уметност и одмор.
Бављење спортом и физичко образовање су основна
људска права свих грађана Републике Србије и гарантује
им се остваривање тих права. Снажи децу и младе, како са
аспекта физичког здравља, тако и са психосоцијалног аспекта, доприносећи самопоштовању, развоју одговорности,
истрајности, усвајању позитивних вредности и формирању
здравих личности. Праћењем њиховог развоја доприноси
се постизању највише инстанце, добијању врхунских спортиста и остваривању врхунских резултата.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије, без обзира на друштвени статус, верску,
националну, родну припадност или било коју другу опредељеност. Спорт повезује појединце, заједнице, регионе и
целокупну државну заједницу јер бављење спортом доприноси изграђивању и испољавању најбољих људских особина, као што су: посвећеност, упорност, тимски рад. Путем
спорта врши се промоција социјалних вредности као што
су: тимски дух, фер плеј, сарадња, солидарност и толеранција. Са друге стране, ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак
самодисциплине и досада.
Спорт доприноси промоцији здравља и превенцији
хроничних болести, развоју образовања деце и младих,
родној равноправности и оснаживању жена, инклузији и
бољем здравственом стању особа са инвалидитетом, а све
са циљем да у потпуности развију своје личности кроз физичко образовање и програме прилагођене њиховим захтевима.
Грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, што и јесте најважнији
циљ стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, или као пасивни посматрачи,
односно гледаоци и љубитељи спорта.
1.2. Законски и стратешки оквир
Према Уставу Републике Србије, спорт је дефинисан као
категорија од посебног друштвеног интереса чиме је држава препознала и уважила спорт као друштвену вредност о
којој се стара Република, аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе. Уставом је дефинисано и да Република Србија уређује и обезбеђује систем у области спорта. На
нивоу Републике Србије су последњих година донети Закон
о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11), Национална стратегија развоја спорта за период од 2014. до 2018.
године („Службени гласник РС”, број 1/2015) и бројна подзаконска акта чиме је у значајној мери уређен систем спорта
код нас.
Влада Републике Србије је усвојила на седници од 25.
децембра 2014. године Националну стратегију развоја спорта у Републици Србији на период од 2014 до 2018. године,
на основу члана 142. став 1. Закона о спорту („Службени
гласник РС”, број 10/16) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07,65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14).
Статутом Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13), подељена је надлежност локалне самоуправе у области спорта између Града Београда и
градских општина.
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Чланом 25. став 1. тачка 21. Статута Града Београда прописане су надлежности Града Београда у области спорта,
односно дефинисано је да Град Београд: „доноси програм
развоја спорта на нивоу града; оснива установе и организације у области спорта, прати и обезбеђује услове за њихово
функционисање; учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита; обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма у области спорта
од интереса за град.”
Чланом 77. став 1. тачка 15. Статута Града Београда прописане су надлежности градске општине у области спорта, односно дефинисано је да градска општина: „доноси
програм развоја спорта на нивоу градске општине који је
усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом
подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта”.
Статутом Градске општине Врачар („Службени лист
Града Београда”, бр. 57/15 – пречишћен текст и 134/16), члан
9. тачка 15. дефинисана је надлежност Градске општине
Врачар у области спорта: „доноси програм развоја спорта
на нивоу градске општине који је усклађен са програмом
развоја спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује
средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на
подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта”.
Донета законска и правна регулатива, осим што на системски начин уређују област спорта, предуслов су и за дефинисање стратешких циљева, дугорочних и краткорочних
планова развоја на свим нивоима, без којих нема осмишљеног развоја и резултата у спорту.
Усвојена Стратегија развоја спорта у Републици Србији
за период од 2014. до 2018. године, обавезала је јединице
локалне самоуправе да донесу Програме развоје спорта у
наредном периоду и њиме утврде правце развоја спорта. У
складу са наведеним, Градска општина Врачар овим документом испуњава дефинисану обавезу, дефинише и утврђује
дугорочне правце развоја спорта чиме се обезбеђују предуслови за стабилнији плански развој и израду адекватнијих и
свеобухватнијих програма развоја, а све у циљу позиционирања спорта на мапи Градске општине Врачар.
1.3. Дефиниције основних појмова
Спорт је типична мултидисциплинарна област, будући
да објашњавање свих његових сегмената захтева комплексан приступ и коришћење знања из различитих научних
области: медицине, биологије, психологије, социологије, педагогије, информатике, менаџмента, права и економије.
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Наши
грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ
програма развоја спорта у Градској општини Врачар за период од 2017 до 2018. године, или као пасивни посматрачи,
тј. гледаоци и љубитељи спорта.
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Школски спорт представља укључивање школске деце
у систем такмичења на локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу и тесно је повезан са физичким
васпитањем деце у школама.
Рекреативни спорт – спорт за све, пре свега, значи
рекреацију, односно бављење спортским активностима ван
професионалног подручја. У овој области спорта, мотивација за бављење спортским активностима је повезана са
одмором и рекреацијом, унапређењем здравља и сопствених резултата.
Професионални спорт подразумева такмичење и све
његове аспекте, одабраних, високо селектираних појединаца који се називају врхунским спортистима и који се спортом баве као својом професијом.
Врхунски спорт обухвата спортске активности које показују врхунске спортске квалитете и резултате, као што је
постизање изузетних резултата на националном и међународном нивоу.
1.4. Процес израде Програма развоја спорта Градске
општине Врачар
У складу са законским и стратешким оквиром председник градске општине Врачар је 30. новембра 2016. године,
донео решење, број 920-394/2016-VIII о именовању радне
групе за израду програма развоја спорта Градске општине
Врачар за период од 2017. године до 2018. године.
Састав радне групе испред општине су:
Марко Никић, помоћник председника Градске општине
Врачар – председник;
Младен Тодоровић – заменик председника;
Дејан Рибаћ – дипломирани спортски тренер;
Наташа Николић – дипломирани правник.
Чланови који су били укључени на изради програма:
Драгољуб Котарац – председник Савеза спортова Врачар;
Жељко Бранковић – секретар Савеза спортова Врачар;
Филип Михајловски – директор СРОЦ-а Врачар;
Младен Новаков – помоћник директора СРОЦ-а Врачар.
У писању програма је био укључен тим Канцеларије за
младе ГО Врачар:
Алекса Бранковић – активиста КЗМ Врачар;
Милош Василић – активиста КЗМ Врачар;
Никола Величковић – активиста КЗМ Врачар.
Програм развоја спорта Градске општине Врачар креиран је на основу потреба и проблема уочених у спорту, за
чије решавање су креиране смернице и акциони план, у
складу са нацртом Републичке Стратегије развоја спорта и
у складу са Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање локалне самоуправе у планирање и развој ове важне
области за све грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења.
Програм развоја спорта Градске општине Врачар садржи
податке о спорту у граду, анализу стања у спорту у појединим областима и акциони план за развој области, које су у
ингеренцији локалне самоуправе, као што је школски спорт,
врхунски и квалитетни спорт, спорт за све и спортска инфраструктура. Анализа обухвата општу процену стања и
услова у врхунском и квалитетном спорту, спорту за све,
школском спорту, спортској инфраструктури, кадровима и
материјалном положају спорта у граду. Овим документом
би требало да се укључе и обавежу одговорне и подстакну
све заинтересоване стране у локалној заједници да дају свој
допринос и учешће у решавању анализираних проблема, као
и у испуњавању визије развоја спорта Врачара.
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1.5. Историја спорта на Врачару

Врачар је један од најстаријих београдских топонима, јер
се помињао још у предтурском периоду. У турским изворима, Врачар и Врачарско поље помињу се први пут 1492. године у турском плану Београда. Турски документи из 1560.
године спомињу Врачар као хришћанску махалу са 17 кућа
у оквиру београдске вароши.
Од почетка турске власти у Београду, 1521. године Врачар се често спомиње у вези са поседима које су на његовој
територији имали Београђани, а од 1560. године јавља се и
хришћанска махала Врачар у вароши, што значи да је већ
тада и Врачар спадао у београдску варош. Највиша тачка
брда Врачар је зараван Врачарски плато, који је након турског спаљивања моштију Светог Саве 1594. године постао
место поштовања и окупљања српског народа приликом
обележавања верских празника.
Најранији трагови спорта на Врачару налазе се у оквиру „Друштва Врачар” које 1909. године сазива масован
збор Врачараца да би се заједнички донела одлука о подизању гимнастичке вежбаонице. „Друштво” је из сопствених
фондова издвојило 5.000 динара и требала му је подршка за упућивање захтева општини да се одобри бесплатно
земљиште за коришћење, што је и учињено 1910. године.
Година 1924. представља прекретницу за спорт на Врачару, оснивањем јединог спортског друштва на Врачару. Те
године основан је „Спортски клуб Обилић”. Тако основано
спортско друштво у свом саставу имало је седам клубова.
Такође, на Врачару постоје и два бициклистичка клуба са спортском традицијом дужом од осам деценија (БК
„Aвала” и БК „Валекс”). Исто тако, Пливачки клуб „Врачар”, Кошаркашки клуб „Радивој Кораћ”, Клизачко котураљкашки клуб „Младост”, Планинарско друштво „Победа”
и још неки клубови имају више од четири деценије успешног спортског деловања на Врачару.
1.6. Институционални механизам спорта у општини
Институционални механизми који постоје у Градској
општини Врачар, а задужени су за одржавање и унапређење
система спорта одређени су пре свега кроз појединачно деловање, али и интеракцију помоћника председника градске
општине Врачар задуженог за области омладине и спорта,
Савеза спортова Врачар, Спортско-рекреативног образовног центра Врачар (СРОЦ) и осталих удружења, савеза и
друштава у области спорта.
Ови механизми имају задатак да иницирају и учествују у
изради локалних стратешких докумената развоја спорта, да
иницирају и учествују у писању локалних акционих планова и да прате њихово остваривање.
Кровна организација свих спортских клубова и удружења у области спорта је Савез спортова Врачар. Савез
спортова Врачар основан је 1961. године и тренутно Савез
као асоцијација удружених чланица броји 40 клубова, од
којих је пет замрзло свој статус. Од почетка Савез спортова Врачар има за циљ и задатак да организује све значајне
спортске манифестације, учествује у свим догађањима која
су везана за спорт нa Врачару од локалног и ширег значаја,
да прати рад локалних клубова, да координира између истих као и да подржава, прати и пружа све врсте помоћи
како би се унапредио спорт и физичка култура у градској
општини Врачар.
Примарни циљеви Савеза јесу омасовљење спорта, његова популаризација код што већег броја становништва са
посебним фокусирањем на млађу популацију, на што бројнија окупљања и организовања у спортским активностима
деце предшколског узраста, омладине школског узраста и
осталог грађанства.
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Такво друштвено опредељење у физичкој култури трасирало је и један од основних циљева у раду Савеза спортова Врачар, а то је повећање броја активних учесника и
чланова у физичкој култури. Масовност у спорту као и
стварање бољих просторних и кадровских услова да се што
већи број младих и осталих грађана активирају и остварују
потребе за физичким вежбањем и активним одмором је
задатак који се остварује управо кроз организовање спортских манифестација где су све бројнија окупљања деце
предшколског узраста, омладине школског узраста и осталог грађанства од којих добар проценат наставља да се бави
спортом било аматерски или професионално. Савез спортова Врачар учествује и помаже клубовима у свим видовима организације.
1.7. Разлози за Програмом развоја спорта
Разлози и потреба за израду програма развоја спорта
општине леже у постојању велике „базе” деце на локалу као
основног потенцијала једне заједнице и друштва. Истовремено, евидентна је њихова недовољна укљученост у спорт
и бављење спортским дисциплинама. Отуда и мотив да
се ради са децом, да се укључују још у раном детињству, у
предшколском и школском узрасту, да се мотивишу и усмеравају, а све у циљу развоја здравих животних навика,
превенције здравствено ризичних понашања и развој менталног здравља код младих, који нам данас, а и сутра чине
слику здравог друштва и средине.
Такође, рекреација и спортске активности веома су
важне за шире становништво јер позитивно утичу на опште
здравље и према досадашњим медицинским сазнањима
смањују могућност ризика настанка хроничних болести
узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење
области спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и активнијем
становништву. Поред тога, систем професионалног спорта
(врхунски и квалитетни) захтева озбиљне промене у самом управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски резултати не би
смели бити случајност већ резултат сређеног система који
подразумева стручне и мотивисане тренере, материјално-техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру за
такмичења, и самим тим подршку јавности и друштвено
одговорних компанија.
У том систему, који би требао да, са једне стране обезбеди доступност спорта ширим слојевима, посебно деци,
али и да, са друге стране обезбеди услове за развој врхунских спортиста и спортисткиња, локална самоуправа обезбеђујући средства за изградњу нове и одржавање постојеће
инфраструктуре и (су)финансирањем активних клубова
игра важну улогу, те је стога за целокупни развој спорта за
све, школског спорта и квалитетног и врхунског спорта неопходно поставити даље стратешке правце развоја спорта
у Градској општини Врачар и креирати конкретне мере за
побољшање целокупног система.
2. ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
Визија Градске општине Врачар је унапређење квалитета и обогаћивање друштвених односа становника Врачара
кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског
значаја за психофизички и социјални развој њихове личности и здравог начина живота.
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Мисија је стварање система спорта у градској општини
Врачар, кроз унапређење спортске културе, у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје
личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања
врхунских резултата.
Циљ овог програма је предузимање мера за:
– повећање учешћа становника у спортским активностима;
– оптимизовање, уз садејство, организационих форми за
бављење спортом;
– унапређење стања у погледу спортских објеката и
простора за бављење спортом;
– осигурање финансирања спорта и оптимизовање
подршке програмима у области спорта.
Програмом развоја спорта су дефинисане четири приоритетне области и то:
– развој спорта у градској општини Врачар код деце и
омладине, посебно кроз програме школског и предшколског спорта;
– повећање обухвата бављење грађана градске општине
Врачар спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;
– развој и унапређење такмичарског спорта;
– развој и унапређење спортске инфраструктуре.
3. АНАЛИЗА СТАЊА
3.1. Основни подаци о Врачару
Врачар је београдска општина. Заузима површину од
292 hа, на којој живи око 56.333 становника, на свега три
квадратна километра. Са овом густином Врачар је најгушће
насељена општина у Београду. Граничи се са пет општина:
Вождовцем на југу, Звездаром на истоку, Палилулом на
североистоку, општином Стари град на северу и Савским
венцем на западу. Врачар је ограничен са три булевара: Јужним булеваром, Булеваром ослобођења и Булеваром краља
Александра.
Постоји неколико легенди о постанку имена Врачар.
Најстарија потиче из 1521. године, када је овај крај добио
име по јунаку – невернику чије је име било Врачар, а који је
на том месту имао колибу. По другој, име потиче од врапчијих поља, јер је велики број птица ове врсте био настањен
на територији данашњег Врачара.
Када је Београд постао главни гарнизонски град Србије,
1847. године, подигнута је војна болница на Врачару, на
простору на коме се данас у Његошевој улици налази Трећа
београдска гимназија. Исте године, власник прве српске
књижаре у ослобођеном Београду, Глигорије Возаревић,
подигао је на својој њиви крст и обојио га црвеном бојом,
желећи да њиме обележи спаљивање моштију Светог Саве.
Простор око крста се и данас зове „Црвени крст”.
Укидањем рејона 1952. године образоване су две општине Источни Врачар и Неимар. Од 1960. године утврђена је
територија данашње општине која обухвата делове некадашњих општина Источни Врачар, Неимар и Теразије. Врачар
тада добија обрисе какве данас има. На неким његовим деловима су остале породичние куће, док су неки делови постали савремена насеља са вишеспратницама. Подигнути су
многи објекти који су данас симболи не само Врачара, већ
и читавог Београда. На првом месту то је „Београђанка”, затим Храм Светог Саве, Народна билиотека, хотел Славија и
многи други.
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Тачан положај општине Врачар од севера према југу и од
истока према западу, је следећи:
– најсевернија тачка је на углу Улица Булевара краља
Александра и Кнеза Милоша, на 44° 48’ 37,30’’ СГШ;
– најјужнија тачка је на углу Улица господара Вучића и
Устаничке, на 44° 47’ 24,68’’ СГШ;
– најзападнија тачка је у Масариковој улици 20° 27’
45,99’’ ИГД;
– најисточнија тачка је у Архитектонској школи, на 20°
29’ 50,75’’ ИГД.
Што се надморске висине тиче најниже и највише тачке
наше општине су:
– најнижа тачка налази се на 95 m надморске висине, негде у Устаничкој улици, на станици аутобуске линије број 31;
– највиша тачка налази се на 165 m надморске висине, у
Улици Војислава Илића, између Улица Данила Киша и Велимира Теодоровића.
На Врачару, као и у читавом Београду влада умерено
континентална климa.
Табела 1: Упоредни преглед кретања броја становника
Број становника
општини

