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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LX Број 117

30. новембар 2016. године

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КЊЕГИЊА МИЛИЦА”, НОВИ БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Књегиња Милица”, Нови Београд, Јурија Гагарина 78, представник запослених Александар Лалић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић”, Београд, Гроцка, Краља
Петра Првог 9, представник родитеља Мирјана Илић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-879/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ивковића 4, представници запослених:
– Бранислава Кекановић,
– Тијана Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-881/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда
Број 118-883/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Београд, Винча, Јована Јовановића
Змаја 1, представник родитеља Небојша Зубац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-885/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава”, Београд, Авалска 8, представник
родитеља Жељко Сербај.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-887/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

30. новембар 2016.

левар Зорана Ђинђића 152, представник јединице локалне
самоуправе, Владимир Томашевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-891/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора XIII
београдске гимназије, Београд, Љешка 47, представници
родитеља:
– Татјана Аранђеловић,
– Сандра Планић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-893/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије у Лазаревцу, Раце Терзића 6, представник јединице
локалне самоуправе Миленко Вулићевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-889/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ
БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Политехнике – Школе за нове технологије, Нови Београд, Бу-

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ,
НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Политехнике – Школе за нове технологије, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152, и то:
– Никола Здунић, представник запослених, на лични захтев;
– Гордана Коштан, представник родитеља;
– Снежана Ђермановић, представник родитеља;
– Мирјана Тасић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-895/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Број 117 – 3

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-902/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд, Косте Нађа 25, представник родитеља, на лични захтев, Марина Стошковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-898/16-С, 30. новембра 2016. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”,
ЗЕМУН

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Светислав Голубовић Митраљета”, Земун,
Батајница, Далматинске загоре 94, представник родитеља
Јелица Вуковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 118-904/16-С, 30. новембра 2016. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Змај Јова Јовановић”, Београд, Мештровићева
19, представник родитеља, Жарко Ерић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-900/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, представник запослених, на лични захтев, Ивана Јухас.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Железничке техничке школе, Београд, Здравка Челара 14,
представник јединице локалне самоуправе Дамир Међедовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-906/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

30. новембар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-912/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Балетске школе „Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8,
представници родитеља:
– Слободан Спасић,
– Мира Ивановић Томашић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-908/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, СУРЧИН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац”, Добановци, Сурчин, Маршала Тита 6, представник родитеља Тамара Радоњић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-910/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве
обреновачке основне школе, Обреновац, Милоша Обреновића 169, представник родитеља Драгица Станојевић.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „1300 каплара”, Београд, Панчина 1, представник родитеља Џавид Мехмед.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-914/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”, НОВИ
БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Влада Обрадовић Камени”, Нови Београд, Добановачка 2а, представник запослених Сузана Јевтимијевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-916/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 117 – 5

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-922/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Медицинске школе „Надежда Петровић”, Земун, Наде Димића
4, представници родитеља:
– Далиборка Николић,
– Тања Терзић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-918/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Саобраћајно-техничке школе, Земун, Цара Душана 262, представник родитеља Соња Ристић Панић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-920/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Геодетске техничке школе, Београд, Милана Ракића 42, представник родитеља Рада Глишевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-924/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕВЕТЕ
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС” НОВИ
БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Девете гимназије „Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, Гоце
Делчева 41, представник родитеља Нела Стојковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда
Број 118-926/16-С, 30. новембра 2016. године

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Угоститељско-туристичке школе, Београд, Југ Богданова 28,
представник родитеља Владимир Поповић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

30. новембар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-932/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Железничке техничке школе, Београд, Здравка Челара 14,
представник јединице локалне самоуправе Мина Волић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-928/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Стефан Дечански”, Београд, Милана Мијалковића 11, представник јединице локалне самоуправе Мирјана Станковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 118-934/16-С, 30. новембра 2016. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд, Илије Петровића 12, представник родитеља Предраг Стегњић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-930/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Илија Бирчанин”, Земун, Браће Крњешевац 2,
представник родитеља Јасмина Ковјанић.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Техничке школе, Обреновац, Краља Петра I 12, представник родитеља Жаклина Вукелић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-936/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIV
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора XIV
београдске гимназије, Београд, Хаџи Проданова 5, представници родитеља:
– Милан Перић;
– Уна Стајчић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-938/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Техничке школе „Дрво арт”, Београд, Цара Душана 23, представници јединице локалне самоуправе:
– Ненад Глишић,
– Марија Белчевић,
– Зорица Калинић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-940/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд, Косте Нађа 25, представник јединице локалне самоуправе Миодраг Стојсављевић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-942/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, представник јединице локалне самоуправе Слободан Ковачевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-944/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Техничке школе, Младеновац, Вука Караџића 75:
– Милица Перић, представник запослених,
– Александра Давидовић, представник родитеља,
– Биљана Живковић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-946/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Стари град”, Београд, Херцег Стјепана 1,
представник родитеља Бранислав Обојевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-948/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО КАТИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јанко Катић”, Сопот, Космајска 153, представник запослених Јелена Поповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-950/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Михаило Петровић Алас”, Београд, Господар
Јованова 22, представник запослених Мирјана Шпехар.

30. новембар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-952/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Спортске гимназије, Београд, Петра Чајковског 2, представници родитеља:
– Драган Буквић,
– Јелена Штерић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-954/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ
ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХОДРОГРАДЊУ,
БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд,
Милоша Поцерца 2, представник родитеља Димитрије Вукадиновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-956/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Трговачке школе, Београд, Хиландарска 1, представници родитеља:
– Гордана Дубљанин,
– Даница Влалукин.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-958/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе за дизајн, Београд, Крупањска 3, представници родитеља:
– Жељко Гајић,
– Ивана Глишовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-960/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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представници јединице локалне самоуправе, на лични захтев:
– Василије Домазет,
– Душан Сибиновски.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-963/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Ћирило и Методије”, Београд, Учитељска 58,
представник запослених Анка Станковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-965/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ЗЕМУН

РЕШЕЊЕ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић”, Земун, Батајница, Браће
Михајловић Трипић 2, представник родитеља Александра
Ненић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда
Број 118-967/16-С, 30. новембра 2016. године

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Влада Аксентијевић”, Београд, Поенкареова 8,

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић”, Земун, 22. октобра 19, представник јединице локалне самоуправе Андријана Кукољ.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-969/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Раде Драинац”, Београд, Борча, Ковиловска 1,
представник јединице локалне самоуправе Војкан Ћирић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-971/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

Милоша Обреновића 143, представник јединице локалне
самоуправе Ненад Радојевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-973/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГA МАЛИВУК”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Зага Маливук”, Београд, Грге Андрејевића 18,
представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Милорад Милојевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-975/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд, Илије Петровића 12, представник јединице локалне самоуправе, Горан Кањевац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Града Београда
Број 118-977/16-С, 30. новембра 2016. године

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Школе
за основно образовање одраслих „Обреновац”, Обреновац,

Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Седме београдске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представници родитеља:
– Гордана Лазић,
– Радмила Цицварић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-980/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне музичке школе, Гроцка, Булевар револуције 19, представник родитеља Радослав Ристић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-982/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 11

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-984/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КЊЕГИЊА МИЛИЦА”, НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Књегиња Милица”, Нови Београд, Јурија Гагарина 78, представник запослених Десимир Трнавац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-880/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ивковића 4,
представници запослених:
– Маја Вукићевић,
– Јованка Бурмазевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда
Број 112-882/16-С, 30. новембра 2016. године

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Станислав Бинички”, Београд, Сењачка 31, представник јединице локалне самоуправе Милија Тодоровић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, БЕОГРАД

30. новембар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-888/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Алекса Шантић”, Београд, Гроцка, Краља Петра Првог 9,
представник родитеља Маризела Ранковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Скупштина Града Београда
Број 112-884/16-С, 30. новембра 2016. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Никола Тесла”, Београд, Винча, Јована Јовановића Змаја 1,
представник родитеља Саша Станков.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-886/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Свети Сава”, Београд, Авалска 8, представник родитеља
Милан Бојовић.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ
I. Именује се за члана Школског одбора Гимназије у Лазаревцу, Раце Терзића 6, представник јединице локалне самоуправе Гордана Поповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-890/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ
БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Политехнике –
Школе за нове технологије, Нови Београд, Булевар Зорана
Ђинђића 152, представник јединице локалне самоуправе
Жељко Степановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-892/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
XIII БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора XIII београдске гимназије, Београд, Љешка 47, представници родитеља:
– Снежана Ивковић,
– Снежана Ковачевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-894/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Политехнике
– Школе за нове технологије, Нови Београд, Булевар Зорана
Ђинђића 152, и то:
– Снежана Ж. Јовановић, представник запослених,
– Дијана Бербер, представник родитеља,
– Татијана Спасојевић, представник родитеља,
– Катарина Момчиловић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-896/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари, 29. новембра 11, на
време од четири године, и то:
– Ана Вукелић, професор хемије,
– Јасмина Маринковић, наставник разредне наставе,
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– Данијела Кужет, професор историје,
– Гордана Вучковић,
– Милош Цветковић,
– Душко Шапоња,
– Зоран Зарић,
– Драган Петровић,
– Љиља Медић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-897/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именуje се за члана Школског одбора Основне школе
„Павле Савић”, Београд, Косте Нађа 25, представник родитеља Драган Јелић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-899/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именуje се за члана Школског одбора Основне школе „Змај Јова Јовановић”, Београд, Мештровићева 19, представник родитеља Дејан Бељаковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-901/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
I. Именуje се за члана Школског одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, представник запослених Небојша Милорадовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-903/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Светислав Голубовић Митраљета”, Земун, Батајница, Далматинске загоре 94, представник родитеља Марија Кураица.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-905/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-907/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Балетске школе „Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8, представници
родитеља:
– Душан Велебит,
– Ђорђе Шурлан.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-909/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Железничке
техничке школе, Београд, Здравка Челара 14, представник
јединице локалне самоуправе Сандра Росић.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, СУРЧИН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац”, Добановци, Сурчин, Маршала Тита 6,
представник родитеља Ивана Антић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-911/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-917/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

I. Именује се за члана Школског одбора Прве обреновачке основне школе, Обреновац, Милоша Обреновића 169,
представник родитеља Бојана Блажић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Скупштина Града Београда
Број 112-913/16-С, 30. новембра 2016. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

I. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске
школе „Надежда Петровић”, Земун, Наде Димића 4, представници родитеља:
– Александар Радовановић,
– Ђорђе Новаковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 112-919/16-С, 30. новембра 2016. године

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1300 КАПЛАРА”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„1300 каплара”, Београд, Панчина 1, представник родитеља
Јелена Милинковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-915/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”,
НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Влада Обрадовић Камени”, Нови Београд, Добановачка 2а,
представник запослених Зорица Вигњевић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Саобраћајнотехничке школе, Земун, Цара Душана 262, представник родитеља Синиша Арсенић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-921/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Угоститељскотуристичке школе, Београд, Југ Богданова 28, представник
родитеља Жељко Коњевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-923/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Геодетске
техничке школе, Београд, Милана Ракића 42, представник
родитеља Слађан Анђелковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-925/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕВЕТЕ
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС” НОВИ
БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Девете гимназије „Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, Гоце Делчева
41, представник родитеља Татјана Милоњић Лекић.