1961

1971

1981

1991

2002

2011

88.422

84.291

78.862

69.680

58.386

56.333

Промена броја становника у општини

/

-4.131

-5.429

-9.182

-11.312

-2.053

Стопа раста броја становника у општини (%)

/

-4.90

-6.88

-13.18

-19.37

-3.64

Број становника у
Србији
Стопа раста броја становника у Србији (%)

6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.822.795 7.498.001 7.120.666
/

7,33

6,81

1,20

-4,33

-5,30

Извор: Републички завод за статистику 2011.
Табела 2: Број становника по пописима и према старости
Узраст

Број становника

Удео у укупном становништву (%)

0-4

2.366

4.20%

5-9

2.006

3.56%

10-14

1.951

3.46%

15-19

2.359

4.19%

20-24

3.055

5.42%

25-29

4.208

7.47%

30-34

4.716

8.37%

35-39

3.902

6.93%

40-44

3.551

6.30%

45-49

3.466

6.15%

50-54

3.744

6.65%

55-59

4.647

8.25%

60-64

4.978

8.84%

65-69

2.697

4.79%

70-74

2.720

4.83%

75-79

2.396

4.25%

80-84

1.993

3.54%

85 и више

1.578

2.80%

Пунолетно становништво 48.655

44.9%

Укупно становника

56.333

100%

Просечна старост

42,2

Извор: Статистички годишњак Београда 2014.
3.2. Спортски потенцијал
„Кровна” организација свих спортских клубова, савеза и удружења у области спорта је Савез спортова Врачар.
Примарни циљеви Савеза су омасовљење и развој спорта
у општини, а посебан акценат се даје афирмацији и раду
са најмлађим узрасним категоријама деце и младих. Савез
спортова Врачар учествује и помаже клубовима у свим видовима организације.
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Табела 3: Спортске организације (клубови) са територије
Врачара и статус чланства у Савезу спортова Врачар
Ред.
број

НАЗИВ КЛУБА

ЗАСТУПНИК

ЧЛАНСТВО

1.

ККК „МЛАДОСТ”

Миодраг Петровић

Редован члан

2.

ПРВИ САМОСТАЛНИ БК „АВАЛА”

Предраг Ковачевић

Редован члан

3.

ЏЕТ СКИ КЛУБ „БЕОГРАД”

Вељко Шукало

Редован члан

4.

ЖКК „РАДИВОЈ КОРАЋ”

Горан Тодоровић

Редован члан

5.

КК „РАДИВОЈ КОРАЋ”

Драшко Брајовић

Редован члан
Редован члан

6.

ФК „ОБИЛИЋ”

Љубинко Јефтић

7.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ОБИЛИЋ”

Слободан Милошевић Редован члан

8.

РУКОМЕТНИ КЛУБ „ОБИЛИЋ”

Милан Марић

9.

ШАХОВСКИ КЛУБ „ОБИЛИЋ”

Никола Ђурин

Редован члан

Небојша Ковачевић

Редован члан

12. ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ВРАЧАР“

Гордана Мирчетић

Редован члан

13. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ПОБЕДА”

Војислав Матковић

Редован члан

14. РАГБИ 13 КЛУБ „ПАРТИЗАН”

Александар Петровић Редован члан

10. КАРАТЕ КЛУБ „ОБИЛИЋ”
11. ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ОБИЛИЋ”

Редован члан

16. КУГЛАШКИ КЛУБ „ЕДБ”

Слободан Шојић

Редован члан

17. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „ЦЕНТАР”

Зоран Матић

Редован члан

18. ВАТЕРПОЛО КЛУБ „ВРАЧАР”

Миодраг Вукић

Редован члан

19. ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ОБИЛИЋ”

Милан Јањић

Редован члан

20. БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „ВАЛЕКС”

Александра Вановић

Редован члан

21. КК „ЖИТКО БАСКЕТ”

Драган Јаковљевић

Редован члан

22. КК „ЧУБУРА”

Драги Лукић

Редован члан

23. КЛУБ ДИЗАЧА ТЕГОВА „ФГИМ”

Љубиша Радевић

Редован члан

24. ЏЕТ СКИ КЛУБ „ПЕТРА”

Филип Ерчић

Редован члан

25. ШАХОВСКИ КЛУБ „ВРАЧАР”

Стеван Стојанов

Редован члан

26. КОШАРКАШКИ КЛУБ „БЕОКОШ”

Горан Тодоровић

Редован члан

27. ВАТЕРПОЛО КЛУБ „ТАШ”

Милош Вујанац

Редован члан

28. КЛУБ ЗА СКИЈАЊЕ НА ВОДИ „КАРЕА” Владимир Здјелар

Редован члан

29. БЕОГРАДСКИ СТРЕЛИЧАРСКИ КЛУБ Гордана Кнежевић

Редован члан

30. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА „ТМФ”

Редован члан

Александар Талић

31. МОТО КЛУБ „ЦРНИ ЛАУФЕР”
32. ПЛЕСНИ КЛУБ „ВРАЧАР”

Редован члан
Драган Радовановић

Редован члан

33. КЛУБ ЗА СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ

Ивана Костић

Редован члан

34. МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ „ПОБЕДНИК”

Данијела Павловић

Редован члан

35. МОДЕЛАРСКО МАКЕТАРСКИ КЛУБ
„ЦБМ”

Руди Хоџић

Редован члан

36. РВАЧКИ КЛУБ „ВРАЧАР”

Младен Кецман

Редован члан

37. ШАХОВСКИ КЛУБ „БЕОГРАД”

Милан Милићевић

Редован члан

38. АШИКАРИ КАИКАН КЛУБ „ТСУРУ”

Саша Анђелић

Редован члан

39. ЏУДО КЛУБ „ОЛИМП”

Владимир Ранчић

Редован члан

40. АКТИВ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Основна улога школског спорта је да свим ученицима,
без обзира на узраст, пол, способности и друге разлике омогући учествовање у спортским активностима и тако допринесе физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне
ученике на бављење спортом у школи.
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног
здравља, буде база за омасовљавање и развој спорта у једној локалној заједници и спона између школа, спортских
клубова и удружења. Школски спорт у први план истиче
партиципацију и висок ниво активности свих учесника уз
коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима
омогућавају да доживе успех.

Редован члан

Редован члан

15. КЛУБ ЗА СКОКОВЕ У ВОДУ „ВРАЧАР” Синиша Жугић

7. април 2017.

Редован члан

3.3. Стање и проблеми у стратешким приоритетима у
области спорта
3.3.1. Школски спорт
Закон о спорту из 2016. године, члан 143. школски спорт
дефинише на следећи начин: „Школски спорт, у смислу
овог закона, обухвата организоване наставне и ваннаставне
спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која се
спроводе у оквиру школског система у складу са наставним
планом и програмом, утврђеним у складу са законом”.
Основу школског спорта представља физичко васпитање. Школски спорт и школско физичко васпитање су
међусобно повезани многоструким и сложеним везама и
међусобно се допуњују, делећи заједничке темељне циљеве,
допринос здрављу и складном развоју личности. Физичко
васпитање омогућава ученицима да стекну базичне кретње,
вештине и неопходна знања, формирају позитивне ставове
према физичкој активности и спорту, припремајући их за
активан начин живота.

Табела 4: Анализа стања школског спорта на Врачару –
SWOT анализа (енгл. Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats)
(Strengths) Предности

(Weaknesses) Слабости

– Географски положај
– Добра путна и саобраћајна инфраструктура
– Заинтересованост деце за бављење
спортом
– Изграђен систем такмичења од школског до републичког нивоа
– Велики број спортских објеката и
терена
– Велики број регистрованих спортских
клубова, организација и удружења
– Значајни спортски програми
– Развој рекреативног спорта
– Развој програма за младе спортисте
кроз програме подршке
– Организован рад и подршка кроз
савезе и клубове
– Примена годишњег плана и програма
Савеза за школски спорт Србије
– Мотивација у виду активности врхунских спортиста пореклом са Врачара

– Мали број стручног спортског кадра
– Недовољан број добро опремљених
спортских терена
– Неинформисаност родитеља о могућностима укључивања деце у спорт
– Слаба мотивисаност наставног кадра
– Непостојање буџетских средстава за
школски спорт
– Неспровођење наставних и ваннаставних планова и програма у школама
– Слаба медијска кампања и неинформисаност

(Opportunities) Могућности

(Threats) Претње

– Унапређење већ постојећих програма
кроз боље буџетирање
– Увођење нових програма
– Боља сарадња са осталим општинама
града Београда
– Пренос програмских активности са
Секретаријата за спорт и омладине у надлежност јединице локалне самоуправе
– Регионална и међународна сарадња
– Развој спортског туризма
– Изградња јавних, спортских терена у
стамбеним насељима
– Покретање школа спорта
– Разноврсност програма за децу и младе
– Адекватно стимулисање наставног
кадра
– Медијска промоција бављења спортом
– Едукација младих да се баве спортом
– Побољшање инфраструктурних услова

– Лоша економска ситуација у земљи
– Смањење буџета
– Недовољна организација и координација рада
– Немогућност постизања врхунских
спортских резултата
– Немогућност равномерног развијања
свих спортова
– Занемаривање значаја школског спорта
– Телесни деформитети, поготову код
деце и младих услед неадекватне физичке
активности
– Насиље у школама
– Непостојање конкурса код ресорних
министарстава за афирмацију школског
спорта
– Алтернативни видови забаве (друштвене мреже, ИТ технологије и други)

Табела 5: Одлике школског спорта на територији градске
општине Врачар
Назив школе

Кадар/ПроФискулфесора Фитурне сале
зичке културе затворени/
МЖ
отворени

Спортски
терени
затворени/
отворени

Број
ученика

Основне школе
Музичке школе „Јосиф
Маринковић”, „Јосип Славенски”, „Станковић”

/

/

Основна школа „Јован
Миодраговић”

2

1

Основна школа „Краљ
Петар II Карађорђевић”

1

1

Основна школа „НХ Синиша Николајевић”

2

Основна школа „Свети
Сава”

1

1

/

/

/

/

486/1500/480

1

1

1100

2

1

525

1

1

530

1

1

800
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Кадар/ПроФискулфесора Фитурне сале
зичке културе затворени/
МЖ
отворени

Назив школе
Основна школа „Светозар
Марковић”

2

Основна школа „Владислав Рибникар”

2

Специјална основна школа „Душан Дугалић”

2

1

Спортски
терени
затворени/
отворени

Број
ученика

1

1

760

2

1

1000

1

100

Средње школе
Трећа београдска гимназија

3

1

1

1400

Четрнаеста Београдска
гимназија

1

3

1

1020

Музичка школа „Јосиф
Маринковић”, „Станковић”, „Јосип Славенски”

/

/

/

46/200/170

Техничка школа ГСП

2

1

1

2

1

Архитектонска техничка
школа

/

/

/

1370
2

620

3.3.2. Рекреативни спорт
Закон о спорту Републике Србије, као и сви међународни документи у области спорта истичу да свако има право
да се бави спортом, под условима да то бављење буде хумано, слободно, добровољно, здраво и безбедно и у складу са
природном средином и друштвеним окружењем. Такође,
бављење спортом мора бити толерантно и етички прихватљиво, одговорно и доступно свим грађанима Републике
Србије под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво
физичке способности, степен евентуалне инвалидности,
пол или нека друга лична својства.
Поштујући наведени приоритет Националне стратегије
Градска општина Врачар ће своје активности усмеравати и
ка популаризацији спорта на Врачару као рекреативне активности. У сегменту рекреативног спорта постоји изузетно велики број људи који би желели да се рекреирају али
то не раде јер немају адекватне услове (недостатак финансијских средстава, недостатак времена, недостатак адекватне спортске инфраструктуре која би им била доступна без
финансијских давања и сл.). Управо ова чињеница представља, односно детерминише значајан број заинтересованих
за спортско рекреативне активности у градској општини
Врачар и ту видимо простор за промоцију и унапређење
спорта у градској општини Врачар, не само као врхунског
спорта већ и као рекреативног.
У складу са наведеним, треба подстицати све облике
спортске рекреације и коришћења свих потенцијала светског покрета „спорта за све”. Кроз реализовање рекреативних програма грађани остварују бројне користи:
– унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности;
– унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације;
– допринос кохерентнијем и одрживом развоју друштва;
– спречавање антисоцијалног понашања;
– омогућавање младим људима најбоље могуће стартне
позиције за даљи живот;
– омогућавање што дуже радне ангажованости и развоја
радних способности;
– повећање индивидуалних и колективних способности,
посебно жена;
– обезбеђење једнакости полова;
– борба против дискриминације и маргинализације;
– спречавање полне дискриминације, дискриминације
особа са инвалидитетом, старих и сиромашних;
– спречавање дискриминације припадника других етничких група и предупређење сукоба;
– подстицање друштвене интеграције и др.
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У приоритетне задатке сваке државе спада и промоција здравих стилова живота и пружање могућности свим
грађанима да се баве спортским активностима. Рекреативни
спорт пружа могућност рекреативног бављења спортом целој популацији, уз препоруку да се ове спортске активности
реализују током целе године и то најмање два пута недељно.
Табела 6. Анализа стања рекреативног спорта на Врачару –
SWOT анализа (енгл. Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats)
(Strengths) Предности

(Weaknesses) Слабости

– Рекреативни спорт представља један од
приоритетних спортова
– Традиција организовања аматерских
спортских игара и манифестација
– Добра сарадња са локалном самоуправом
– Бесплатно коришћење отворених спортских терена, вежбалишта и трим стаза
– Велика мотивација људи који воде
рекреативне послове за осмишљавање и
реализацију великог броја активности на
нивоу општине

– Недовољан број ангажованих стручних кадрова
– Неадекватна информисаност о
могућностима укључивања у одређене
активности и неадекватна промоција
значаја рекреативног спорта
– Недовољн број организација (клубова) које се баве рекреативним спортом
– Непостојање рекреативних програма
за особе са посебним потребама, старије суграђане, итд.
– Недовољан број и разноврсност јавне
спортске инфраструктуре

(Opportunities) Могућности

(Threats) Претње

– Развој рекреативног спорта је приоритет
Националне стратегије спорта
– Промоција туристичких потенцијала
(културно-историјских споменика и
других знаменитости) кроз спортскорекреативне активности и постојање
јавних терена, вежбалишта и трим стаза у
близини истих
– Адекватна промоција здравог начина
живота и значаја бављења спортом
– Формирање организација које се баве
„спортом за све”
– Наставак изградње јавних спортских
терена и вежбалишта
– Ангажовање што већег броја стручњака,
рекреативних аниматора и њихово даље
усавршавање

– Слаба економска моћ грађана
– Неповољна демографска слика
општине
– Алтернативни видови забаве
– Технолошки развој
– Претерана комерцијализација спортских терена

3.3.3. Врхунски и квалитетан спорт
На основу прикупљених података од клубова и чланица
Савеза спортова Врачара о оствареним резултатима на националним првенствима, куповима и званичним међународним такмичењима дошло се до следећих података :
Од екипних спортова издвајају се следећи клубови:
– Женски кошаркашки клуб „Радивој Кораћ”. Од свих
клубова највеће спортске резултате у последњих неколико
година постигао је овај клуб, који се такмичио у АБА лиги,
неколико последњих сезона је био првак државе, освајао
Куп Србије. Такође и у нижим лигама, у такмичењу пионирки, кадеткиња и јуниорки постизали су врхунске резултате.
– Рукометни клуб „Обилић”, основан је 1957. године. Такође један је од успешнијих клубова на Врачару. Тренутно
се такмичи у Првој супер Б лиги. У прошлој години играли
су финале Купа Београда.
– Ватерполо клуб „Врачар”, чија је женска селекција ове
године такође играла финале Купа Србије.
Од појединачних спортова најуспешнији су били такмичари:
– Пливачког клуба „Врачар”, који су у пионирској и кадетској конкуренцији забележили шесто, односно пето место у Србији од 76 клубова. Сениори су били трећи у Београду. Пливач Ђорђе Матић је на Европском централном
такмичењу заузео четврто место. У штафетном такмичењу
су прваци Србије. Пливачи овог клуба освојили су 12 медаља на државним првенствима. Клуб у светској пливачкој
организацији има највећи број бодова у односу на друге
клубове.
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– Клуба за синхроно и уметничко пливање „Врачар”
који је у 2015. години такође, забележио запажене резултате на домаћим и страним такмичењима. Основан је 2003.
године, такмичи се у свим категоријама. У јуниорској конкуренцији су прваци државе (тим+комбинација – прво место, соло – прво место, дует – друго место), кадети државни прваци, пионири други у комбинацији. У сениорској
конкуренцији фигуре – треће место, соло – друго место,
комбинација – прво место. Следеће такмичарке су репрезентативке у јуниорској селекцији: Јелена Контић 2001.
год., Ива Лукић 2000. године, Јелена Ивковић 2000. године
и Ирина Јевтовић 2000. године. На Комен Купу у Израелу
(Медитерански куп) такмичарке овог клуба су освојиле
дванаесто место од 27 екипа.
Табела 7. Анализа стања врхунског спорта на Врачару –
SWOT анализа (енгл. Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats)
(Strengths) Предности
– Постојање „базе” деце као потенцијала
за развој врхунског спорта
– Постојање врхунских спортиста са Врачара који могу бити лидери и узори
– Постизање врхунских резултата на
националном и међународном нивоу
(Opportunities) Могућности
– Заинтересованост за што боље резултате и позиционирање на међународним
такмичењима
– Примена новог Закона о спорту на
нивоу Републике
– Усавршавање постојећег тренерског
кадра (лиценцирање, школовање...)

(Weaknesses) Слабости
– Недостатак инфраструктуре
– Постојећа инфраструктура није
изграђена по стандардима за развој
врхунског и професионалног спорта
– Непостојање медицинског особља у
спортским тимовима
– Нема спортске амбуланте
(Threats) Претње
– Лоша економска ситуација
– Непознавање важности улагања у
врхунски спорт и његовог значаја за промовисање спорта уопште
– Одлазак талентованих спортиста из
клубова ГО Врачар
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3.3.4. Спортска инфраструктура, клубови, организације,
удружења и финансије
На територији градске општине Врачар данас постоји и
ради преко 90 клубова и спортских удружења. Број регистрованих спортских организација на Врачару износи 189, а
укупан број спортиста 8.374 (иза Новог Београда са бројем
од 10.248 спортиста).
На Врачару постоји следећа спортска инфраструктура:
1. СЦ Врачар;
2. При отвореном и затвореном терену СЦ Врачар
постоје два балона (у Сјеничкој улици балон за тенис, а у
Јужном булевару вишенаменски балон), који су у статусу
приватног закупа;
3. Од школских сала Врачар располаже са осам објеката:
– ОШ „Јован Миодраговић” – 1 сала
– ОШ „Свети Сава” – 1 сала
– ОШ „Владислав Рибникар” – 1 сала
– ОШ „Светозар Марковић” – 1 сала
– ОШ „НХ Синиша Николајевић „– 1 сала
– ОШ „Краљ Петар Други” – 1 сала
– ТШ ГСП – 1 сала
– Трећа Београдска гимназија – отворен тартан терен
На територији градске општине Врачар евидентирано
је 15 спортских објеката, а број регистрованих школских
спортских центара износи 11.
У бази података налази се неколико евидентираних
спортских објеката: један стадион, један спортски центар,
један отворени терен (погодан за рекреацију), један тениски терен (у оквиру СРОЦ Врачар), два базена затворена
базена (у оквиру СРОЦ Врачар) и седам вежбалишта на отвореном.

Слика 1: Стадион ФК „Обилић”

Спортски центар нуди богату рекреативну понуду. У простору овог центра делују рукометни клуб, пливачки клуб, ватерполо клуб, клуб за синхроно и уметничко пливање, стонотениски и тениски клубови, плесни клуб, клубови који негују
традиције борилачких вештина.
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Слика 2: Спортско-рекреативни образовни центар Врачар

Слика 3: Отворени терен за рекреацију

На територији градске општине Врачар евидентирано је седам вежбалишта на отвореном са постављеним справама за
вежбање и пратећим садржајем.
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Слика 4: Отворена вежбалишта

Многи спортски објекти се због неадекватног одржавања налазе у веома лошем стању и зато постоји велика
потреба за ревитализацију постојећих спортских објеката.
Предвиђено је да се на бази урађене анализе постојећег
стања, обави категоризација спортских објеката како би се
дефинисали приоритети при планирању обнове постојећих
капацитета.
Табеларни приказ броја спортских организација/клубова/удружења којима је Градска општина Врачар определила
финансијска средства у периоду 2010–2015. године.

Табела 9: Анализа стања спортске инфраструктуре на
Врачару – SWOT анализа (енгл. Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats)
(Strengths) Предности
– Покривеност планским документима
– Постојећа спортска инфраструктура
– Постизање врхунских резултата на националном и међународном нивоу
– Иницијатива предузетника за изградњу
приватних спортских објеката и терена

Табела 8. Финансијска средства
Спортске организације/клубови/удружења
Година

Укупан број

Средства у динариима

2010.