30. новембар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-927/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Железничке
техничке школе, Београд, Здравка Челара 14, представник
јединице локалне самоуправе Горан Капетановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-929/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јајинци”, Београд, Илије Петровића 12, представник родитеља Слађана Субашић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-931/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Илија Бирчанин”, Земун, Браће Крњешевац 2, представник
родитеља Јелена Глувић.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-933/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 17

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
XIV БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

I. Именују се за чланове Школског одбора XIV београдске гимназије, Београд, Хаџи Проданова 5, представници
родитеља:
– Зоран Вујовић,
– Душанка Лончаревић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 112-939/16-С, 30. новембра 2016. године

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Стефан Дечански”, Београд, Милана Мијалковића 11, представник јединице локалне самоуправе Јелена Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-935/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе,
Обреновац, Краља Петра I 12, представник родитеља, Драгана Симеуновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-937/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке
школе „Дрво арт”, Београд, ул. Цара Душана број 23, представници јединице локалне самоуправе:
– Јована Јокић,
– Нина Милетић,
– Марија Јоксовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-941/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Павле Савић”, Београд, Косте Нађа 25, представник јединице локалне самоуправе Марија Јовановић.

Број 117 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-943/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, представник јединице локалне самоуправе Роберт Стојанов.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-945/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ , МЛАДЕНОВАЦ
I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке
школе, Младеновац, Вука Караџића 75:
– Дејан Вићовац, представник запослених,
– Горица Ђорђевић, представник родитеља,
– Драган Живковић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-947/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2016.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Стари град”, Београд, Херцег Стјепана 1, представник родитеља Игор Мандић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-949/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО КАТИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јанко Катић”, Сопот, Космајска 153, представник запослених, Душица Стевановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-951/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Михаило Петровић Алас”, Београд, Господар Јованова 22,
представник запослених Надица Станојчић.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-953/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Спортске
гимназије, Београд, Петра Чајковског 2, представници родитеља:
– Сања Анастасијевић,
– Весна Јуришић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-955/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ
ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ,
БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, Милоша
Поцерца 2, представник родитеља Златко Тодоровић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-957/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 19

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Трговачке
школе, Београд, Хиландарска 1, представници родитеља:
– Срђан Марковић,
– Биљана Јевремовић Напијало.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-959/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за дизајн, Београд, Крупањска 3, представници родитеља:
– Игор Врањешевић,
– Зоран Граовац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-961/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Светозар Милетић”, Земун, Немањина 25, представник родитеља Виолета Стрелац.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-962/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Влада Аксентијевић”, Београд, Поенкареова 8, представници јединице локалне самоуправе:
– Татјана Раичевић,
– Славица Војиновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-964/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

30. новембар 2016.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић”, Земун, Батајница, Браће Михајловић
Трипић 2, представник родитеља Немања Окић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-968/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић”, Земун, 22. октобра 19, представник јединице локалне самоуправе Станислава Милакара.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-970/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Ћирило и Методије” Београд, Учитељска 58, представник
запослених Невена Лазаревић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-966/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Раде Драинац”, Београд, Борча, Ковиловска 1, представник
јединице локалне самоуправе Радоје Цветић.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-972/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 117 – 21

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Школе за основно образовање одраслих „Обреновац”, Обреновац, Милоша
Обреновића 143, представник јединице локалне самоуправе Дарко Вранић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-974/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јајинци”, Београд, Илије Петровића 12, представник јединице локалне самоуправе Бранко Илић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-978/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представници родитеља:
– Драган Бацић,
– Александра Павићевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-981/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Зага Маливук”, Београд, Грге Андрејевића 18, представник
јединице локалне самоуправе Милан Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-976/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА
I. Именује се за члана Школског одбора Основне музичке школе, Гроцка, Булевар револуције 19, представник родитеља Татјана Павловић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-983/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-Одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе „Станислав Бинички”, Београд, Сењачка 31, представник јединице локалне самоуправе Ксенија Бунчић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-985/16-С, 30. новембра 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.715.104.904

2.1.

ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

1.610.136.834

2.2.

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 43.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13 и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07
и 83/14 – др. закон) и члана 24. тачка 2. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћен текст и 73/14), на предлог Већа Градске
општине Обреновац, са седнице одржане 25. новембра 2016.
године, донела је

Ч Е Т ВР Т У ИЗ МЕНУ OД Л У КЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2016.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 86/15, 54/16, 66/16 и
103/16) мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2016. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

104.968.070
-268.510.942

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

-268.510.942

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

297.310.942

Издаци за отплату главнице дуга

28.800.000

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

268.510.942

”
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

БУЏЕТ 2016

I

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1

Текући приходи

7

1.446.593.962

Уступљени приходи

7

1.039.941.205

1.1.

Порез на доходак грађана

1.446.593.962

711

420.127.823

711122

20.000.000

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

1.446.593.962

Порез на приход од самосталних делатности паушал

1.1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

1.446.593.962

Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивање

711123

26.000.000

1.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Порез на зараде

711111

374.127.823

1
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Порез на имовину

713

46.409.293

Порез на наслеђе и поклон

713311

4.608.618

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

25.000.000

Порез на пренос апсолутних права на
мот. возилима и пл. објектима

713423

16.800.675

733

573.404.089

Tрансфери од Града

733

474.040.501

Текући трансфери од Града

7331

259.925.311

Капитални трансфери од Града

7332

214.115.190

Трансфери од Републике

Трансфери од других нивоа власти

1.2.

733

99.363.588

Изворни приходи

7

406.652.757

Порез на имовину

713

311.938.120

713121

142.938.120

Порез на имовину обвезника који не воде
пословне књиге

2
3

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

169.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

2.100.000

Приходи од закупа пословног простора

742152

11.726.381

7145

33.022.656

Комуналне таксе

II
1

Број 117 – 23

Комуналне таксе
Комуналне таксе
Камате
Приходи које својом делатношћу оствaри Управа
ГО
Административне таксе
Мандатне казне
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Мешовити приходи
Мешовити приходи - добит ЈП
Закупнина за стан у државној својини
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Вишак прихода

7161
7415
7411

16.000.000
2.000.000
1.000.000

742351

11.000.000

742251
743353

4.700.000
700.000

744

1.085.600

745151
745
745

8.000.000

771-772

3.380.000

8
9
297.310.942
297.310.942
1.743.904.904

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:
Ек. кл.

ОПИС

1
4

2

Средства из
буџета

Структура
у%

3

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

802.134.744

Средства из
других извора
5

Укупна
средства
6

49,82

808.002.090

1.610.136.834

3.380.000

257.786.490

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

254.406.490

98,69

411

Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

200.256.912

100,00

200.256.912

412

Социјални доприноси на терет послодавца

37.380.000

100,00

37.380.000

413

Накнаде у натури

837.000

100,00

414

Социјална давања запосленима

3.592.568

51,52

837.000
3.380.000

6.972.568

415

Накнаде трошкова за запослене

6.717.405

100,00

6.717.405

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

5.622.605

100,00

5.622.605

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

325.410.184

50,68

316.691.848

642.102.032

91.720.415

99,70

276.309

422

Трошкови путовања

91.996.724

1.721.000

100,00

423

Услуге по уговору

103.707.226

96,69

3.555.498

107.262.724

424
425

Специјализоване услуге

40.911.646

15,24

227.615.913

268.527.559

Текуће поправке и одржавање

66.257.782

48,00

71.787.947

138.045.729

426

Материјал

21.092.115

61,05

13.456.181

34.548.296

44

ОТПЛАТА КАМАТА

4.300.000

100,00

4.300.000

441

Отплата домаћих камата

4.300.000

100,00

4.300.000

45

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

454

Субвенције приватним предузећима

46

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

1.721.000

104.534.136

25,05

312.740.139

417.274.275

98.912.174

25,14

294.510.139

393.422.313

5.621.962

100,00

5.621.962

51.527.982

73,87

69.757.982

463

Трансфери осталим нивоима власти

14.078.982

43,58

465

Остале дотације и трансфери

37.449.000

100,00

18.230.000

32.308.982
37.449.000

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

13.129.466

11,92

96.973.038

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

13.129.466

11,92

96.973.038

110.102.504
110.102.504

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

47.126.486

37,60

78.217.065

125.343.551

7.580.000

481

Дотације невладиним организацијама

18.607.887

71,06

482

Порези, обавезне таксе и казне

14.650.600

100,00

14.650.600

483

Новчане казне и пенали по решењима судова

5.177.999

100,00

5.177.999

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других природних узрока

485

Накнада штете нанете од стране државних органа

8.690.000

100,00

8.690.000

49

РЕЗЕРВЕ

1.700.000

100,00

1.700.000

499

70.637.065

1.700.000

100,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

37.789.529

36,00

67.178.541

104.968.070

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

24.574.529

26,78

67.178.541

91.753.070

511

Зграде и грађевински објекти

17.343.533

21,56

63.097.881

80.441.414

5

Средства резерве

70.637.065

26.187.887

1.700.000
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1
512

2

3

Машине и опрема
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4

5

6.283.910

75,89

200.000

21,32

1.996.430

6
8.280.340

513

Остале некретнине и опрема

514

Култивисана имовина

738.000

938.000

1.346.230

1.346.230

515

Нематеријална имовина

747.086

100,00

747.086

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

13.215.000

100,00

13.215.000

541

Земљиште

13.215.000

100,00

13.215.000

6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

28.800.000

100,00

28.800.000

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

28.800.000

100,00

28.800.000

28.800.000

100,00

868.724.273

49,81

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

28.800.000
875.180.631

1.743.904.904

”
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
у динарима
Функц.
класиф.