19

2.000.000,00

2011.

27

2.162.776,00

2012.

25

2.341.980,00

2013.

19

2.053.000,00

2014.

/

/

2015.

13

588.000,00

Готово сви спортски клубови и удружења на територији
градске општине Врачар делују као аматерска друштва и као
таква се сусрећу са низом проблема. Пре свих, истиче се њихово финансирање, јер се у временима кризе поједине области „од мањег значаја” запостављају на уштрб економских
питања и социјалних давања. Затим, постоји недовољна мотивисаност стручних кадрова за рад у аматерском спорту.
Сарадња између спортских клубова и основних и средњих
школа, у смислу привлачења што већег броја деце и омладине, мора бити на знатно вишем и организованијем нивоу.
Постоје школе на Врачару које немају фискултурне сале,
а оне које их поседују имају велике проблеме са спортском
опремом и реквизитима. Организација школских такмичења и њихова популаризација јесте једна од могућности
за развој спорта и здравог начина живота. Наравно, као и
у другим областима, и у области спорта се питање надлежности градске општине директно односи на могућности
локалне власти да утиче на побољшање ситуације у овом
сектору.

(Opportunities) Могућности

(Weaknesses) Слабости
– Недостатак финансијских средстава за реконструкцију постојећих
и изградњу нових објеката, као и за
завршетак започетих објеката
– Недостатак одређених реквизита за
развој спортског потенцијала
– Недовољан број школске инфраструктуре
– Непостојање спортске амбуланте
– Недостатак грађевинског земљишта
у власништву општине за изградњу
нових терена
(Threats) Претње

– Могућност одржавања такмичења (реги- – Лоша економска ситуација
оналних, националних, међународних)
– Недостатак финансијских средстава
– Боља сарадња са градским и републичким институцијама на пољу спорта
– Афирмација нових спортских дисциплина
– Аплицирање за финансијска средства
за опремање постојећег неискоришћеног
простора
– Јавно – приватно партнерство

4. ПРИКАЗ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ
ЦИЉЕВА
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању,
(организована или неформална рекреација, такмичарски
спорт, традиционалне и друге спортске игре), Стратегија
своје деловање посебно усмерава на следеће приоритете:
– развој спорта на општини Врачар код деце и омладине,
посебно кроз програме школског и предшколског спорта;
– повећање броја грађана Врачара који се баве спортом
кроз развој и унапређење спортске рекреације;
– развој и унапређење такмичарског спорта;
– развој и унапређење спортске инфраструктуре.
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Имплементација програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спорта на општини Врачар. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна
правила и јасно дефинисани носиоци активности потребних за реализацију овог програма.
4.1. Приоритет 1: Развој спорта на општини Врачар
код деце и омладине, посебно кроз програме школског и
предшколског спорта
Спорт у свим својим облицима треба да буде доступан
свим циљним групама без дискриминације, чиме се омогућавају једнаке могућности свима, уз уважавање посебних
потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља
је изузетно битна. Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као основа развоја за децу и
омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт
се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и
менталну добробит деце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема, а односи се и на све остале
друштвене приоритете наведене групе.
Основа школског спорта јесте да се током систематског
вежбања у оквиру школског спортског друштва кроз различите форме ванчасовних активности задовоље потребе ученика за редовним вежбањем и активним учешћем у
спортско-рекреативним активностима и спорту, како би се
допринело свестраном расту и развоју личности. Предлог
програма развоја спорта на општини Врачар, у оквиру овог
приоритета, ослања се како на Националну стратегију развоја спорта 2014–2018. године тако и на Националну стратегију развоја школског спорта, а чиме се постиже кохерентност, систематичност и повезаност политика у области
спорта између града и националног нивоа.
4.1.1. Општи циљ: Интегрисање спорта у општини Врачар у школски и предшколски спорт;
4.1.2. Посебан циљ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности укључивања спорта на општини Врачар у школски и предшколски
спорт;
4.1.3. Посебан циљ: Повећање ваннаставних спортских и
рекреативних активности у оквиру школског и предшколског спорта;
4.1.4. Посебан циљ: Повећано учешће ученика и предшколаца на школским и предшколским спортским приредбама (спортске манифестације и спортска такмичења);
4.1.5. Посебан циљ: Подстакнута значајнија сарадња ГО
Врачар са основним и средњим школама ради унапређења
предшколског и школског спорта.
Подаци у вези предвиђених мера и активности налазе се
у табелама Акционог плана, који је саставни део овог документа.
Циљне вредности:
– Повећање броја деце и омладине школског узраста који учествују у физичком вежбању и организованим
спортским активностима унутар школског спорта за 10% до
2018. године;
– Повећање броја деце и омладине која су укључена у
систем спорта преко спортских организација и савеза за
10% до 2018. године.
4.2. Приоритет 2: Повећање обухвата бављење грађана
спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације
Законом о спорту Републике Србије, али и свим релевантним међународним документима у области спорта
истиче се да свако има право да се бави спортом, с тим да
такво бављење мора бити хумано, слободно и добровољ-
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но, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толеранто, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који
су супротни спортском духу и доступно свим грађанима
под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго
лично својство.
Поштујући приоритет Националне стратегије, Градска
општина Врачар ће своје активности усмеравати и на популаризацији спорта на општини Врачар као рекреативне активности. У сегменту рекреативног спорта постоји
изузетно велики број људи који би желели да се рекреирају, али то не чине јер немају адекватне услове за то (недостатак финансијских средстава, недостатак времена или
спортске инфраструктуре која би им била доступна и сл.).
Управо ова чињеница представља циљну групу заинтересованих за спортско рекреативне активности на градској
општини Врачар и зато ту видимо простор за промоцију и
унапређење спорта на општини Врачар, не само као елитног спорта, већ и као рекреативног спорта, а који би служио као значајна помоћ у подизању квалитета живота, али
и здравља грађана Врачара.
Реализовањем рекреативних програма грађани/грађанке Врачара би остварили бројне користи: унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно у борби против
растућег проблема гојазности; унапређење здравља, превенција болести и рехабилитација; допринос кохерентнијем и одрживијем развоју друштва; спречавање антисоцијалног понашања; младим људима се омогућава најбоља
могућа стартна позиција за даљи живот; омогућавање што
дуже радне ангажованости и развоја радних способности;
повећавање индивидуалних и колективних способности,
посебно жена; обезбеђење једнакости полова; спречавање
полне дискриминације, дискриминације особа са инвалидитетом, старих и сиромашних; спречавање дискриминације припадника других етничких група и предупређење
сукоба; подстицање друштвене интеграције; стварање повољнијих услова за рехабилитацију и реинтеграцију избеглица; подстицање сарадње и друштвене покретљивости;
заштита људских права; подизање образовних критеријума.
Да би се наведено постигло, неопходно је да се креира, очува и унапреди одржив и координиран рекреативни
спорт који може да обезбеди квалитетне могућности за
учешће што већег броја становника у својим програмима.
У складу са тим, у овом предлогу програма развоја, као
циљеви су препознати:
4.2.1. Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом
у свим сегментима становништва, посебно деце, младих,
жена и особа са и инвалидитетом и старих.
4.2.2. Посебан циљ: Повећана свест о важности редовне
физичке активности.
4.2.3. Посебан циљ: Побољшани материјално-технички
услови у циљу доступности бављења спортом свим грађанима.
4.2.4. Посебан циљ: Подстакнута значајна сарадња ГО
Врачар са удружењима особа са инвалидитетом у области
спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом.
4.2.5. Посебан циљ: Дефинисани критеријуми за финансирање у области спортске рекреације кроз одговарајућа
акта и унапређење стручног потенцијала с циљем израде
критеријума за финансирање ове области.
4.2.6. Посебан циљ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, невладиним организацијама и
гранским спортским савезима ради повећања обухвата и
развоја нових облика и садржаја који су намењени старим
особама у функцији одржавања здравља и виталности.
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Подаци у вези предвиђених мера и активности налазе се
у табелама акционог плана, који је саставни део овог документа.
Применом овог програма развоја у области рекреације
постигло би се да се:
– створи способан, одржив и координисани сектор који ће
се бавити организацијом рекреације свих грађана Врачара;
– подстакне осмишљавање и реализација програма и
пројеката у области спортске рекреације и да се организују
рекреативне спортске манифестације;
– младима пружи прилика и створи мотивациони амбијент да се баве рекреативним вежбањем и да стекну навику и потребу која ће трајати целог живота.
Циљне вредности:
– повећати број рекреативаца и учесника масовног
спорта за 10% до 2018. године;
– повећати број старих лица која се баве спортом за 10%
до 2018. године;
– повећати број особа са инвалидитетом који су укључени у спортске активности за 10% до 2018. године;
– повећати број жена које се баве спортским активностима за 10% до 2018. године.
4.3. Приоритет 3: Развој и унапређење врхунског спорта
Овим циљем желимо да препознамо најталентованије
спортисте на општини Врачар што је условљено повезивањем науке и праксе, а све ради постизања врхунских
спортских резултата и да се талентима и већ рангираним
врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим узрасним категоријама и обезбеде услови за
боље позиционирање градске општине Врачар, али и Републике Србије на међународној спортској сцени.
Међутим, важно је истаћи да је највећи проблем даљег
развоја спорта на Врачару, у току анализе на свим нивоима,
погубна пракса да се зарад остваривања такмичарског резултата доводе спортисти из других средина, а за децу која
су клуб довела до вишег нивоа такмичења сада нема места у тиму. Као директна последица овога, у тим клубовима
масовно се одустаје од бављења спортом уопште. Са друге
стране уочава се да клубови постају техноменаџерска целина која постаје самодовољна и бави се пре свега куповином
и продајом играча као доминантним обележјем новог, вишег нивоа такмичења.
Када су у питању појединачни спортови, учесници анализе истичу у први план као снагу спорта велики број ентузијаста и волонтера у клубовима, као и спремност стручног
кадра да подели искуство и знање, а нарочито се истиче одлична сарадња са школама и професорима физичког васпитања.
Очекује се да програмско финансирање уведе више реда
и одговорности према средствима пореских обвезника који
желе да се систем спорта понаша са више поштовања према
средствима која се добијају од општине.
Задатак Градске општине Врачар је да подстиче развој
и унапређење спорта на Врачару кроз обезбеђивање солидарности на различитим нивоима бављења спортом; да
буде гарант спортске сарадње; да обезбеди једнак приступ
бављења активностима мушкарцима и женама; да се бори
против допинга, насиља и расистичког и ксенофобичног
понашања. Солидарност се мора развијати како хоризонтално тако и вертикално на свим нивоима.
Едукација и перманентно усавршавање спортских радника је планирана активност од које се очекује да помогне
у успостављању реда у укупном функционисању и одговорности свих актера у спорту. У складу са наведеним, општи и
посебни циљеви су:
4.3.1. Општи циљ: Унапређивање услова за развој врхунског спорта.
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4.3.2. Посебан циљ: Подизање капацитета стручног рада
у области такмичарског спорта.
4.3.3. Посебан циљ: Стварање услова за одржавање и
даље постизање спортских резултата.
Подаци у вези предвиђених мера и активности налазе се
у табелама Акционог плана, који је саставни део овог документа.
Циљне вредности:
– повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у организацијама у области спорта за најмање 10%;
– повећан број спортиста и организација у области
спорта који наступају на међународним спортским такмичењима за 10% до 2018. године;
– повећан број спортиста са Врачара, учесника националних спортских кампова за 10% до 2018. године;
– број стипендираних перспективних младих спортиста који се стипендирају за спортско усавршавање остаје на
достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до 10%.
4.4. Приоритет 4: Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и доступности потребних
спортских објеката. У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мери
девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња
усмери ка реконструкцији постојећих спортских капацитета, али да се изграде нови мултифункционални спортски
објекти и национални тренинг центри.
Спорт је у процесу транзиције изгубио значајан број
објеката у којима су се реализовале спортске активности,
па ће дугорочни циљ овог програма бити планирање и обнова спортских терена и објеката.
Развој спортске инфраструктуре на територији општине
Врачар заснива се на стратешком опредељењу да се превасходно сачувају и ревитализују постојећи спортски капацитети, а затим да се плански граде нови спортски објекти у
функцији рекреативног, такмичарског и школског спорта.
У наредном периоду предлаже се реализација оперативних мера и активности као што су:
– реконструкција и ревитализација постојећих спортских капацитета; завршетак изградње спортских објеката
чија је изградња започета;
– реализација нових спортских објеката и површина на
локацијама које су важећом планском документацијом планиране у близини зона становања;
– реализација Центра за школски спорт и недостајућих
фискултурних сала у оквиру школских комплекса;
– реализација недостајућих објеката за врхунски спорт
на локацијама планираним за такмичарске спортске комплексе.
4.4.1. Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура.
4.4.2. Посебан циљ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре.
4.4.3. Посебан циљ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура.
Подаци у вези предвиђених мера и активности налазе се
у табелама Акционог плана, који је саставни део овог документа.
Циљне вредности:
– евиденција свих спортских објеката на територији
општине Врачар до 2018. године;
– 10% реконструисаних и ревитализованих спортских
објеката до краја 2018. године.
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4.5. Остали циљеви