ФУНКЦИЈА

1

2

Средства из
буџета

Структура
%

3

4

14.054.309

Средства из
других извора
5

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

89,99

040

Породица и деца

060

Становање

3.450.693

100,00

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

5.083.616

78,85

090

Социјална заштита некласификована
на другом месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

110

Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту

170

Трансакције јавног дуга

200
220

1.563.588

200.000

Укупна
средства
6
15.617.897
200.000
3.450.693

1.363.588

6.447.204

5.320.000

96,38

200.000

5.520.000

377.398.618

81,90

83.425.837

460.824.455

73.312.236

100,00

246.667.581

76,21

77.005.546

323.673.127

24.318.801

79,11

6.420.291

33.100.000

100,00

33.100.000

ОДБРАНА

1.627.761

100,00

1.627.761

Цивилна одбрана

1.627.761

100,00

1.627.761

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

7.585.000

100,00

7.585.000

330

Судови

7.585.000

100,00

7.585.000

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

8.192.259

64,55

4.500.000

12.692.259

421

Пољопривреда

1.693.910

27,35

4.500.000

6.193.910

490

Економски послови некласификовани
на другом месту

6.498.349

100,00

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

32.088.000

33,27

64.355.957

96.443.957

560

Заштита животне средине некласификована
на другом месту

32.088.000

33,27

64.355.957

96.443.957

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ

350.672.083

35,58

635.000.349

985.672.432

620

Развој заједнице

303.422.403

34,55

574.814.591

878.236.994

640

Улична расвета

47.249.680

43,98

60.185.758

107.435.438

700

ЗДРАВСТВО

299.151

1,61

18.303.493

18.602.644

740

Услуге јавног здравства

11.553.493

11.553.493

760

Здравство некласификовано
на другом месту

299.151

4,24

6.750.000

7.049.151

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
И ВЕРЕ

57.081.639

54,31

48.028.407

105.110.046

810

Услуга рекреације и спорта

21.030.311

30,67

47.530.000

68.560.311

820

Услуга културе

22.351.328

97,82

498.407

22.849.735

830

Услуге емитовања и издаваштва

13.700.000

100,00

900

ОБРАЗОВАЊЕ

19.725.453

49,65

20.003.000

39.728.453

912

Основно образовање

14.955.515

53,50

13.000.000

27.955.515

980

Образовање некласификовано
на другом месту

4.769.938

40,52

7.003.000

11.772.938

868.724.273

49,81

875.180.631

1.743.904.904

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

73.312.236

30.739.092

6.498.349

13.700.000
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 868.724.273 динара и средства из осталих извора корисника буџета у износу од 875.180.631
динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Број 117 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 27

Број 117 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 29

Број 117 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 31

Број 117 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 33

Број 117 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 35

Број 117 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 37

Број 117 – 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 39

Број 117 – 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 41

Број 117 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 43

Број 117 – 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 45

Број 117 – 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 47

Број 117 – 48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 49

Број 117 – 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 51

Број 117 – 52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 53

Број 117 – 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 55

Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
„Расходе и издатке по програмској структури, са одговорним лицем приказује следећа табела:
Шифра
Програмска
Програм
активност/
пројекат
1
2
1101
1101-0001
1101-1001
1101-1003
1101-1004
1101-1005
1101-1007
1101-1009
1101-1010
1101-1011
0601
0601-0002
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-1002
0601-1003
0601-1005
0601-1006
0601-1007
0601-1008
0601-1010
0601-1012
0601-1013
0601-1014
0601-1021
0601-1022
0601-1023
0601-1024
0601-1026
0601-1027
0601-1028
0601-1030
0601-1031
1501
1501-1001
1501-1002
1501-1004
0101
0101-1004
0101-1005
0401
0401-0001
0401-0003
0401-1002
0401-1003
0401-1004
0701
0701-0002
0701-1001
0701-1002
0701-1003
2002
2002-1001

Назив
3
Програм 1. Локални развој и просторно
планирање
ПРОЈЕКАТ - Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
ПРОЈЕКАТ - Уређење Баричке реке
ПРОЈЕКАТ - Уклањање Базне хемије
ПРОЈЕКАТ - Уређење јавних површина
ПРОЈЕКАТ - Уређење парка између насеља Сава и Ројковац
ПРОЈЕКАТ-Уклањање бесправно подигнутих и небезбедних објеката
ПРОЈЕКАТ-Постављање понтонске платформе у Забрану
ПРОЈЕКАТ-Уређење локације бањска бушотина
ПРОЈЕКАТ-Уређење канала Купинац
Програм 2. Комунална делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Управљање отпадним водама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Јавна хигијена
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Уређење и одржавање зеленила
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Јавна расвета
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Остале комуналне услуге
ПРОЈЕКАТ - Набавка булдозера на лизинг
ПРОЈЕКАТ -Санација и реконструкција постројења за прераду воде
ПРОЈЕКАТ - Изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката
ПРОЈЕКАТ -Санација и реконструкција водоводне мреже
ПРОЈЕКАТ - Изградња фекалне канализације и фекалних црпних
станица
ПРОЈЕКАТ - Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону
мрежу
ПРОЈЕКАТ - Инвестиционо одржавање објеката водовода и канализације - набавка опреме
ПРОЈЕКАТ - Субвенционисање прикључака грађана МЗ Дражевац и
МЗ Конатице на водоводну мрежу
ПРОЈЕКАТ - Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска
ПРОЈЕКАТ - Изградња мреже јавне расвете
ПРОЈЕКАТ - Уклањање дивљих депонија
ПРОЈЕКАТ - Реконструкција старе бање
ПРОЈЕКАТ - Субвенционисање ЈКП ‚‘Паркинг сервис‘‘
ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мрежа
ПРОЈЕКАТ - Изградња секундарне мреже и ТП 53
ПРОЈЕКАТ - Санација изворишта Вић Баре
ПРОЈЕКАТ - Реконструкција канализационе мреже и ФЦС
ПРОЈЕКАТ - Изградња црпне станице кишне канализације
ПРОЈЕКАТ - Набавка судова за смеће
Програм 3. Економска и развојна политика
ПРОЈЕКАТ: Субвенционисање камате
за кредите предузетницима
ПРОЈЕКАТ - Субвенционисање доприноса за ПИО
ПРОЈЕКАТ - Смањење сиромаштва и унапређење могућег запошљавања марг. И угрож.група становн.

Средства из
буџета
4
37.525.304
10.680.000
350.000
17.500.000
380.000
1.607.304
6.648.000

Средства из
осталих
извора
5
111.638.005

46.350.000
1.240.000

650.000
6.632.000
400.000

63.722.719
83.759.220
35.495.938
8.800.000
6.000.000
22.707.200
14.500.000
9.875.000

10.680.000
15.588.005
88.000.000
17.500.000
380.000
2.007.304
6.648.000
8.000.000
360.000
472.840.417
9.000.000
70.899.000
83.759.220
81.845.938
10.040.000
6.000.000
22.707.200
14.500.000
9.875.000

Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Милорад Косановић
Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Mирослав Чучковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Mилан Марошанин
Милан Марошанин
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић

2.600.000

2.600.000

Милош Станковић

1.606.000

1.606.000

Милош Станковић

15.101.100

15.101.100

Милош Станковић

1.530.000

Милош Станковић

43.710.832
22.149.500
4.135.629
20.650.000
8.499.998
3.440.000
20.000.000
9.765.000
6.826.000
700.000
3.500.000
6.498.349

Милош Станковић
Милан Марошанин
Милош Станковић
Милан Марошанин
Милош Станковић
Милан Марошанин
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Предраг Јовановић

15.238.005
88.000.000

400.000

398.662.456

43.710.832
21.649.820
4.135.629
20.000.000
1.867.998
3.040.000
20.000.000
9.765.000
6.826.000

700.000
6.498.349

7
Mирослав Чучковић

1.530.000
499.680

6

Одговорно лице

149.163.309

8.000.000
360.000
74.177.961
9.000.000
7.176.281

Укупна средства

3.500.000
0

21.962

21.962

Предраг Јовановић

5.600.000

5.600.000

Предраг Јовановић

876.387

876.387

Мирослав Чучковић

Програм 5.Развој пољопривреде

1.693.910

4.500.000

6.193.910

ПРОЈЕКАТ - Информативне активности:сајмови, изложбе, маниф.

1.693.910

1.500.000

3.193.910

3.000.000

3.000.000

32.088.000

55.555.957

87.643.957

Александар Богићевић
Александар Богићевић
Александар Богићевић
Мирослав Чучковић

31.590.000

10.612.000

42.202.000

Славко Берић

3.050.000

3.050.000

Славко Берић

36.685.957

36.685.957

Олга Миросављевић

498.000
5.208.000
151.410.071
135.234.406
15.089.747
465.918
620.000
88.158.954
3.211.087

Славко Берић
Славко Берић
Милан Марошанин
Милан Марошанин
Милан Марошанин
Милан Марошанин
Милан Марошанин
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић

ПРОЈЕКАТ - Регрес за репродуктивни матер. - вештач. осем.
Програм 6. Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Управљање животном средином и
природним вредностима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Праћење квалитета елемената животне
средине
ПРОЈЕКАТ - Оргнизовање едук. екол. програма за децу шк.узраста кроз
екол. школе и кампове
ПРОЈЕКАТ - Замена дрвореда у ул. Вука Караџића
ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката и реализација истих на тер. ГО Обрен.
Програм 7. Путна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - Одржавање путева
ПРОЈЕКАТ - Изградња бициклистичке стазе
ПРОЈЕКАТ - Изградња улице Краља Александра
ПРОЈЕКАТ - Изградња градских улица
Програм 9. Основно образовање
ПРОЈЕКАТ - Исхрана и смештај ученика

498.000
69.160.684
68.540.684

620.000
17.115.453
1.691.087

5.208.000
82.249.387
66.693.722
15.089.747
465.918
71.043.501
1.520.000

Број 117 – 56
1

2
2002-1002
2002-1003
2002-1005
2002-1008
2002-1009
2002-1010
2002-1012
2002-1013
2002-1014
2002-1015
2002-1016

0901
0901-0001
0901-0003
0901-0005
0901-1001
0901-1004
0901-1006
0901-1007
1801
1801-1001
1801-1003
1201
1201-1001
1201-1002
1201-1003
1201-1007
1201-1008
1201-1009
1201-1010
1301
1301-0001
1301-1001
1301-1003
1301-1004
1301-1005
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0006
0602-1001
0602-1002
0602-1004
0602-1005
0602-1006
0602-1009
0602-1010
0602-1012
0602-1013
0602-1014
0602-1015
0602-1016
0602-1017
0602-1018
0602-1019
0602-1020
0602-1021
0602-1022
0602-1023