Медији у спорту
У савременом свету улога медија и спорта је нераскидива. Медији могу да утичу на смањивање различитих негативних појава у спорту: за почетак могу да стимулишу становништво да се рекреативно бави спортом, да утичу и на
смањивање насиља у спорту, као и на свест становништва
о штетности и неприхватљивости допинга у спорту и др.
У склопу тога, посебно је важно остваривање улоге медија
у складу са Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за
период од 2013. до 2018. године. У односу спорта и медија
посебну пажњу треба посветити и промоцији потенцијала
спорта у друштвеној интеграцији (инклузији) и изградњи
друштва једнаких могућности.
При организовању спортске приредбе, спортске организације треба да размишљају о медијској покривености, али
такође и да науче на који начин се комуницира са медијима
и обезбеђује позитивна медијска пажња.
Општи циљ: Унапређена улога и одговорност медија за
развој спорта.
Посебан циљ.: Медијска промоција спорта као здравог
начина живота и мотивација грађана за бављење рекреативним активностима.
Циљне вредности:
– повећан број медијских кампања, емитовања и писаних садржаја на годишњем нивоу, на Врачару до 2018. године.
5. УСКЛАЂЕНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ И
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА
Програм развоја спорта Градске општине Врачар се ослања на Стратегију развоја спорта у Републици Србији за
период 2014–2018. године и усклађен је са важећим Законом
о спорту из 2016. године.
За реализацију планираних активности у наредном периоду биће планирана финансијска средства у оквиру лимита одређених фискалном стратегијом и предвиђена Програмским буџетом града, јер ће се активности реализовати
у оквиру планираних материјалних, финансијских и људских ресурса.
Према могућностима, одређене активности и задаци ће
се финансирати из средстава донација и кроз јавно-приватна партнерства.
6. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ
СПОРТА ВРАЧАРА
У циљу што ефикасније имплементације Програма развоја спорта Градске општине Врачар до краја 2018. године
биће ангажовани сви институционални механизми. Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће именована лица за праћење спровођења Стратегије развоја
спорта у Републици Србији, помоћник председника Градске општине Врачар задужен за област омладине и спорта,
заједно са свим кључним актерима у имплементацији као
што су Спортски савез Града Београда, Спортско-рекреативни образовни центар Врачар „СРОЦ”, спортски клубови и удружења, директори школа, наставници и професори
физичког васпитања и остали актери који учествују у директној имплементацији акционих планова.
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Такође, пошто је значај медија у промоцији Програма
развоја за спорт веома важан, промоција Програма и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних медија, јер је подршка медија у
имплементацији планираних активности веома значајна и
неопходна ради обезбеђивања подршке шире заједнице и
промоције и популаризације спорта уопште.
Спровођење
Примена Програма развоја спорта Градске општине
Врачар је дефинисана како Националном стратегијом развоја спорта, тако и Акционим планом за спровођење те
стратегије. Програмом развоја спорта јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију,
учесници у систему спорта укључени и/или заинтересовани
за реализацију планираних активности, временски оквири
и процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства.
Спровођење се састоји из три фазе:
1. Праћења (мониторинга) спровођења активности;
2. Извештавање о спровођењу и постигнутим резултатима;
3. Оцењивања (евалуације) постигнутих резултата.
1. Праћење – мониторинг
Праћење спровођења Програма развоја спорта представља континуирано прикупљање података о реализацији
појединих активности, мера и пројеката који су усвојени
програмом. Процес мониторинга је обавезан део имплементације Програма развоја спорта, као и израда редовних
годишњих извештаја. Сврха праћења је обезбеђивање повратне информације о имплементацији програма и пројеката, односно резултатима њихове имплементације. Тиме се
проверава напредак у односу на планиране циљеве.
2. Извештавање о спровођењу и постигнутим резултатима
Извештавање је једна од најважнијих активности у процесу спровођења Програма развоја спорта.
На годишњем нивоу, ГО Врачар ће израђивати и објављивати извештаје о спровођењу Програма развоја спорта
на својој интернет страници, о степену спровођења циљева, мера и активности, проблемима и изазовима. На основу тога ће се вршити ревизија приоритета и планираних
активности у Акционом плану у форми Извештаја о току
спровођења Програма развоја спорта града који је саставни
део Извештаја о раду Министарства који се доставља Влади
у складу са Пословником Владе.
3. Оцењивање
Евалуацијом Програма развоја спорта ће се настојати утврдити напредак у спровођењу овог програма и
предложити корективне мере и измене током спровођења.
Оцењивање ће се спроводити редовно, једном годишње,
коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду као основни извор података.
7. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРОГРАМА
Градска општина Врачар ће активности за реализацију
Програма развоја спорта Градске општине Врачар реализовати у оквиру постојећих материјалних, финансијских и
људских ресурса.
Према могућностима, одређене активности и задаци ће
се финансирати из средстава донација кроз јавно-приватно
партнерство.
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8. АКЦИОНИ ПЛАН
Приоритети развоја спорта на територији градске општине Врачар усмерени су кроз дефинисање општих циљева који
су саставни део Програма развоја спорта.
АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА ПЕРИОД 2017–2018. ГОДИНЕ
ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ:
4.1 Развој спорта на општини Врачар код деце и омладине, посебно кроз програме школског и предшколског спорта;
4.2 Повећање обухвата грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;
4.3 Развој и унапређење врхунског спорта
4.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре
4.5. Остали циљеви: медији у спорту
Програм развоја спорта се доноси у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. године до 2018. године од 25. децембра 2014. године, Акционим планом
за спровођење Стратегије развоја спорта у РС за период од 2014. до 2018. године, Програмом развоја спорта Београда и у
складу са препорученом методологијом Министарства омладине и спорта.Ċ4.1 Развој спорта на општини Врачар код деце
и омладине, посебно кроз програме школског и предшколског спорта.
4.1 Развој спорта на општини Врачар код деце и омладине, посебно кроз програме школског и предшколског спорта
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРБУЏЕТ + Извор
НЕ ИНСТИфинансирања
ТУЦИЈЕ

РОК

4.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Интегрисање спорта у општини Врачар у школски и предшколски спорт
4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности укључивања спорта на општини Врачар у школски и предшколски
спорт
Активност 1.1. Опремање школа функционалним справама и Бр.школа опремљене Извештај школе
реквизитима према претходно утврђеним приоритетима
новим реквизитима

Законска обавеза

ГО

МОС, ГО

2018.

4.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и предшколског спорта
Активност 1.1: Израда плана повећања броја школских
секција (Актив директора, стручно веће наставника физичког васпитања, представници савета родитеља и школског
одбора)

Урађен план

Извештаји ГО

Законска обавеза

ОВИ

ОВИ, ГО

2017.

Активност 1.2: Организовање већег броја ваннаставних и
ваншколских активности током викенда

Број реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља, ГБ

Школа

ГБ, ГО

2017.

Активност 1.3: Реализација већег броја ваннаставних и
Број реализованих
ваншколских активности у току летњег и зимског распуста у пројеката
оквиру СРОЦ Врачар, Одмаралиште Шупља стена (ОШС)

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
школа

Школа,
СРОЦ
Врачар,
ОШС, ГО

ГБ,ГО

2017.

Активност 1.4: Објављивање плана активности током „недеље школског спорта” на почетку школске године

Број реализованих
активности и број
укључене деце и
младих

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
школа

Школа, ГО

Нема трошкова

2017.

Активност 2.4: Пружање подршке моделима Спортско рекре- Број реализованих
ативних такмичења међу одељењима у којима се успешност пројеката
заснива на учествовању свих учесника

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
школа

Школа

Нема трошкова

2017.

4.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и предшколаца на школским и прешколским спортским приредбама (спортске манифестације и спортска такмичења)
Активност 1.1: Организовање сусрета представника школа и Број остварених
здравствених радника у циљу унапређења школског спорта сусрета

Извештај школа

Заинтересованост
ССВ, ГО, ЗУ, Нема трошкова
здравствених устано- Школе
ва и школа

2017.

Активност 1.2: Организовање промоција спортских секција
током целе године

Извештај школа

Мотивисаност наставника

2017.

Број промотивних
активности, број
учесника

ГБ, Школе

Нема трошкова

4.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута значајнија сарадња ГО Врачар са основним и средњим школама ради унапређења предшколског и школског спорта
Активност 1.1: Израда анализе стања предшколског и школ- Урађена анализа
ског спорта и услова за његово спровођење на нивоу локалне стања
самоуправе (обухват деце, стручни потенцијали, спортска
и педагошка друштва, спортска инфраструктура, спортске
справе и реквизити)

Извештај ПУ,
школа, ГО

Законска обавеза

ПУ, Школа,
ГО

Скраћенице:
ГО

Градска општина

ГБ

Град Београд

ССВ

Савез спортова Врачар

СО

Спортске организације

И

Образовно васпитне институције
(школе и вртићи)

ПУ

Предшколска установа

ЗУ

Здравствена установа

МОС

Министарство омладине и спорта

Нема трошкова

2017/2018.

7. април 2017.
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4.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРБУЏЕТ + Извор
НЕ ИНСТИфинансирања
ТУЦИЈЕ

РОК

4.2.1 ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена и особа са инвалидитетом и старих
4.2.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећана свест о важности редовне физичке активности.
Активност 1.1: Организовање медијске промоције о важности редовне физичке активности у функцији
здравља

Број реализованих
медијских кампања

Инфо служба ГО
Извештај ССВ

Заинтересованост ГО ГО, ССВ
и грађана

ГО

2017/2018.

ГО, ССВ

Нема трошкова

2017.

ГО

МОС, ГБ

2018.

4.2.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности бављења спортом свим грађанима
Активност 1.1: Анализа стања спортских терена

Сачињена анализа

Извештај ГО и ССВ Заинтересованост
грађана

Број припремљених и ГО, ССВ
Активност 1.2: Изградња и опремање школских спортских
сала, реконструкција и одржавање отворених терена и опре- реализованих пројеката
мање простора за рекреацију грађана

Остварена сарадња
са ГБ

4.2.4 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута значајна сарадња ГО Врачар са удружењима особа са инвалидитетом у области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
Активност 1.1: Израда анализе стања спортске рекреације и
спорта особа са инвалидитетом на нивоу општине

Урађена анализа
стања

Извештај СОСИБ, Поштовање ЗоС
ССВ

ССОСИБ,
Нема трошкова
ССВ, ССИС

2017.

Активност 1.2: Осмишљавање програма подршке који
укључује особе са инвалидитетом у програмиме спортске
рекреације

Број подржаних годишњих програма

Извештај ГО

Поштовање ЗоС

ГО, ССВ

ГО

2017/2018.

Активност 1.3: Организовање семинара, трибина и других
видова подршке СО за подизање капацитета за пројектно
планирање
рекреативних програма и програма школског спорта

Број одржаних
семинара

Извештај ССВ

Мотивисаност СО

ССВ, ГО

ГО

2017/2018.

4.2.5 ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисани критеријуми за финансирање у области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и унапређење стручног потенцијала с циљем израде
критеријума за финансирање ове области
Активност 1.1: Утврђивање критеријума у области спортске
рекреације и критеријума за финансирање

Дефинисани критеријуми

Усвојена акта

Поштовање ЗоС

ГО

Нема трошкова

2017.

4.2.6 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и
развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља и виталности
Активност 1.1: Информисање СО о могућностима спровођења програма спортске рекреације за различите категорије грађана, посебно за старија лица

Број СО које спроводе Извештај ССВ, ГО Заинтересованост СО ССВ, ГО
програме

Активност 1.2: Организовање састанака са заинтересованим Број организованих
странама ради дефинисања нових облика и садржаја у обла- састанака
сти спорта намењени старим особама

Извештај ССВ, ГО Поштовање ЗоС

ССВ, ГО

Нема трошкова

2017.

Нема трошкова

2017.

Скраћенице:
ГО

Градска општина

УП

Удружења пензионера

ССВ

Савез спортова Врачар

ССИС

Савез спортова инвалида Србије

ОВИ

Образовно васпитне институције
(школе и вртићи)

ССОСИБ

Спортски савез особа са инвалидитетом Београд

ГБ

Град Београд

ЗоС

Закон о спорту

СО

Спортске организације

4.3. Развој и унапређење врхунског спорта
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРБУЏЕТ + Извор
НЕ ИНСТИфинансирања
ТУЦИЈЕ

РОК

4.3.1 ОПШТИ ЦИЉ: Унапређивање услова за развој врхунског спорта
4.3.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области такмичарског спорта.
Активност 1.1: Успостављање сарадње ГО са спортским
клубовима и друштвима

Број укључених
клубова

Извештај СРОЦ
Врачар,ССВ

Мотивисаност СО

СРОЦ
Нема трошкова
Врачар,ССВ

2017/2018.

Активност 1.2: Израда плана о укључивању стручних лица у
области врхунског спорта

Израђен план

Извештај СРОЦ
Врачар,ССВ

Мотивисаност СО

СРОЦ
Нема трошкова
Врачар,ССВ

2017/2018.

Заинтересованост
СО, ССВ

ГО, СО,
ССВ, МОС

2018.

4.3.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање спортских резултата.
Активност 1.1: Одржавање постојеће спортске инфраструктуре и по потреби њена даља адаптација

број адаптираних
Извештај ГО, ССВ
(реновираних) спортских објеката

ГБ, МОС

Скраћенице:
ГО

Градска општина

СО

Спортске организације

ССВ

Савез спортова Врачар

МОС

Министарство омладине и спорта

ГБ

Град Београд

Број 17 – 22
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4.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРБУЏЕТ + Извор
НЕ ИНСТИфинансирања
ТУЦИЈЕ

РОК

4.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура
4.4.2 Посебан циљ: Успостављена потпуна база података односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре
Активност 1.1: Спровођење анализе о стању спортске инфра- Креиран извештај и
Извештај
структуре на подручју општине
база података о стању База података
спортске
инфраструктуре

Мотивисаност
чланова радне
групе

ГО, ССВ

ГО

2017/2018.

4.4.3 Посебан циљ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура.
Активност 1.1: Израда плана потребе за бројем и
структуром нових спортских објеката на подручју општине

Урађен план о броју и Извештај ГО, ССВ
структури

Мотивисаност ГО

ГО

Нема трошкова

2017.

Активност 1.2: Јавна расправа ради испитивања потреба
грађана у области спорта

Број одржаних триби- Извештај ГО
на и број учесника

Мотивисаност
грађана

ГО

Нема трошкова

2017.

Скраћенице:
ГО

Градска општина

СО

Спортске организације

ССВ

Савез спортова Врачар

МОС

Министарство омладине и спорта

ГБ

Град Београд

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-9/2017-VIII/5, 20. марта 2017. године
Председник
Михаило Групковић, ср.

РАКОВИЦА
Скупштина Градске општине Раковица на седници
одржаној 28. марта 2017. године, на основу члана 19. тачка 15. и члан 31. став 1. Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10,
7/12 , 35/13 и 94/14) и чл. 45. и 48. Пословника Скупштине Градске општине Раковица („Службени лист Града
Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ СТАЛНИХ И
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
1. У Решењу о оснивању сталних и повремених радних
тела Скупштине ГО Раковица („Службени лист Града Београда” бр. 92/16 и 137/16) врши се следећа измена:
– у Савету за безбедност, разрешава се члан Душица
Крљић, бивши руководилац Центра за социјални рад –
Одељење Раковица и уместо ње бира се члан Невена Трибл, руководилац Центра за социјални рад – Одељење Раковица.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-18/2017-IV, 28. марта 2017. године
Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 28. марта 2017. године, на основу члана 15. став 1. тачка 4,
члана 33. став 1. тачка 5. и става 2 и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11
и 93/12), члана 10. и члана 11. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број
98/10) и члана 14. тачка 19а. и члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр.
45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
1. У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
(„Службени лист Града Београда”, број 92/16), у ставу I, тачки 4. вршe се следећe измене:
Разрешавају се дужности члана Александар Димитријевић, бивши запослени у Управи Градске општине Раковица,
Душица Крљић, бивши руководилац Центра за социјални
рад – одељење Раковица и Зоран Филиповић, бивши начелник
Центра Министарства одбране Раковица и именују Звонимир
Јовановић, самостални стручни сарадник за планирање одбране Градске општине Раковица, Невена Трибл, руководилац
Центра за социјални рад – одељење Раковица и Бориша Божовић, вд. начелника Центра Министарства одбране Раковица.
2. Остали ставови решења остају неизмењени.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-18/2017-IV, 28. марта 2017. године
Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.
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Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 28. марта 2017. године, на основу члана 19. тачка 16а.
Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13 и 94/14) и члана 107. Пословника Скупштине Градске општине Раковица („Службени
лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-10.1/2017-И-01, 5. априла 2017. године
Председник
Немања Берић, ср.

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Пословни центар – Раковица” о измени Статута ЈП „Пословни центар – Раковица” .
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-18/2017-IV, 28. марта 2017. године
Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Градске општине Савски венац на 10. седници, одржаној 5. априла 2017. године, на основу члана 18.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11,
88/13 и 105/14), члана 19. Одлуке о начину поступања са непокретностима, које су у јавној својини Града Београда односно на којима Града Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда“, бр. 114/16), члана
77. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 06/10 и 23/13) и члана 17. Статута Градске
општине Савски венац („Службени лист Града Београда”,
бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) донела је следећу

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА КОЈИМ
ЈЕ ГАЗДОВАЛА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
НА НОСИОЦА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ГРАД БЕОГРАД
Члан 1.
Овом одлуком, преноси се право коришћења простора,
у Ул. Васе Пелагића бр. 54, у Београду, који се налази испред
Месне заједнице Топчидерско брдо – Сењак, укупне површине 380 m², на град Београд, као носиоца права својине, уписаног код Републичког геодетског завода – Катастра непокретности Београд – катастра непокретности Савски венац.
Члан 2.
Простор из члана 1. ове одлуке, који се налази источно
од просторија месне заједнице „Топчидерско брдо – Сењак”,
са засебним улазима, није коришћен као простор месне
заједнице.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важе одредбе Одлуке о стављању ван снаге дела Одлуке о преносу
пословног простора и киоска којим газдује Градска општина Савски венац на газдовање ЈП „Пословни простор Савски венац”, број 06-1-5/2009-И-01 од 26. марта 2009. године
(„Службени лист Града Београда”, број 13/09, од 6. априла
2009. године, у делу који се односи на „Списак простора
које се враћају на газдовање ГО Савски венац”, и то: „2. МЗ
„Топчиерско брдо” – Сењак, Васе Пелагића 54. – локал укупне површине 380 m².”

Скупштина Градске општине Савски венац на 10. седници, одржаној 5. априла 2017. године, на основу чл. 34, 37.
и 39. ст. 2. и 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон, 93/12 и 84/15), чл. 16, 17.
и 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона,
83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 6. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине
Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 56/15),
члана 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Туристичке организације Градске општине Савски венац
(„Службени лист Града Београда”, број 74/15), чл. 24, 25. и
26. Статута Туристичке организације Градске општине Савски венац и члана 17. Статута Градске општине Савски
венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10,
35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Именује се за директора Туристичке организације
Градске општине Савски венац Јовица Стојковић, менаџер
у туризму.
2. Именовање се врши на период од четири године, почев од 5. априла 2017. године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-10.2/2017-I-01, 5. априла 2017. године
Председник
Немања Берић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац на основу члана
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр.129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11), и члана 24.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), на седници одржаној 27.
марта 2017. године, у 10,52 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ
САСТАВУ
1. Разрешавају се дужности у Изборној комисији Градске општине Лазаревац у сталном саставу и то:
– Немања Ивановић, члан;
– Владимир Бошковић, заменик члана;
– Далибор Матијашевић, члан;
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– Јордан Младеновић, заменик члана;
– Радомир Бјековић, члан;
– Сања Полић, заменик члана;
– Предраг Котлајић, члан;
– Рашко Божић, заменик члана;
– Марина Марковић, члан;
– Слађана Симић, заменик члана;
– Велизар Мрдовић, члан;
– Иван Тодоровић, заменик члана
– Ана Јовановић, члан;
– Слободан Шундић, заменик члана;
– Драган Ралић, члан;
– Јелена Миловановић, заменик члана;
– Срећко Ристовић, члан;
– Новица Љушић, заменик члана;
– Миломир Видаковић, секретар;
– Игор Анђелковић, заменик секретара.
2. Именује се Изборна комисија Градске општине Лазаревац, у сталном саставу коју чине председник и десет чланова који имају заменике.
3. Изборна комисија Градске општине Лазаревац има секретара који има заменика.
4. Именују се у Изборну комисију Градске општине Лазаревац, у сталном саставу и то:
за председника:
– Милан Караџић, дипл. правник, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује;
за заменика председника:
– Душко Мартиновић, дипл. правник, на предлог
Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује;
за члана:
– Немања Ивановић, на предлог Одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује;
за заменика члана:
– Горан Костић, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује;
за члана:
– Владимир Бошковић, на предлог Одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује
за заменика члана:
– Никола Маринковић, на предлог Одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује;
за члана:
– Срђан Раденковић, на предлог Одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује
за заменика члана:
– Саша Костић, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује;
за члана:
– Влада Неговановић, на предлог Одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује
за заменика члана:
– Жарко Милошевић, на предлог Одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује;
за члана:
– Предраг Котлајић, на предлог Одборничке групе Ивица Дачић – СПС–ЈС – Драган Алимпијевић – Ципи;
за заменика члана:
– Рашко Божић, на предлог Одборничке групе Ивица
Дачић – СПС–ЈС – Драган Алимпијевић – Ципи;
за члана:
– Игор Анђелковић, на предлог Одборничке групе Ивица Дачић – СПС–ЈС – Драган Алимпијевић – Ципи;

7. април 2017.

за заменика члана:
– Иван Јаковљевић, на предлог Одборничке групе Ивица Дачић – СПС–ЈС – Драган Алимпијевић – Ципи;
за члана:
– Слађана Живановић, на предлог Одборничке групе
„Лазаревац наша кућа”;
за заменика члана:
– Маријана Лазаревић, на предлог Одборничке групе
„Лазаревац наша кућа”;
за члана:
– Новица Љушић, на предлог Одборничке групе „Лазаревац наша кућа”;
за заменика члана:
– Татјана Начић, на предлог Одборничке групе „Лазаревац наша кућа”;
за члана:
– Срећко Ристовић, на предлог Одборничке групе „Лазаревац наша кућа”;
за заменика члана:
– Драгана Кузмановић, на предлог Одборничке групе
„Лазаревац наша кућа”;
за члана:
– Стефан Павловић, на предлог Одборничке групе Демократска странка – др Ивко Марић;
за заменика члана:
– Тијана Гајић, на предлог Одборничке групе Демократска странка – др Ивко Марић;
за секретара:
– Дарко Фуртула, дипл. правник
за заменика секретара:
– Милош Виријевић, дипл. правник.
5. Стручне и административне послове за Изборну комисију Градске општине Лазаревац врши Управа Градске
општине Лазаревац.
6. Седиште Изборне комисије Градске општине Лазаревац је у Лазаревцу, у Улици Карађорђевој бр. 42.
7. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16),
члана 9в. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 23/2011 – пречишћен текст, 62/12, 12/13,
29/13, 45/15, 95/16 и 136/16), члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
15/10 и 44/13) и члана 96. став 3 .Пословника Скупштине
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 30/14 – пречишћен текст и 120/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Славиши Живковићу, из Лазаревца, престао мандат председника Надзорног одбора ЈПКП
„Лазаревац” Лазаревац са 27. мартом 2017. године, због
подношења оставке.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 17. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
15/16), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 9a. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 23/11 – пречишћен текст, 62/12,
12/13, 29/13, 45/15, 95/16 и 136/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се за председника Надзорног одбора ЈПКП
„Лазаревац” Лазаревац, на период од четири године, почев
од наредног дана од дана доношења решења, Александар
Ракић, дипл. инж. шумарства из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 24. тачка 6.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), у складу са чланом 7.
Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање
студената и средњошколаца („Службени лист Града Београда”, бр. 2/02, 2/05 и 4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКОГ
ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА
1. Утврђује се да је са 25. јулом 2016. године Николи Гркајцу из Лазаревца престао мандат председника Управног
одбора Општинског фонда за стипендирање студената и
средњошколаца.
2. Утврђује се да је са 25. јулом 2016.године престао мандат члана Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца, и то:
– Радомиру Божовићу из Лазаревца,
– Биљани Матијашевић из Лазаревца,
– Дејану Радојевићу из Миросаљаца.
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3. Утврђује се да је са 21. новембром 2016. године Катарини Радовановић из Лазаревца престао мандат члана Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 24. тачка 6.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), у складу са чланом 7.
Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање
студената и средњошколаца („Службени лист Града Београда”, бр. 2/02, 2/05 и 4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА
1. Именују се у Управни одбор Општинског фонда за
стипендирање студената и средњошколаца, на време од четири године, и то:
За председника:
Иван Маринковић, из Лазаревца.
За чланове:
– Никола Маринковић, из Лазаревца;
– Ивана Марковић, из Лазаревца;
– Никола Михајловић, из Великих Црљена;
– Александар Плећевић, из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. бр.
32/07, 12/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017.
ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2017. годину, који је под бројем
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7. април 2017.