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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ПРОЈЕКАТ - Текуће поправке и одржавање ОШ
ПРОЈЕКАТ - Превоз ученика
ПРОЈЕКАТ - Превоз на републичка и међународна такмичења
ПРОЈЕКАТ - Такмичење ‚‘Шта знаш о саобраћају‘‘
ПРОЈЕКАТ - Награде ђацима генерације
ПРОЈЕКАТ - Унапређење саобраћајног образовања и
васпитања и превентивно промотивне активности у
области безбедности саобраћаја
ПРОЈЕКАТ - Смотра рецитатора
ПРОЈЕКАТ - Међународна просветна сарадња
ПРОЈЕКАТ - Тренинг менторинг пр. развоја интел. спос. Ученика
ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске сале Грабовац
ПРОЈЕКАТ - Млади заваривачи
Програм 11. Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Социјалне помоћи
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка социо-хуманитарним оганизацијама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Активности Црвеног крста
ПРОЈЕКАТ - Фонд Иван Батинић
ПРОЈЕКАТ - Подршка бившим радницима Прве Искре, Боре Марковић
и Посавине
ПРОЈЕКАТ - Изградња станова за социјално становање
ПРОЈЕКАТ - Унапређење квалитета услуга социјалне заштите
Програм 12. Примарна здравствена заштита
ПРОЈЕКАТ - Заједно до здравља
ПРОЈЕКАТ - Поступак вантелесне оплодње
Програм 13. Развој културе
ПРОЈЕКАТ- Манифестације од значаја за градску општину Обреновац
и грађане
ПРОЈЕКАТ- Конкурс за невладине организације
ПРОЈЕКАТ- Реализација посебног годишњег програма културних
манифестација
ПРОЈЕКАТ- Реконструкција објекта старе општине
у објекат музеја
ПРОЈЕКАТ - Израда стратегије културног развоја општине
ПРОЈЕКАТ - Уређење археолошког налазишта-Црквине у Стублинама
ПРОЈЕКАТ - Куповина дома културе у МЗ Љубинић
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и савезима
ПРОЈЕКАТ - Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста
ПРОЈЕКАТ - Манифестације у области спорта од значаја за градску
општину Обреновац
ПРОЈЕКАТ - Реализација посебног годишњег програма спортских
манифестација
ПРОЈЕКАТ - Асистент у настави
Програм 15. Локална самоуправа
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Месне заједнице
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Управљање јавним дугом
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Општинско јавно правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Информисање
ПРОЈЕКАТ - Студентске награде и студентске стипендије
ПРОЈЕКАТ - Подршка функционисању и ревитализацији ЈП СКЦ
ПРОЈЕКАТ - Програм неформалног образовања
ПРОЈЕКАТ - Програм омладински фонд
ПРОЈЕКАТ - Програм волонтерски сервис Обреновац
ПРОЈЕКАТ - Прослављање и обележавање значајних датума
ПРОЈЕКАТ - Избори
ПРОЈЕКАТ - Одржавање зграде Хелп
ПРОЈЕКАТ - Штаб за ванредне ситуације
ПРОЈЕКАТ - Програм помоћи пољопривредним газдинствима
ПРОЈЕКАТ - Помоћ привредним субјектима и предузетницима
ПРОЈЕКАТ - Обнова оштећених породичних стамбених објеката
ПРОЈЕКАТ - Обнова оштећених објеката колективног становања
ПРОЈЕКАТ - Кап. одр. посл. прос. на адреси Краља Петра I бр.7
ПРОЈЕКАТ - Рек. и догр. ПО у Баричу са израдом прој. док.
ПРОЈЕКАТ - Организација научно-стручне конференције
ПРОЈЕКАТ - Рушење стамбених објеката VI категорије
ПРОЈЕКАТ - Позорница за младе
ПРОЈЕКАТ - Управљање и издавање пословног простора у закуп
УКУПНО:

4
1.000.000
12.043.666
76.165
144.597
390.000

30. новембар 2016.
5
11.480.000

6.200.000
48.985
350.000
990.000
380.953
14.054.309
2.653.616
100.000

803.000
51.040.501
1.563.588
1.363.588

7
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Мирко Вранешевић
Олга Миросављевић

6.200.000

Мирко Вранешевић

48.985
350.000
803.000
52.030.501
380.953
15.617.897
4.017.204

Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Милорад Косановић
Милан Марошанин
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Драган Младеновић

300.000

Мирослав Чучковић

2.430.000
200.000

2.430.000
200.000

Мирослав Чучковић
Др Обрад Исаиловић

4.620.000

4.620.000

Мирослав Чучковић

3.450.693
600.000
299.151
299.151

3.450.693
600.000
18.602.644
7.049.151
11.553.493
23.049.735

Милорад Косановић
Мирослав Чучковић
Др Обрад Исаиловић
Др Обрад Исаиловић
Др Обрад Исаиловић
Зоран Ћорломановић

2.969.200

2.969.200

Зоран Ћорломановић

2.539.434

2.539.434

Зоран Ћорломановић

10.292.694

10.292.694

Зоран Ћорломановић

200.000

200.000

22.551.328

500.000
50.000
6.000.000
21.030.311

200.000

6
1.000.000
23.523.666
76.165
144.597
390.000

18.303.493
6.750.000
11.553.493
498.407

498.407

47.530.000

9.305.970
45.850.000
978.800
9.885.541

Милан Марошанин

998.407 Зоран Ћорломановић
50.000 Зоран Ћорломановић
6.000.000 Мирослав Чучковић
68.560.311
Предраг Јовановић
9.305.970

Предраг Јовановић

45.850.000

Предраг Јовановић

978.800

Предраг Јовановић

9.885.541

Предраг Јовановић

860.000
572.529.513

1.680.000
83.635.837

2.540.000
656.165.350

Предраг Јовановић
Мирослав Чучковић

428.714.832

2.633.100

431.347.932

Мирослав Чучковић

12.079.754
33.100.000
7.585.000
13.700.000
3.600.000
53.421.765
923.870
918.520
116.610

6.405.580

18.485.334
33.100.000
7.585.000
13.700.000
3.600.000
53.421.765
938.581
918.520
116.610
386.224
8.923.951
3.559.157
500.000
10.137.065
15.000.000
1.000.000
44.500.000
1.095.500
58.000
1.127.761
497.250
60.000
6.106.700
1.743.904.904

Милош Станковић
Мирослав Чучковић
Зорица Цупара
Јелена Ракић
Олга Миросављевић
Мирослав Чучковић
Милош Станојевић
Милош Станојевић
Милош Станојевић
Милорад Косановић
Милорад Косановић
Милорад Косановић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Петар Петровић
Петар Петровић
Мирослав Чучковић
Иван Вујић
Милош Станојевић
Петар Петровић

14.711

386.224
8.923.951
3.559.157
500.000
10.137.065
15.000.000
1.000.000
44.500.000
1.095.500
58.000
1.127.761
497.250
60.000
6.106.700
868.724.273

875.180.631
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Расходе и издатке по програмској структури, са циљевима и индикаторима приказује следећа табела:

Број 117 – 57

Број 117 – 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 59

Број 117 – 60

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 61

Број 117 – 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 63

Број 117 – 64

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 65

Број 117 – 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 117 – 67

Број 117 – 68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. новембар 2016.

30. новембар 2016.
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Члан 6.
Уговори закључени до 30. новембра 2016. године између
ГО Обреновац и јавних предузећа чији је оснивач градска
општина Обреновац, а која су изгубила статус индиректних
буџетских корисника, чији је предмет „Регулисање међусобних права и обавеза у вези са додељеним средствима Буџетског фонда Града Београда у 2016. години” остају на снази
без обавезе анексирања у погледу измене текућег рачуна
јавног предузећа потписника уговора (корисника средстава) и измене економске класификације расхода наведене у
уговору.
Приликом реализације уговора из става 1. овог члана,
почев од 1. децембра 2016. године, трансферисана средства
из буџета града, кориснику средстава наведеном у уговору
пренeће се на одговарајући рачун отворен код Управе за
трезор према типу корисника јавних средстава.
Члан 7.
Са јавним предузећима која са 1. децембром 2016. године губе статус индиректних буџетских корисника буџета
Градске општине Обреновац, председник градске општине
Обреновац, за децембар 2016. године закључиће посебне
уговоре за обављање стручних послова који су везани за реализацију активности које ће реализовати по програмима
рада за 2016. годину на које је Скупштина Градске општине
Обреновац као оснивач дала сагласност.
Активности започете, а нереализоване до 1. децембра
2016. године, наставиће да обавља конкретно јавно предузеће, чије финансирање ће се вршити кроз субвенционисање истих из буџета ГО Обреновац.
Члан 8.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије града Београда
и Министарству финансија.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-5, 30. новембра 2016. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 86.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 24. и 71. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћен текст и 73/14), на предлог Већа градске
општине, донела је

ОД Л У КУ
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послова за потребе Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине.
Управа градске општине врши послове града Београда
(у даљем тексту: Град) поверене градској општини Обреновац (у даљем тексту: градска општина) а утврђене Уставом,
законом, Статутом града и Статутом Градске општине Обреновац (у даљем тексту: Статут градске општине) као и законом поверене послове државне управе.
Образовање и делокруг организационих јединица
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се организација, делокруг и начин рада Управе градске општине, начин руковођења, односи Управе градске општине, права и дужности из радног
односа запослених у Управи градске општине, средства за
финансирање послова, јавност рада и друга питања.
Овом одлуком у Управи градске општине образују се и
утврђује се делокруг унутрашњих организационих јединица, одељења, стручних служби и кабинета председника
градске општине (у даљем тексту: организационе јединице),
у складу са законом, Статутом града и Статутом градске
општине.
Надзор над радом Управе градске општине
Члан 3.
Надзор над радом Управе градске општине врши Веће
градске општине.
Преко управног спора рад Управе градске општине подлеже и надзору судова.
Одговорност за штету
Члан 4.
За штету коју својим незаконитим или неправилним радом Управа градске општине учини физичким и правним
лицима одговорна је градска општина.
Финансирање рада Управе градске општине
Члан 5.
Средства за рад Управе градске општине обезбеђују се у
буџету градске општине.
Организационе јединице могу остваривати приходе
својом делатношћу, када то не утиче на редовно обављање
послова из њиховог делокруга.
Приходи остварени обављањем послова из става 2. овог
члана уносе се у буџет градске општине.
II. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
И СЛУЖБЕНИКА

О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Самосталност и законитост

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
Управа градске општине самостална је у вршењу својих
послова које обавља на основу и у оквиру Устава, закона,
Статута града и Статута градске општине и других прописа.

Положај и састав Управе градске општине
Члан 1.
Управа Градске општине Обреновац (у даљем тексту:
Управа градске општине) у складу са Статутом Града Београда образована је Статутом Градске општине Обреновац
као јединствен орган за вршење управних послова у оквиру
права и дужности градске општине и одређених стручних

Стручност, непристрасност и политичка неутралност
Члан 7.
Организационе јединице поступају према правилима
струке, непристрасно и политички неутрално и дужне су
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30. новембар 2016.

предузимају управне радње када им је то законом поверено,
воде евиденције и издају јавне исправе на основу евиденција које воде.

Делотворност у остваривању права странака
Члан 8.
Организационе јединице дужне су да странкама омогуће
брзо и делотворно остваривање њихових права и правних
интереса.
Поштовање странака
Члан 9.
Када решавају у управном поступку и предузимају управне радње поверене законом, односно Статутом града,
организационе јединице Управе градске општине дужне су
да користе она средства која су за странку најповољнија и
којима се постижу сврха и циљ закона.
Организационе јединице дужне су да поштују личност и
достојанство странке.
Јавност рада
Члан 10.
Рад Управе градске општине је јаван.
Организационе јединице дужне су да јавности омогуће
увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан
приступ информацијама од јавног значаја.
Члан 11.
Службеник Управе градске општине је дужан да се у
свом раду придржава начела деловања службеника и то: начела законитости, непристрасности и политичке неутралности; одговорности за свој рад и доступности информација о раду службеника, у складу са законом.
III. ПОСЛОВИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Учествовање у планирању и обликовању послова градске општине
Члан 12.
Организационе јединице учествују у планирању и обликовању послова градске општине тако што припремају нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину,
Веће и председника градске општине и предлажу им предузимање одговарајућих мера.
Праћење стања
Члан 13.
Организационе јединице прате и утврђују стање у областима из свога делокруга, проучавају последице утврђеног
стања и зависно од надлежности, саме предузимају мере
или предлажу председнику градске општине, Већу, односно
Скупштини градске општине доношење прописа и предузимање других мера.