1035 донео Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац на седници одржаној 13. фебруара 2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 44. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и
30/16 – исправка) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13), донела је

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Томислав Рикановић, ср.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 24. Статута
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, број 16/13), донела је

1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода
за 2017. годину, који је под бројем 72 донео Управни одбор
Центра за културу Лазаревац на седници одржаној 10. фебруара 2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2017. годину, који
је под бројем 441/17 донео Управни одбор Туристичке организације Градске општине Лазаревац на седници одржаној
6. фебруара 2017. године, са финансијским планом за 2017.
годину који је Управни одбор Туристичке организације
Градске општине Лазаревац донеo на седници одржаној 13.
јануара 2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Председник
Томислав Рикановић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Председник Градске општине Обреновац 5. априла 2017.
године, на предлог Већа Градске општине са седнице одржане
5. априла 2017. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16),
члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16), члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), члана 52. Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), поступајући по захтеву
ЈКП „Топловод” Обреновац бр. 2017-2112/1 од 13. марта 2017.
године – за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о
допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга које
плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” Обреновац за
дванаестомесечно плаћање НО број ХVI-2/2017 од 13. марта
2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 27. марта 2017. године, на основу члана 24. тачка 6.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Центра за културу Лазаревац, коју је Управни одбор Центра за
културу Лазаревац донео на седници одржаној 10. фебруара
2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-83/2017, 27. марта 2017. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛОВОД’’ ОБРЕНОВАЦ О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА
ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку ЈКП „Топловод” Обреновац НО број ХVI-2/17 од 13. марта 2017. године о допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга које
плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” Обреновац
за дванаестомесечно плаћање.Одлука из претходног става
саставни је део овог решења.
2. О ценама комуналних услуга из тачке I овог решења ЈКП
„Топловод” из Обреновца обавестиће Градски секретаријат за
привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
3. Ово решење са Одлуком на коју се даје сагласност
објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/27, 5. априла 2017. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

7. април 2017.
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На основу члана 22. став 1. и члана 69. став 1. тачка
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), чл. 30. и
38. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 85/16 од 5. септембра 2016. и 103/16 од 28.
октобра 2016. године) и члана 27. став 10. Статута ЈКП
„Топловод” Обреновац (број 2016-6887/1 од 20. октобра
2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
је на XVI седници одржаној 13. марта 2017. године донео
следећу

ОД Л У КУ
1. Усваја се допуна Ценовника основних и осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП
„Топловод” Обреновац за дванаестомесечно плаћање
(„Службени лист Града Београда”, бр. 13/14 од 1. марта 2014.
године, 75/15 од 10. децембра 2015. године, 19/16 од 18. марта 2016. године, 80/16 од 1. августа 2016. и 101/16 од 17. октобра 2016. у даљем тексту: ценовник), тако што се у делу
„Ценовник осталих услуга”, након редног броја 30. додају:
– „31. Цев црна шавна хидроиспитана Ø139,7x4,0” – испорука и монтажа – по метру – Основна цена 3.129,17, ПДВ
625,83, укупно 3.755,00;
– „32. Цев црна шавна хидроиспитана Ø114,3x3,5” – испорука и монтажа – по метру – Основна цена 2.508,33, ПДВ
501,67, укупно 3.010,00;
– „33. Цев црна шавна хидроиспитана Ø76,1x3,5” – испорука и монтажа – по метру – Основна цена 1.979,17, ПДВ
395,83, укупно 2.375,00;
– „34. Хамбуршки лук Ø168” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 4.279,16, ПДВ 855,84 укупно 5.135,00;
– „35. Хамбуршки лук Ø133” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 2.766,67, ПДВ 553,33 укупно 3.320,00;
– „36. Хамбуршки лук Ø114” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 2.120,83, ПДВ 424,17 укупно 2.545,00;
– „37. Хамбуршки лук Ø108” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 1.879,17, ПДВ 375,83 укупно 2.255,00;
– „38. Хамбуршки лук Ø76” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 1.245,83, ПДВ 249,17 укупно 1.495,00;
– „39. Редукција концентрична црна Ø168-Ø139” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 3.270,83, ПДВ
654,17 укупно 3.925,00;
– „40. Редукција концентрична црна Ø139-Ø114” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 2.695,83, ПДВ
539,17 укупно 3.235,00;
– „41. Редукција концентрична црна Ø114-Ø88” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 1.908,33, ПДВ
381,67 укупно 2.290,00;
– „42. Редукција концентрична црна Ø114-Ø76” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 1.979,17, ПДВ
395,83 укупно 2.375,00;
– „43. Редукција концентрична црна Ø88-Ø76” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 1.516,67, ПДВ
303,33 укупно 1.820,00;
– „44. Предизоловани лук 90º Ø133/225” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 14.341,60, ПДВ
2.868,34, укупно 17.210,00;
– „45. Предизоловани лук 90º Ø114/200” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 10.387,50, ПДВ 2.077,50, укупно 12.465,00;

Број 17 – 27

– „46. Спојница термоскупљајућа – комплет Ø133/225” –
испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 7.583,33,
ПДВ 1.516,67, укупно 9.100,00;
– „47. Спојница термоскупљајућа – комплет Ø114,3/200”
– испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 7.083,33,
ПДВ 1.416,67, укупно 5.500,00;
– „48. Неопренски прстен за пролаз кроз зид – комплет
Ø250” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена
4.933,33, ПДВ 986,67, укупно 5.920,00;
– „49. Неопренски прстен за пролаз кроз зид – комплет
Ø200” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена
3.920,83, ПДВ 784,17, укупно 4.705,00;
– „50. Лоптаста славина DN50, PN16” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 2.965,83, ПДВ 539,17,
укупно 3.235,00;
– „51. Лоптаста славина DN25, PN16” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 1.137,50, ПДВ 227,50,
укупно 1.365,00;
– „52. Прирубница грло PN16 DN100” – испорука и
монтажа – по комаду – Основна цена 2.841,67, ПДВ 568,33,
укупно 3.410,00;
– „53. Прирубнички сет PN16 DN100” – испорука и
монтажа – по комаду – Основна цена 1.116,67, ПДВ 223,33,
укупно 1.340,00;
– „54. Стратос 50/1-12” – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 187.666,59, ПДВ 37.533,41 укупно
225.200,00;
– „55. Гребенасти прекидач 0-1, 3 пол, 63А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 5.195,83, ПДВ 1.039,17
укупно 6.235,00;
– „56. Гребенасти прекидач 0-1, 1 пол, 20А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 3.329,17, ПДВ 665,83
укупно 3.995,00;
– „57. Гребенасти прекидач 0-1, 3 пол, 20А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 4.191,66, ПДВ 838,34
укупно 5.030,00;
– „58. Гребенасти прекидач 0-1, 1 пол, 16А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 3.183,33, ПДВ 636,67
укупно 3.820,00;
– „59. Гребенасти прекидач 0-1, 3 пол, 16А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 3.616,67, ПДВ 723,33
укупно 4.340,00;
– „60. Гребенасти прекидач 1-0, 1 пол, 20А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 3.758,33, ПДВ 751,67
укупно 4.510,00;
– „61. Гребенасти прекидач 1-0, 3 пол, 20А” – дефектажа
и замена – по комаду – Основна цена 4.766,66, ПДВ 953,34
укупно5.720,00;
– „62. Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 0-0,63А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.483,33, ПДВ
1.096,67 укупно 6.580,00;
– „63. Моторнa заштита, 3пол PKZMO 0,63-1А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.770,83, ПДВ
1.154,17 укупно 6.925,00;
– „64. Моторнa заштита, 3пол PKZMO 1-1,6А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.641,66, ПДВ
1.068,34 укупно 6.410,00;
– „65. Моторнa заштита, 3пол PKZMO 1,6-2,5А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.770,83, ПДВ
1.154,17 укупно 6.925,00;
– „66. Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 2,5-4А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.483,33, ПДВ
1.096,67 укупно 6.580,00;
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– „67. Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 4-6,3А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.483,33, ПДВ
1.096,67 укупно 6.580,00;
– „68. Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 6,3-10А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.916,66, ПДВ
1.183,34 укупно 7.100,00;
– „69. Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 10-16А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 5.916,66, ПДВ
1.183,34 укупно 7.100,00;
– „70. Заштитна моторна склопка, 2 пол 0,4-6,3А” – дефектажа и замена – по комаду – Основна цена 3.758,33, ПДВ
751,67 укупно 4.510,00;
– „71. Моторни зашт. прек. 3 пол. MS25 1,6-2,5A „ – испорука и монтажа – по комаду – Основна цена 6.633,33,
ПДВ 1.326,67 укупно 7.960,00;
– „72. Кип прекидач за бојлер” – испорука и монтажа
– по комаду – Основна цена 1.016,67, ПДВ 203,33 укупно
1.220,00;
– „73. Флуо арматура са две цеви” – испорука и монтажа
– по комаду – Основна цена 5.195,83, ПДВ 1.039,17 укупно
6.235,00;
– „74. Сијалично грло Е27” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 308,33, ПДВ 61,67 укупно 7.960,00;
– „75. Кабл PP-Y 5x6” – испорука и монтажа – по метру –
Основна цена 529,17, ПДВ 105,83 укупно 635,00;
– „76. Кабл PP-Y 5x4” – испорука и монтажа – по метру –
Основна цена 400,00, ПДВ 80,00 укупно 480,00;
– „77. Кабл PP-Y 3x1,5” – испорука и монтажа – по метру
– Основна цена 183,33, ПДВ 36,67 укупно 220,00;
– „78. Кабл PP-Y 5x2,5” – испорука и монтажа – по метру
– Основна цена 295,83, ПДВ 59,17 укупно 355,00;
– „79. Кабл PP-Y 3x2,5” – испорука и монтажа – по метру
– Основна цена 225,00, ПДВ 45,00 укупно 270,00;
– „80. Бродска светиљка 150W” – испорука и монтажа – по
комаду – Основна цена 2.525,00, ПДВ 505,00 укупно 3.030,00;
2. Допуна ценовника чини саставни део ове одлуке;
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност;
4. По добијању сагласности из претходног става, ову одлуку са ценовником осталих комуналних услуга објавити у
„Службеном листу Града Београда”;
5. Допуњени ценовник основних и осталих комуналних
услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод”
Обреновац за дванаестомесечно плаћање ће се примењивати од дана добијања сагласности из става 3. ове одлуке.
Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
НО број XVI-2/2017, 13. марта 2017. године
Председник
Александар Арсеновић, ср.

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА
Ред.
број

НАЗИВ

Јед.
мере
час

Основна
ПДВ 20% УКУПНО
цена

1

Рад НК радника

180,00

36,00

2

Рад ПК радника

час

220,00

44,00

264,00

3

Рад КВ/ССС радника

час

280,00

56,00

336,00

4

Рад ВКВ радника

час

320,00

64,00

384,00

5

Рад ВСС/ВС радника

час

628,05

125,61

753,66

6

Рад компресора

час

2.000,00

400,00

2.400,00

Ред.
број

НАЗИВ

7

Рад путара 1,5 t.