Прописи организационих јединица
Члан 15.
Одељења и стручне службе доносе правилнике, наредбе
и упутства када су за то овлашћени прописима града или
градске општине.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлуке или
другог прописа органа Града Београда, Скупштине градске општине, Већа градске општине и председника градске
општине.
Наредбом се наређује или забрањује неко понашање у
ситуацији која има општи значај.
Упутством се одређује начин на који организационе јединице извршавају поједине одредбе одлуке или другог
прописа.
Унутрашња целина у саставу Одељења или стручне
службе не може доносити прописе.
Правилници, наредбе и упутства објављују се у „Службеном листу Града Београда” или на огласној табли Управе
градске општине и на интернет-страници градске општине.
Ограничења при доношењу прописа
Члан 16.
Одељења и стручне службе могу доносити прописе само
ако су на то изричито овлашћени законом или прописом
надлежног органа града или градске општине.
Одељење и стручна служба не могу прописом одређивати своје и туђе надлежности, нити установљавати права и
обавезе физичким и правним лицима које нису већ установљене законом, одлуком, односно другим општим актом.
Решавање у управним стварима
Члан 17.
Организационе јединице Управе градске општине решавају о правима, обавезама и интересима грађана и правних
лица по прописима о управном поступку и доносе акте у
управном поступку у првом степену у управним стварима
из надлежности градске општине.
Организационе јединице решавају у управним стварима
у првом степену и доносе управне акте у пословима које Република законом повери граду, односно градској општини.
Веће градске општине или организациона јединица
Градске управе решава по жалби против првостепеног решења Управе градске општине, у складу са законом.
Инспекцијски надзор
Члан 18.
Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и
поступање правних и физичких лица и, зависно од резултата надзора, изричу мере на које су инспектори овлашћени
законом.

Извршавање закона и других општих аката
Члан 14.
Организационе јединице извршавају законе и друге
опште акте тако што доносе, односно предлажу доношење
прописа, решавају у управним стварима у првом степену и

Старање о јавним службама
Члан 19.
Организационе јединице старају се да се рад јавних
служби (предузећа и установа) чији је оснивач градска
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Број 117 – 71
Образовање

Члан 20.
Организационе јединице подстичу и усмеравају развој у
областима из свога делокруга, према плановима Скупштине градске општине, Већа градске општине и председника
градске општине.

Члан 25.
Одељења се образују за обављање сродних, управних,
стручних и других изворних послова града поверених градској општини и послова државне управе који су законом
поверени Граду, односно градској општини.
Стручне службе и кабинет председника градске општине се образују за обављање стручних и са њима повезаних
послова од значаја за рад органа градске општине и њихових радних тела.

Остали стручни послови

Руковођење одељењем

Развојни послови

Члан 21.
Организационе јединице прикупљају и проучавају податке у областима из свог делокруга, сачињавају анализе,
извештаје, информације и друге материјале и врше друге
стручне послове којима доприносе развоју области из свог
делокруга.
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1. Начелник Управе градске општине
Руковођење Управом градске општине
Члан 22.
Управом градске општине руководи начелник.
За начелника управе градске општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
Постављење начелника и заменика начелника Управе градске општине
Члан 23.
Начелника Управе градске општине поставља Веће градске општине, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Управе градске општине има заменика који
га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Заменик начелника Управе градске општине се поставља на исти начин и под истим условима као начелник Управе градске општине.
2. Одељења, стручне службе и кабинет председника градске општине
Члан 24.
Управу градске општине чине: одељења, стручнe службe
и кабинет председника градске општине као унутрашње организационе јединице Управе градске општине.
Помоћници председника градске општине су у саставу
Управе градске општине, у кабинету председника градске
општине.
Канцеларија за младе и Канцеларија за пољопривреду су
у саставу надлежне организационе јединице Управе градске
општине.

Члан 26.
Одељењем руководи начелник који организује рад
одељења, стара се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених.
Начелника одељења, као руководиоца унутрашње организационе јединице распоређује начелник Управе градске
општине, на предлог председника градске општине.
Начелник представља одељење, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга одељења.
Начелник одељења непосредно је одговоран за законитост рада одељења.
За свој рад и рад одељења којим руководи, начелник је
одговоран начелнику Управе, Већу и председнику градске
општине.
Руковођење стручном службом
Члан 27.
Стручном службом руководи начелник који организује
рад стручне службе, стара се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених, кога распоређује начелник Управе градске општине, на предлог председника градске општине.
Начелник представља стручну службу, доноси прописе
и појединачне акте и одлучује о другим питањима из делокруга стручне службе.
Начелник стручне службе непосредно је одговоран за
законитост рада стручне службе.
За свој рад и рад стручне службе којом руководи, начелник је одговоран начелнику Управе, Већу и председнику
градске општине.
Унутрашње целине у саставу одељења и стручних служби
Члан 28.
Одељење и стручна служба могу имати једну или више
унутрашњих целина.
Унутрашња целина образује се Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Управи градске
општине за обављање послова једне или више међусобно повезаних области, односно стручних и сродних послова који по
својој природи или обиму захтевају одређену самосталност.
Врсте унутрашњих целина
Члан 29.
Унутрашња целина може бити одсек и служба.
Руковођење унутрашњом целином
Члан 30.
Унутрашњом целином руководи шеф, који за свој рад
одговара начелнику одељења, односно начелнику стручне
службе и начелнику Управе градске општине.
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Шефа унутрашње целине распоређује начелник Управе
градске општине.
Однос одељења – стручне службе и унутрашње целине
Члан 31.
Послове из свог делокруга унутрашња целина врши самостално унутар организационе јединице.
Начелник одељења односно стручне службе усмерава рад унутрашње целине и доноси прописе из делокруга
унутрашње целине у складу са прописима града и градске
општине.
Руковођење кабинетом председника градске општине
Члан 32.
Кабинетом председника градске општине руководи шеф
кабинета.
Шефа Кабинета председника градске општине Обреновац поставља и разрешава председник Градске општине
Обреновац, на мандатни период на који је изабран председник градске општине.
Шеф Кабинета председника градске општине Обреновац за свој рад одговара председнику Градске општине Обреновац.
Руководећи радници
Члан 33.
Лица из чл. 26, 27, 30. и 32. ове одлуке су руководећи
радници у Управи градске општине.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места
Члан 34.
Унутрашње уређење и систематизација радних места у
организационим јединицама заснива се на начелима која
одређује председник градске општине, сагласно закону.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине и Правобранилаштву
градске општине усваја Веће градске општине на предлог
начелника Управе градске општине и правобраниоца градске општине.
Радно време у Управи градске општине
Члан 35.
Пуно радно време у Управи градске општине износи 40
часова у седмици.
Радна седмица траје пет радних дана.
Распоред радног времена у Управи градске општине
посебним актом утврђује председник градске општине по
прибављеном мишљењу Већа градске општине.
V. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ
1) Одељења и њихов делокруг
Члан 36.
У оквиру Управе градске општине образују се следећа
одељења:
1. Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове;
2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове;
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3. Одељење за буџет и финансије;
4. Одељење за инспекцијске послове;
5. Одељење за општу управу;
6. Одељење за привреду и развој.
Члан 37.
1. Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове врши следеће послове:
У области урбанизма и грађевинској области: даје
предлог стручног мишљења на нацрт просторног и урбанистичких планова које доноси град за подручје градске
општине; издаје информацију о локацији, припрема планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене/ киосци, тезге
и други покретни мобилијар/ по претходно прибављеној
сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града; потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје
градске општине Обреновац; даје извештаје о намени парцела; доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m² бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно у пословни простор;
издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију
саобраћајница и објеката линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; одобрава извођење радова
на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом; адаптацију; санацију и промену намене објеката без извођења грађевинских радова;
одобрава изградњу помоћних објеката и других објеката до
800 m² бруто развијене грађевинске површине; доноси решење о уклањању објекта за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стаблност и
да представља непосредну опасност за живот и здравље
људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја; издаје
употребну дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу; издаје потврду о структури објеката; издаје потврду
о усклађености изграђених темеља са главним пројектом за
објекте за које издаје грађевинску дозволу.
У области заштите животне средине врши послове који
се односе на праћење стања и предузимање мера за заштиту
и унапређење животне средне на подручју градске општине,
припрему и спровођење акционих и санационих планова
од значаја за заштиту животне средне на подручју градске
општине а у складу са актима града и стара се и обезбеђује
услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима, заштиту природе и природних добара.
У поступку издавања аката спроводи обједињену процедуру, прибавља услове за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање
исправа и других докумената које издају имаоци јавних облашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе
, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту,
води регистар обједињене процедуре.
Решава по поднетим захтевима за легализацију објеката и спроводи поступак озакоњења објеката за које издаје
грађевинску дозволу до преузимања ових послова од стране Градске управе.
У комуналној области врши послове који се односе на
обављање и развој комуналних делатности чије је обављање
поверено градској општини и врши надзор над обављањем
истих, предлаже мере за уређење зелених површина и
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дечјих игралишта и објеката јавне расвете и слично, доноси решења о постављању привремених објеката на површинама јавне намене (киосци, баште, покретне тезге и сл.),
решења о одобравању продајног места на којем се обавља
трговина на мало ван продајног објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине; издаје одобрења за која
је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и спроводи прописе којима се
уређује комунални ред; спроводи поступак у вези заузећа
површина јавне намене, предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа пословних и стамбених зграда, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове
и заједничке просторије у стамбеним зградама, доноси решења о постављању балон хала спортске намене.
Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за
Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела , врши и друге послове у складу са прописима.
Члан 38.
2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове:
врши послове који се односе на праћење стања у имовинско правној и стамбеној области и давање предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења или припрему
нацрта одлука из имовинско правне и стамбене области
које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или Веће градске општине; вођење управног
поступка у предметима који се односе на експропријацију,
односно административни пренос права коришћења ако
то захтева јавни интерес; одлучује о захтевима за деекспропријацију непокретности; поступак комасације пољопривредног земљишта; враћање утрина и пашњака селима
на коришћење и враћање земљишта одузетог по ПЗФ-у;
поступке који се односе на уређивање односа на грађевинском земљишту у складу са законом, Статутом града, Статутом градске општине, одлукама града и градске општине, решава о захтевима за престанак права коришћења
грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења
донео надлежни орган градске општине; води поступке
за одређивање накнаде за експроприсане непокретности
по правоснажности решења; врши евиденцију непокретности у државној својини на којима је градска општина
Обреновац корисник у складу са Законом; на основу акта
градоначелника у име и за рачун града, врши стручне и административне послове за комисију градске општине која
спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до
и преко 800 m² бруто развијене грађевинске површине, као
и поступак давања у закуп, односно отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини града непосредном погодбом
ради легализације објеката до и преко 800 m² бруто развијене грађевинске површине у складу са законом и актима града; врши стручне и административне послове који се
односе на откуп и закуп станова; управља становима за социјално становање и спроводи поступак доделе у закуп изграђених станова за социјално становање, води евиденцију
о општинским становима и закљученим уговорима о откупу, односно закупу станова и води евиденцију о образовању скупштине станара и савета станара стамбених зграда; стручно опслуживање комисија и других радних тела
Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности;
покреће иницијативе пред државним и другим органима и
организацијама за решавање питања од значаја за ефикасно
остваривање права и интереса грађана у имовинско прав-
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ној области, у складу са прописима, припрема нацрте аката
и обавља друге стручне послове за надлежне органе градске
општине у вези управљања стварима у јавној својини града
на којима градска општина има право коришћења, у складу
са законом и актима града.
Члан 39.
3. Одељење за буџет и финансије:
У области буџета и финансија обавља послове који се
односе на: припрему и извршење буџета општине, путем
координације поступака припреме буџета, припреме финансијских планова директних корисника буџета и праћење
извршења истих, анализе захтева за финансирање директних корисника буџетских средстава и предлагање износа
апропријација који се уносе у нацрт буџета, а извршење
буџета путем контроле плана извршења буџета, контроле
преузимања обавеза и праћење примања и издатака буџета.
Одељење обавља послове трезора у оквиру консолидованог рачуна трезора који обухватају: финансијско планирање,
управљање готовинским средствима, контролу расхода, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање и
управљање финансијским информационим системом.
Одељење прати припрему и доношење дугорочних и
средњорочних планова пословне стратегије и резвоја и
годишњих, трогодишњих и посебних програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач
градска општина; од ових предузећа захтева достављање
тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег пословања и на основу истих сачињава и надлежном министарству у прописаном законском року доставља информацију о степену усклађености планираних и
реализованих активности, као и годишњу анализу пословања ових субјеката са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању, по претходно прибављеној сагласности Већа градске општине на наведену информацију, односно анализу; прати број запослених и кретање масе зарада у јавним предузећима и о овоме на захтев надлежног
министарства доставља потребне извештаје; прати цене комуналних производа и услуга и цене у другим делатностима
из надлежности градске општине и обезбеђивање услова за
трајно обављање комуналне делатности и њихов развој за
које је градска општина основала предузеће и прати закључивање и спровођење посебних и појединачних колективних уговора у комуналним и другим предузећима чији је
оснивач градска општина.
Обавља стручне послове у области јавних набавки добара, услуга и радова до њихове финализације, са финансијско-материјалном конструкцијом, за потребе органа градске општине, у складу са законом. Одељење обавља послове
управљања буџетским фондом (праћење прихода и расхода
уз контролу документације на основу које се одобрава пренос средстава).
Одељење обавља све финансијске рачуноводствено књиговодствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских
планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава,
фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање
књиговодствених исправа, вођење пословних књига и евиденција, усаглашавање потраживања и обавеза.
Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа и других аката из области за које је
образовано, за Скупштину и друге органе градске општине
и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.
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Члан 40.
4. Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у грађевинској и комуналној области
који се односе на: надзор над извршавањем закона и прописа града и градске општине који се односе на обављање
комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање
комуналних објеката; старање о одржавању комуналног
реда у градској општини и спровођење прописа којима се
уређује комунални ред; надзор над извршавањем прописа
којима је уређена заштита улица, локалних и некатегорисаних путева на територији градске општине; послове решавања у првостепеном поступку и спровођење поступка
извршења за потребе Управе градске општине и друге послове комуналне инспекције утврђене законом и прописима града и градске општине.
Врши послове инспекцијског надзора грађевинске инспекције над изградњом и реконструкцијом објеката до
800 m² и претварању заједничких просторија у стамбени
односно пословни простор за које одобрења издаје градска
општина, послове решавања у првостепеном поступку и
спровођење поступка извршења за потребе Управе градске
општине, као и друге послове утврђене законом и прописима града и органа градске општине.
Члан 41.
5. Одељење за општу управу врши послове који се односе на: унапређење система организације рада и модернизацију Управе градске општине коришћењем савремених
метода и технологија; примену закона и других прописа о
општем управном поступку у Управи градске општине;
праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Управе градске општине; стручно техничке послове за попис
становништва; послове писарнице и архиве и доставу писмена; овера преписа, потписа и рукописа; оверавање уговора о раду са кућним помоћним особљем између послодавца
и радника у издвојеним пословним просторијама и рада
ван седишта простора; издавање уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана; врши попис имовине
умрлих лица; доноси решења о ексхумацији; организовање
евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне
литературе; обавља и друге послове утврђене законом и
другим прописима из надлежности Управе градске општине који нису стављени у делокруг рада других одељења и
служби Управе градске општине.
Обавља послове комуникације Управе градске општине
са јавношћу, послове инфо центра - пружање обавештења
грађанима у вези остваривања њихових права и интереса
у органима градске општине, информисања и упућивања
физичких и правних лица о остваривању њихових права и
обавеза у органима градске општине и пружа стручну правну помоћ грађанима градске општине.
Обавља стручне и административне послове у вези заштите и спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама
и ублажавању и отклањању њихових последица и у вези
развоја цивилне заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите, у складу са законом и актима града, као и
послове одбране, безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите;
У области борачке и инвалидске заштите, врши послове
који се односе на заштиту ратних војних и мирнодопских
војних инвалида и чланова њихових породица; заштиту цивилних инвалида рата и чланова њихових породица; заштиту породица цивилних жртава рата; права на допунско
материјално обезбеђење за борце и чланове њихових поро-
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дица; и друге послове који се тичу потреба бораца, војних
инвалида и цивилних инвалида рата, као и њихових породица; заштиту чланова породица лица на одслужењу војног
рока; послове социјалне заштите материјално необезбеђених лица; помаже развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са
лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјалнохуманитарним организацијама на свом подручју и друге
послове из области рада социо-хуманитарних организација
и послове решавања статусних и других питања избеглих,
прогнаних и расељених лица.
Одељење обавља послове у вези са увођењем и коришћењем савремених система, процедура и стандарда у
рад Управе и других органа градске општине (електронска
управа и ISO стандард и др.)
Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано за
Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.
Члан 42.
6. Одељење за привреду и развој:
У области привреде и пољопривреде врши послове који
се односе на: подстицање, развој и задовољавање одређених
потреба грађана у области угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју; уређивање радног времена за наведене делатности; припрему пројеката из области
привреде; припрему мишљења у поступку приватизације;
спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине утврђене
актима града; прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за пољопривреду, припрема и прати доношење и реализацију програма за пољопривреду; прати организовање
одређених манифестација и доделу награда и признања и
друге послове у овој области у складу са законом, Статутом
градске општине и другим прописима.
Предлаже и учествује у изради стратешког акционог
плана и прати спровођење истог. Предлаже и координира
у изради и реализацији конкретних развојних пројеката у
вези са којима аплицира Општина Обреновац, координира
радом пројектних тимова. Прати рад фондова донаторских
и других финансијских организација у земљи и иностранству. Обавља послове који се односе на остваривање контаката и сарадње са међународним развојним институцијама.
Координира пројектима јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, а које је у вези са припремом документације неопходне за улагање у инфраструктурне и друге објекте од значаја за Градску општину