8

Употреба ПИК – АП-а и пут. возила по интервенцији

7. април 2017.
Јед.
мере
час

Основна
ПДВ 20% УКУПНО
цена
2.000,00

400,00

2.400,00

423,73

84,75

508,47

9

Услуга црпљења воде пумпом

час

1.000,00

200,00

1.200,00

10

Радијаторски вентил 3/8” – испорука и монтажа

ком

1.920,83

384,17

2.305,00

11

Радијаторски навијак 3/8” – испорука и монтажа

ком

1.950,00

390,00

2.340,00

12

Радијаторски вентил 1/2” – испорука и монтажа

ком

1.704,17

340,83

2.045,00

13

Радијаторски навијак 1/2” – испорука и монтажа

ком

1.516,67

303,33

1.820,00

14

Радијаторски вентил 3/4” – испорука и монтажа

ком

2.554,17

510,83

3.065,00

15

Радијаторски навијак 3/4” – испорука и монтажа

ком

1.887,50

377,50

2.265,00

16

Чеп за ливене радијаторе – испорука и монтажа

ком

400,00

80,00

480,00

17

Радијаторска редукција за ливене
радијаторе 3/8” – испорука и
монтажа

ком

420,83

84,17

505,00

18

Радијаторска редукција за ливене
радијаторе 1/2” – испорука и
монтажа

ком

495,83

99,17

595,00

19

Радијаторска редукција за ливене
радијаторе 3/4” – испорука и
монтажа

ком

495,83

99,17

595,00

20

Носачи за радијатор – испорука и
монтажа

ком

595,83

119,17

715,00

21

Дводелне шелне за челичне цеви
1/2” – испорука и монтажа

ком

316,67

63,33

380,00

22

Дводелне шелне за челичне цеви
3/4” – испорука и монтажа

ком

316,67

63,33

380,00

23

Славина за пуњење и пражњење
1/2” – испорука и монтажа

ком

566,67

113,33

680,00

24

Славина за пуњење и пражњење
3/4” – испорука и монтажа

ком

883,33

176,67

1.060,00

25

Прирубница PN6, PN16 DN40 –
испорука и монтажа

ком

2.341,67

468,33

2.810,00

26

Кугла вентил прирубнички, комплет DN40 – испорука и монтажа

ком

12.545,83

2.509,17

15.055,00

27

Пумпа Villo Stratos 40/1-8 – испорука и монтажа

ком

28

Радијатор (ребро) – испорука и
монтажа

ком

152.270,77 30.454,23 182.725,00
1.920,83

384,17

2.305,00

466,67

93,33

560,00

57.499,98 11.500,02

69.000,00

29

Радијатор (ребро) – монтажа

ком

30

ТП и ПТП капацитета до 100kW –
санација

ком

31

Цев црна шавна хидроиспитана
Ø139,7x4,0 – испорука и монтажа

m

3.129,17

625,83

3.755,00

32

Цев црна шавна хидроиспитана
Ø114,3x3,5 – испорука и монтажа

m

2.508,33

501,67

3.010,00

33

Цев црна шавна хидроиспитана
Ø76,1x3,5 – испорука и монтажа

m

1.979,17

395,83

2.375,00

34

Хамбуршки лук Ø168 – испорука и
монтажа

ком

4.279,16

855,84

5.135,00

35

Хамбуршки лук Ø133 – испорука и
монтажа

ком

2.766,67

553,33

3.320,00

36

Хамбуршки лук Ø114 – испорука и
монтажа

ком

2.120,83

424,17

2.545,00

37

Хамбуршки лук Ø108 – испорука и
монтажа

ком

1.879,17

375,83

2.255,00

38

Хамбуршки лук Ø76 – испорука и
монтажа

ком

1.245,83

249,17

1.495,00

39

Редукција концентрична црна
Ø168-Ø139 – испорука и монтажа

ком

3.270,83

654,17

3.925,00

40

Редукција концентрична црна
Ø139-Ø114 – испорука и монтажа

ком

2.695,83

539,17

3.235,00

41

Редукција концентрична црна
Ø114-Ø88 – испорука и монтажа

ком

1.908,33

381,67

2.290,00

216,00

7. април 2017.
Ред.
број

НАЗИВ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Јед.
мере

Основна
ПДВ 20% УКУПНО
цена

Ред.
број

Број 17 – 29
Јед.
мере

НАЗИВ

Основна
ПДВ 20% УКУПНО
цена

42

Редукција концентрична црна
Ø114-Ø76 – испорука и монтажа

ком

1.979,17

395,83

2.375,00

75

Кабл PP-Y 5x6 – испорука и
монтажа

m

529,17

105,83

635,00

43

Редукција концентрична црна
Ø88-Ø76 – испорука и монтажа

ком

1.516,67

303,33

1.820,00

76

Кабл PP-Y 5x4 – испорука и
монтажа

m

400,00

80,00

480,00

44

Предизоловани лук 90º Ø133/225 –
испорука и монтажа

ком

14.341,60

2.868,34

17.210,00

77

Кабл PP-Y 3x1,5 – испорука и
монтажа

m

183,33

36,67

220,00

45

Предизоловани лук 90º Ø114/200 –
испорука и монтажа

ком

10.387,50

2.077,50

12.465,00

78

Кабл PP-Y 5x2,5 – испорука и
монтажа

m

295,83

59,17

355,00

46

Спојница термоскупљајућа –
комплет Ø133/225 – испорука и
монтажа

ком

7.583,33

7.583,33

9.100,00

79

Кабл PP-Y 3x2,5 – испорука и
монтажа

m

225,00

45,00

270,00

80

505,00

3.030,00

Спојница термоскупљајућа –
комплет Ø114,3/200 – испорука и
монтажа

ком

7.083,33

7.083,33

5.500,00

Бродска светиљка 150W – испорука
и монтажа

2.525,00

47

48

Неопренски прстен за пролаз кроз
зид – комплет Ø250 – испорука и
монтажа

ком

4.933,33

986,67

5.920,00

49

Неопренски прстен за пролаз кроз
зид – комплет Ø200 – испорука и
монтажа

ком

3.920,83

784,17

4.705,00

50

Лоптаста славина DN50, PN16 –
испорука и монтажа

ком

2.965,83

539,17

3.235,00

51

Лоптаста славина DN25, PN16 –
испорука и монтажа

ком

1.137,50

227,50

1.365,00

52

Прирубница грло PN16 DN100 –
испорука и монтажа

ком

2.841,67

568,33

3.410,00

53

Прирубнички сет PN16 DN100 –
испорука и монтажа

ком

1.116,67

223,33

1.340,00

54

Стратос 50/1-12 – испорука и
монтажа

ком

55

Гребенасти прекидач 0-1, 3 пол, 63А
– дефектажа и замена

ком

5.195,83

1.039,17

6.235,00

56

Гребенасти прекидач 0-1, 1 пол, 20А
– дефектажа и замена

ком

3.329,17

665,83

3.995,00

57

Гребенасти прекидач 0-1, 3 пол, 20А
– дефектажа и замена

ком

4.191,66

838,34

5.030,00

58

Гребенасти прекидач 0-1, 1 пол, 16А
– дефектажа и замена

ком

3.183,33

636,67

3.820,00

59

Гребенасти прекидач 0-1, 3 пол, 16А
– дефектажа и замена

ком

3.616,67

723,33

4.340,00

60

Гребенасти прекидач 1-0, 1 пол, 20А
– дефектажа и замена

ком

3.758,33

751,67

4.510,00

61

Гребенасти прекидач 1-0, 3 пол, 20А
– дефектажа и замена

ком

4.766,66

953,34

5.720,00

62

Моторнa заштита, 3 пол PKZMO
0-0,63А – дефектажа и замена

ком

5.483,33

1.096,67

6.580,00

63

Моторнa заштита, 3пол PKZMO
0,63-1А – дефектажа и замена

ком

5.770,83

1.154,17

6.925,00

64

Моторнa заштита, 3пол PKZMO
1-1,6А – дефектажа и замена

ком

5.641,66

1.068,34

6.410,00

65

Моторнa заштита, 3пол PKZMO
1,6-2,5А – дефектажа и замена

ком

5.770,83

1.154,17

6.925,00

На основу члана 23. став 1. тачка 9. Статута ЈП „Сурчин”
и на основу члана 3. пословника о раду Надзорног одбора
ЈП „Сурчин”, бр. 8621/16 од 1. децембра 2016. године, Надзорни одбор на телефонској седници одржаној 3. марта
2017. године, доноси

66

Моторнa заштита, 3 пол PKZMO
2,5-4А – дефектажа и замена

ком

5.483,33

1.096,67

6.580,00

ОДЛУКУ

67

Моторнa заштита, 3 пол PKZMO
4-6,3А – дефектажа и замена

ком

5.483,33

1.096,67

6.580,00

68

Моторнa заштита, 3 пол PKZMO
6,3-10А – дефектажа и замена

ком

5.916,66

1.183,34

7.100,00

69

Моторнa заштита, 3 пол PKZMO
10-16А – дефектажа и замена

ком

5.916,66

1.183,34

7.100,00

70

Заштитна моторна склопка, 2 пол
0,4-6,3А – дефектажа и замена

ком

3.758,33

751,67

4.510,00

71

Моторни зашт. прек.3пол. MS25
1,6-2,5A – испорука и монтажа

ком

6.633,33

1.326,67

7.960,00

72

Кип прекидач за бојлер – испорука
и монтажа

ком

1.016,67

203,33

1.220,00

73

Флуо арматура са две цеви – испорука и монтажа

ком

5.195,83

1.039,17

6.235,00

74

Сијалично грло Е27 – испорука и
монтажа

ком

Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
Председник
Александар Арсеновић, ср.

СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на својој двадесетој седници одржаној
14. марта 2017. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08,
12/10, 39/13 и 47/15), доноси следећи

ЗА КЉУЧ А К

187.666,59 37.533,41 225.200,00

1. Даје се сагласност на предлог Одлуке Надзорног одбора ЈП Сурчин бр. 1582/17 од 3. марта 2017. године о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин.
2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-46/2017, 14. марта 2017. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ (БР. 6504/12 ОД 7.
НОВЕМБРА 2012. ГОДИНЕ) О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА ГО СУРЧИН
1. Мења се тачка I Одлуке о утврђивању цена пијачних
услуга на пијацама ГО Сурчин, и то табела B – позиција под
реним бр. 3 која гласи: „ Закуп посебних поља”.
Табела В – позиција под редним бр. 3, сада гласи: „Закуп
тезги”.
2. У тачку I – додатно се убацује табела Е – Дневна пијаца Сурчин – центар.
Р.бр.

ком

308,33

61,67

7.960,00

Врста услуге

Цена са ПДВ-ом

1.

дневна пијачарина

180,00

2.

месечни закуп тезге

5.400,00

Број 17 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. Ценовник доставити председнику градске општине
Сурчин на сaгласност.
4. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности.
5. Све остале одредбе Одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин број 6504/12 од 7. новембра 2012. године остају непромењене.
6. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈП „Сурчин”
Број 1582/17, 3. марта 2017. године
Председник
Mарина Чауш, ср.

Веће ГО Сурчин на 20. седници, одржаној 14. марта
2017. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и
47/15), доноси

ЗА КЉУ ЧА К
1. Даје се сагласност на предлог Одлуке Надзорног одбора ЈП Сурчин бр. 1580/17 од 3. марта 2017. године о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин.
2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-47/2017, 14. марта 2017. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

7. април 2017.

На основу члана 23. став 1. тачка 9. Статута ЈП „Сурчин”
и на основу члана 3. Пословника о раду Надзорног одбора ЈП
„Сурчин”, бр. 8621/16 од 1. децембра 2016. године, Надзорни
одбор на телефонској седници одржаној 3. марта 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ (БР. 9496/14 ОД 27.
НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ) О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ГО СУРЧИН
1. Мења се табела у тачки 1. Одлуке о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин бр. 9496/14 од 27. новембра 2014. године.
2. Измене табеле састоје се у додавању позиције под редним бројем 23.
Р. бр.

Врста услуге

Јединица мере

23.

Комунална услуга одржавање парковског
мобилијара

сат

Цена са ПДВ-ом
2.200,00

3. Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних
површина за ГО Сурчин доставити председнику градске
општине Сурчин на сагласност.
4. Одлука ступа на снагу и почиње да се примењује даном добијања сагласности.
5. Све остале одредбе Одлуке о утврђивању ценовника
за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за
ГО Сурчин бр. 9496/14 од 27. новембра 2014. године остају
непромењене.
6. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈП „Сурчин”
Број 1580/17, 3. марта 2017. године
Председник
Mарина Чауш, ср.

7. април 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 17 – 31

САДРЖАЈ
Страна
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута
са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина
Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко
Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у
делу приступног пута до комплекса ТС „Београд”,
градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –

Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Савски венац– – – – –

1

2

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о успостављању сарадње између Градске
општине Вождовац, Република Србија и Октобарског рејона Минска, Република Белорусија– – – – –
ВРАЧАР
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске
општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Програм развоја спорта Градске општине Врачар за период од 2017. до 2018. године – – – – – – –
РАКОВИЦА
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске
општине Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
градске општине Раковица – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута ЈП „Пословни центар – Раковица” – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о преносу права коришћења простора
којим је газдовала Градска општина Савски венац
на носиоца права јавне својине, Град Београд – – –

Страна

3

5
8

22
22
23

23

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу– –
Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац– – – –
Решење о именовању председника Надзорног
одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца – – –
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање
студената и средњошколаца – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
Туристичке организације Градске оптшине Лазаревац за 2017. годину са финансијским планом за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу Лазаревац – – – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2017. годину – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о допуни ценовника основних и
осталих комуналних услуга са Одлуком – – – – – –
СУРЧИН
Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена пијачних
услуга на пијацама ГО Сурчин са Одлуком– – – – –
Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за
пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин са Одлуком – – – – – – – – – – –
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Број 17 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

7. април 2017.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