Обреновац.
Обавља послове који се односе на привлачење инвестиција и управљање пројектима и у том циљу координира
активности са привредним субјектима, амбасадама и дипломатским представништвима, градским и државним органима и организацијама и другим субјектима; пружање
стручне помоћи предузетницима, носиоцима пољопривредних газдинстава и привредним друштвима који су
апликанти за кредитна средства фондова; стручну припрему пројеката у којима се као апликант појављује Градска
општина Обреновац, управљање одобреним пројектима и
у том циљу координација са привредним субјектима чији
је оснивач Градска општина Обреновац, градским и државним органима и организацијама и другим субјектима.
Учествује у изради и реализацији конкретних развојних
пројеката у вези са којима аплицира Општина Обреновац.
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Учествује у доношењу и спровођењу програма за подстицање запошљавања и врши стручне и административне
послове за потребе Савета за запошљавање.
Сарађује са стручним службама општине и јавних предузећа на пословима текућег одржавања и унапређења
енергетске ефикасности школа, вртића и јавних и других
објеката од значаја за Градску општину Обреновац. Предлаже мере побољшања енергетске ефикасности школа, вртића
и јавних објеката, прати прописе из ове области и сарађује
са надлежним службама Министарства енергетике и другим организацијама из ове области.
У области образовања прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа
– опремање школа и финансирање других текућих расхода;
прати упис у први разред основне или специјалне школе и
редовно похађање наставе у основним школама и покреће
прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља
чије дете није благовремено уписано, односно не похађа
припремни предшколски програм у складу са законом; у
сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере
и активности заштите и безбедности деце, односно ученика
за време остваривања образовно васпитног рада и других
активности које организује установа, организује послове
који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз, смештај и
исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира
на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на
републичка и међународна такмичења, у складу са законом
и другим прописима.
У области културе и уметности обавља послове везане
за развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма
на подручју градске општине, припреме за одржавање културних манифестација и остваривање програма културе од
значаја за градску општину, припрема услове за додељивање награда и признања у области културно уметничког
стваралаштва; остварује надзор над радом установе или јавног предузећа из области културе чији је оснивач градска
општина.
У области спорта стара се о обезбеђивању услова за
учешће градске општине у изградњи и одржавању спортских објеката установа или јавног предузећа чији је оснивач
градска општина а у којима се остварују потребе грађана у
области спорта; прати потребе и стара се о задовољавању
потреба грађана у области спорта на подручју градске
општине; стара се о обезбеђењу услова за учешће градске
општине у реализацији система школског спорта у градској
општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање
спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину, припрема програм развоја спорта на нивоу
градске општине, усклађен са програмом развоја спорта на
нивоу града; обезбеђује услове за реализацију програма установа.
У области омладинске политике спроводи стратегију и
акциони план политике за младе града; предлаже акциони
план за младе градске општине, у складу са стратегијом и
акционим планом града; прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе, као и реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе која делују
на подручју градске општине.
Обавља послове везане за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију и обезбеђење услова
за рад невладиних организација и хармонизације метода
рада Управе градске општине са управама градова и општина Европске уније и стара се о остваривању, заштити и
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унапређењу људских права и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина и етничких група.
Обавља све стручне послове везане за афирмацију туризма у општини Обреновац. Израђује нацрте аката, припрема извештаје и информације из области туризма за потребе
Скупштине, њених тела и органа, одржава везе између Града, Републике и установа у области туризма, осмишљава туристички живот града.
Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано за
Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.
2) Стручне службе Управе градске општине и њихов
делокруг
Члан 43.
За обављање стручних, организационих и са њима других повезаних послова од значаја за рад органа градске
општине, њихових радних тела и за рад месних заједница
образованих за територију градске општине, као стручне
службе образују се:
1. Служба за скупштинске послове и прописе и
2. Служба за управљање људским ресурсима и заједничким пословима.
Члан 44.
Служба за скупштинске послове и прописе врши стручне, организационе и административно техничке послове за
Скупштину градске општине, председника градске општине, Веће градске општине и њихова радна тела и Управу
градске општине, као и за савете 29 месних заједница образованих на територији градске општине и за грађане месних заједница укључујући послове овере потписа, преписа
и рукописа и оверу изјаве са два сведока (у седишту месних
заједница), а који се односе на: стручну припрему нацрта и
предлога прописа – статута, пословника, одлука и других
општих и појединачних аката; припрему седница и обраду
аката усвојених на седницама Скупштине и Већа градске
општине и аката које је донео председник градске општине, као и аката савета месних заједница, стручне и административне послове у вези извршавања прописа и других
општих и појединачних аката органа градске општине и
месних заједница; вођење евиденције и обрада записника
о одржаним седницама, евидентирање, архивирање и чување изворних докумената и аката о раду Скупштине, Већа
и председника градске општине и савета месних заједница,
у складу са прописима; стручну сарадњу са организационим јединицама Управе градске општине у припреми нацрта, прописа и других општих аката које доносе органи
градске општине; давање мишљења о законитости нацрта
општих аката које доносе органи градске општине и њиховој усклађености са Уставом, законом и Статутом града и
градске општине и другим општим актима Града и градске
општине; припрему прописа и материјала који се односе
на положај градске општине, организацију и рад Скупштине и Већа градске општине, као и на припрему прописа из
других области локалне самоуправе који нису у делокругу
других организационих јединица Управе градске општине; праћење усклађености Статута и других општих аката
градске општине са Статутом града и другим општим актима града; припрему одговора Уставном суду Републике
Србије поводом оспорених прописа градске општине, односно припрему мишљења о уставности Статута градске
општине; припрему пречишћених текстова прописа град-
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ске општине; стручне и организационе послове за потребе
појединих сталних и повремених радних тела Скупштине,
Већа градске општине и других органа градске општине;
мандатно имунитетска питања одборника, избор, именовања и постављења органа градске општине и јавних
предузећа чији је оснивач градска општина; остваривање
права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине; старање о изради и
спровођењу плана интегритета и о изради базе података –
евиденција о носиоцима јавних функција у органима градске општине и јавним предузећима чији је оснивач градска
општина и достављање расположивих података, информација и докумената надлежном републичком органу у складу
са законом који уређује питање борбе против корупције и
сукоб интереса; старање о објављивању расположивих података на интернет-страници градске општине, у „Службеном листу Града Београд” и на огласној табли градске
општине.
У складу са законом, стара се о остваривању јавности
рада Скупштине градске општине и Већа градске општине
и присуствовању акредитованих новинара раду Скупштине
и Већа градске општине.
Припрема решења по захтеву за одобравање употребе
имена, грба и заставе градске општине и прати донете акте
о употреби имена, грба и заставе градске општине; стара се
о поступању по представкама и жалбама грађана; обавља
стручне послове за поступање и рад мировних већа.
Обавља стручне и административне послове за органе
који спроводе изборе за одборнике у Скупштини градске
општине; спроводи одређене стручне и административне
послове за потребе републичке и градске изборне комисије у поступку одржавања избора, врши стручне и административне послове за спровођење референдума и грађанске
иницијативе.
Врши административно техничке послове за органе
градске општине, послове за колегијуме и састанке које организује председник и заменик председника градске општине, председник и заменик председника Скупштине, Веће
градске општине и начелник Управе градске општине и
пријем странака које се обраћају овим лицима; послове по
захтевима државних органа и грађана.
Служба у складу са прописима врши и друге послове
на захтев одборника, председника и заменика председника Скупштине, секретара Скупштине, председника и заменика председника градске општине, чланова Већа градске
општине, помоћника председника градске општине, начелника и заменика начелника Управе градске општине.
Члан 45
Служба за управљање људским ресурсима и заједничким пословима
Послови управљања људским ресурсима обављају се за
све органе Градске општине Обреновац.
Послови управљања људским ресурсима односе се на:
стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата; припрему предлога Кадровског плана; организацију
стручног усавршавања службеника; процену ефеката спроведених обука; анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника; припрему предлога годишњег
Програма стручног усавршавања службеника и предлога
финансијског плана за извршавање годишњег Програма
стручног усавршавања; анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције запослених и персоналних досијеа, стручне послове у
вези радних односа и права запослених и остале послове
од значаја за каријерни развој службеника у Управи градске
општине, води персоналне евиденције,
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Служба врши и послове који се односе на информациони систем градске општине који се односи на: вођење
бирачких спискова и опслуживање органа за сповођење
избора и референдума; сарадњу у области јединственог информационог система града и градске општине; сарадњу,
организацију и рад на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије од интереса за град и градске
општине; стручне консултантске услуге код избора хардвера и софтвера у градској општини у оквиру рачунарске
мреже града; размену података и сарадњу у области информатике и статистике са градом; вођење евиденције од интереса за град и градску општину; врши и послове везане за
коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду
података за организационе јединице, креирање корисничких профила и дефинисање права приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске мреже, вођење евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и
друге послове за потребе информатичко-техничке подршке
у Управи градске општине.
Служба обавља и стручне и административне послове
за поступање овлашћеног лица по захтеву за давање информација од јавног значаја, у складу са законом и послове
у вези издавања информатора и публикација од значаја за
градску општину.
Служба се стара о коришћењу и одржавању зграда и пословног простора којим управља градска општина и врши
надзор над коришћењем пословног простора; уређивање
службених простора и простора за одржавање састанака,
конференција, седница и слично; и обезбеђује и друге услове рада Управе градске општине, и евиденцију, коришћење
и издавање основних средстава и ситног инвентара; инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме
градске општине; обезбеђује обављање службеног превоза
моторним возилима и сервисирање возила, набавку, рад
бифеа – пружање протоколарних угоститељских услуга; ТТ
централе и других услова потребних за рад органа градске
општине и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом градске општине и другим прописима,
Служба стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образована за
Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.
3) Кабинет председника градске општине и његов делокруг
Члан 46.
Кабинет председника градске општине обавља стручне,
саветодавне, оперативне, организационе и административно техничке послове за потребе председника и заменика
председника градске општине, који се односе на: сазивање,
припремање и одржавање колегијума и других састанака председника и заменика председника градске општине,
припрему материјала о којима одлучује председник и заменик председника градске општине; припремање програма рада председника и заменика председника градске
општине; евидентирање и праћење извршавања донетих
аката; послове протокола; послове комуникације са јавношћу председника и заменика председника градске општине и интерно информисање; организацију конференција за
штампу за потребе председника и заменика председника
градске општине; послове за потребе помоћника председника градске општине; послове у вези са уређивањем и одржавањем званичне интернет презентације градске општине
(www.obrenovac.rs ) и друге организационе и административно техничке послове.
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Помоћници председника градске општине
Члан 47.
У саставу Управе градске општине, у кабинету председника градске општине могу се поставити помоћници
председника градске општине за области: економског развоја, урбанизма, здравствене заштите, комуналних делатности, саобраћаја, друштвених делатности, развоја месних
заједница, заштите животне средине и других утврђених
актом о постављењу.
Помоћници председника градске општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези
са питањима која су од значаја за развој градске општине
у областима за које су постављени и врше и друге послове
утврђене актом о унутрашњем уређењу и систематизацији
послова Управе градске општине.
Помоћнике председника градске општине поставља и
разрешава председник градске општине.
У Управи градске општине поставиће се највише три помоћника председника градске општине за области из става
1. овог члана.
Члан 48.
Кабинет председника градске општине чине шеф кабинета, помоћници председника и службеници одређени актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине.
Канцеларије: за младе и за пољопривреду
Члан 49.
У саставу Управе градске општине, у организационој јединици у чијем делокругу су послови омладинске политике
и послови пољопривреде, функционишу канцеларије и то:
Канцеларија за младе и Канцеларија за пољопривреду.
Запослени у Управи градске општине задужени за послове омладинске политике, односно послове пољопривреде, прате и координирају рад канцеларија из става 1 овог
члана и обављају друге послове у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији послова Управе градске
општине.
VI. СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ,
ИЗУЗЕЋЕ
Надлежност за решавање сукоба надлежности
Члан 50.
Веће градске општине решава сукоб надлежности између Управе градске општине и других предузећа, организација и установа када на основу одлуке Скупштине градске
општине одлучује о појединим правима грађана, правних
лица или других странака.
Начелник Управе градске општине решава сукоб надлежности између организационих јединица.
Надлежност за решавање по жалби
Члан 51.
По жалби против првостепених аката Управе градске
општине донетих у оквиру надлежности градске општине
решава Веће градске општине, или надлежна организациона јединица Градске управе, осима ако законом или подзаконским актом није другачије одређено.
Другостепени поступак за потребе Већа градске општине води и израђује нацрте аката организациона јединица на
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чији акт је уложена жалба и стручна служба за послове Већа
градске општине одређена овом одлуком, односно другим
прописом градске општине.
Организационе јединице из претходног става дужне су
да спроведу поступак и припреме нацрт решења пре истека
законског рока за одлучивање.
Решење донето у другостепеном поступку потписује
председник градске општине, односно заменик председника градске општине у одсутности или спречености председника градске општине.
Изузеће службеног лица
Члан 52.
О изузећу начелника Управе градске општине и његовог
заменика решава Веће градске општине.
О изузећу службеног лица у организационој јединици
решава начелник Управе градске општине.
VII. РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Пријем у радни однос
Члан 53.
О правима и дужностима руководећих и запослених у
Управи градске општине одлучује начелник Управе градске
општине у складу са законом, овом одлуком и другим прописима и општим актима града и градске општине.
О правима и дужностима начелника Управе градске
општине и заменика начелника Управе градске општине,
као службеника на положају, одлучује орган надлежан за
њихово постављење.
Члан 54.
Радни однос у Управи градске општине заснива се, по
правилу, на неодређено време, а може се засновати и за
време чије је трајање унапред одређено (радни однос на
одређено време) у случајевима прописаним законом.
Радно место може да се попуни уколико је предвиђено
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места и уколико је његово попуњавање предвиђено
кадровским планом за текућу годину.
У радни однос у Управу градске општине може бити
примљено лице које испуњава прописане опште и посебне
услове утврђене законом и актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи градске општине.
Извршилачко радно место попуњава се трајним премештајем, спровођењем интерног конкурса, преузимањем
службеника или заснивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса у складу са законом.
Положај се попуњава постављењем, у складу са законом.
Члан 55.
При попуњавању извршилачког радног места предност
има премештај службеника, са напредовањем или без њега.
Ако се радно место не попуњава премештајем, спроводи
се интерни конкурс по поступку прописаном законом.
Ако интерни конкурс није успео радно место може се
попунити преузимањем службеника који је у радном односу на неодређено време од другог послодавца одређеног
законом, односно из државног органа, без конкурса, по
споразују о преузимању, уз сагласност службеника који се
преузима.

Број 117 – 78

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Ако се радно место не попуни ни преузимањем службеника, обавезно се спроводи јавни конкурс по поступку прописаном законом.
Јавни конкурс се спроводи ради попуњавања радних места службеника и намештеника, као и за пријем приправника.
Решење о избору кандидата са листе за избор доноси начелник Управе градске општине у року од 15 дана од дана
пријема листе за избор.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку против Решења о пријему у радни однос изабраног кандидата
има право на жалбу у року од осам дана од дана пријема Решења жалбеној комисији.
Жалбена комисија је дужна да у року који не може бити
дужи од 15 дана одлучи по жалби кандидата који су учествовали у изборном поступку и ова одлука је коначна и против ње се може покренути управни спор.
Жалбену комисију образује и именује Веће градске
општине, у складу са законом.
Члан 56.
У Управи градске општине могу се примати приправници у радни однос на одређено време ради оспособљавања
за самосталан рад у струци, односно самостално обављање
посла под условима утврђеним законом.
Са приправником се може засновати радни однос уколико
постоји радно место у складу са кадровским планом и уколико лице са којим се заснива такав радни однос има образовање које је прописано као услов за рад на том радном месту.
Приправници се могу примити у својству запослених на
одређено време и ради стручног оспособљавања у својству
волонтера.

30. новембар 2016.

До доношења закона којим се уређују плате у јединици
локалне самоуправе, примењује се општи акт о платама и
накнадама запослених у Управи Градске општине Обреновац, који је донео надлежни орган.
Одговорност запослених у Управи градске општине
Члан 59.
Службеник је дисциплнски одговоран за повреде лакших и тежих дужности из радног односа за које се могу по
спроведеном поступку изрећи дисциплинске мере, у складу
са законом.
Службеник и намештеник су одговорни за штету коју на
раду или у вези са радом, намерно или из крајње непажње,
проузрокују послодавцу.
За штету коју службеник или намештеник на раду или
у вези са радом проузрокује трећем лицу незаконитим или
неправилним радом одговара послодавац, који има право
да од службеника захтева накнаду плаћеног износа у року
од шест месеци од дана исплаћене накнаде штете, ако треће
лице накнаду штете не захтева непосредно од службеника.
Престанак радног односа
Члан 60.
Радни однос службеника у Управи градске општине
престаје под условима и на начин утврђен законом и другим прописима.
Стручно усавршавање, оспособљавање и оцењивање
службеника

Распоређивање и премештај службеника
Члан 57.
Начелник Управе градске општине врши распоређивање
запослених службеника и намештеника у Управи градске
општине, у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Службеник у Управи градске општине у складу са законом може, због потребе рада, да буде привремено или
трајно премештен на друго одговарајуће радно место, без
сагласности службеника.
Службеник у Управи градске општине може да буде
привремено, најдуже једну годину, премештен на друго одговарајуће радно место због замене одсутног службеника
или повећаног обима посла, при чему задржава сва права
на свом радном месту.
Службеник у Управи градске општине може да буде
трајно премештен на друго одговарајуће радно место ако
то налажу организација или рационализација послова или
други оправдани разлози.
Звања, занимања и плате запослених
Члан 58.
Радна места и њихово разврставање по звањима утврђеним законом уређују се Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места, који усваја Веће
на предлог начелника Управе.
Извршилачка радна места разврставају се по звањима
у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад.
Службеник има право на плату, накнаде и друга примања према закону којим се уређују плате у јединици локалне самоуправе.

Члан 61.
Стручно усавршавање, додатно образовање, стручно оспособљавање и оцењивање службеника у Управи градске
општине спроводи се у складу са законом и другим просписима.
VIII. ОДНОС УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРЕМА ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА И ГРАДСКОЈ УПРАВИ
Однос према Скупштини градске општине
Члан 62.
Управа градске општине припрема нацрте прописа и
других аката које доноси Скупштина градске општине и извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине.
Управа градске општине је обавезна да Скупштину
градске општине најмање два пута годишње извештава о
вршењу послова из свог делокруга и даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за
рад Скупштине градске општине.
Однос према председнику градске општине
Члан 63.
Управа градске општине припрема нацрте прописа које
доноси председник градске општине и извршава акте које
доноси председник градске општине.
Председник градске општине, у спровођењу одлука и
других аката Скупштине градске општине, може Управи
градске општине издавати упутства и смернице за спровођење истих.

30. новембар 2016.
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Однос према Већу градске општине

Однос према Градској управи

Члан 64.
Управа градске општине припрема нацрте прописа и
других аката које доноси Веће градске општине и извршава
акте које доноси Веће градске општине.
Веће градске општине врши надзор над радом Управе
градске општине.
Када у вршењу надзора над радом Управе градске
општине утврди да акта организационе јединице нису у
складу са законом, односно одлуком Скупштине градске општине, Веће градске општине укида или поништава
таква акта са налогом да се донесе нови акт који ће бити у
складу са законом.
Уколико организациона јединица не поступи по налогу
и не донесе нови акт, Веће градске општине може покренути питање одговорности руководећег радника и радника
који је непосредно радио на доношењу акта.

Члан 70.
Управа градске општине сарађује са Градском управом
на остваривању послова Града и градске општине утврђених Статутом града и актима града и градске општине.

Међусобни односи организационих јединица – сарадња
одељења и служби
Члан 65.
Организационе јединице дужне су да сарађују у заједничким питањима и да једне другима достављају податке и
обавештења потребна за рад.
Послом из делокруга две или више организационих јединица управља организациона јединица у чијем делокругу
је претежан део посла.
Начелник Управе градске општине по потреби оснива
заједничка тела и пројектне групе ради извршавања послова
чија природа захтева учешће више организационих јединица.
Припрема општих аката
Члан 66.
У припремању одлука и других општих аката одељења и
стручна служба прибављају мишљење организационе јединице у чијем је делокругу питање које се уређује.
Поступак припреме одлука и других општих аката ближе се уређује Пословником Скупштине градске општине.
Однос према грађанима, предузећима и установама
Члан 67.
Организационе јединице дужне су да грађанима омогуће несметано остваривање њихових права и обавеза, дају
им потребне податке и обавештења и упутства, пружају
одговарајућу правну помоћ и да при том сарађују са грађанима, поштују достојанство личности и чувају углед Управе
градске општине.
Члан 68.
Организационе јединице дужне су да разматрају притужбе грађана на свој рад и на неправилан однос запослених, да поступају по њима и о томе обавештавају грађане.
На поднету притужбу организациона јединица дужна
је да одговори у року од 30 дана од пријема притужбе, ако
подносилац притужбе захтева одговор.
Члан 69.
Одредбе ове одлуке о односима Управе градске општине
према грађанима примењују се на односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучују о
њиховим правима и интересима, на основу закона и прописа градске општине.

Члан 71.
Градска управа дужна је да пружа стручну помоћ Управи градске општине и да разматра иницијативе, мишљења и
предлоге Управе градске општине.
Ако Градска управа не прихвати иницијативу, мишљење
и предлог Управе градске општине, дужна је да образложи
разлоге због којих то није прихваћено.
IX. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 72.
Управа градске општине обезбеђује јавност рада: давањем
информација средствима јавног информисања, издавањем
службених информација, одржавањем сталних конференција за штампу, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и
свим променама које су у вези са организацијом, делокругом
рада, распоредом радног времена и другим променама.
Члан 73.
Начелник Управе градске општине даје информације
о раду Управе градске општине средствима јавног информисања, а може овластити и друго лице из Управе градске
општине да то чини у име одељења или стручне службе Управе градске општине.
X. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЕЧАТ УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Канцеларијско пословање
Члан 74.
Канцеларијско пословање обухвата примање, прегледање, распоређивање, достављање у рад, отпремање поште,
административно техничко обрађивање аката, евидентирање, чување, разврставање и архивирање предмета и материјала који је примљен у рад организационе јединице или
који настане у раду организационе јединице и сва друга питања везана за пословање организационе јединице Управе
градске општине.
На канцеларијско пословање организационих јединица
Управе градске општине примењују се одговарајући прописи
Републике Србије којима се уређује канцеларијско пословање.
Питање канцеларијског пословања може се у складу са
прописима из става 2. овог члана ближе уредити актом који
доноси начелник Управе градске општине уз сагласност
Већа градске општине.
Печат
Члан 75.
Управа градске општине има печат који користе начелник и организационе јединице, Управе градске општине.
Печат се израђује у складу са законом и уз сагласност
надлежног министарства.
О изради печата стара се Одељење за општу управу које
води евиденцију израђених печата и радника задужених за
руковање печатом.
О изради печата осталих органа градске општине и о
њиховој евиденцији, чувању и руковању стара се Служба за
скупштинске послове и прописе, у складу са законом.
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76.
Даном ступања на снагу ове одлуке почиње да ради
Служба за управљање људским ресурсима и заједничким
пословима, са делокругом утврђеним овом одлуком.
Са даном ступања на снагу ове одлуке Служба из става
1. овог члана од Одељења за општу управу преузеће одређени број запослених службеника и намештеника, незавршене предмете и архиву.
Даном ступања на снагу ове одлуке Одељење за општу
управу наставља са радом са делокругом утврђеним овом
одлуком.
Даном ступања на снагу ове одлуке помоћници председника градске општине настављају са радом у кабинету
председника градске општине.
Члан 77.
Начелник Управе градске општине и правобранилац
градске општине предложиће Већу градске општине усвајање
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места до 1. децембра 2016. године, усклађеног са Законом о запосленима у АП и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС” број 21/16) и Уредбама о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника и намештеника у АП и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 88/16)
Распоређивање службеника према закону, подзаконским актима и Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, извршиће начелник Управе градске општине са 1. децембром 2016. године.
Уговори о раду са намештеницима којима се наставља њихов радни однос биће закључени са 1. децембром 2016. године.
Члан 78.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Управи Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 42/11, 55/12,
76/13 и 8/15).
Члан 79.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-210, 30. новембра 2016. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 30. новембра 2016. године, сходно члану 2. став 4. и члану 53. став 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14) и члана 24. тачка 27. и члана 76. став 2.
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о правобранилаштву градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 103/14), члан
24. мења се и гласи:
„Запослени у Правобранилаштву су:
– самостални саветник, саветник или млађи саветник,
дипл. правници,

30. новембар 2016.

– правобранилачки приправник,
– службеници, сарадник или млађи сарадник за административне послове и послове писарнице.
Број запослених и опис послова запослених из става 1.
овог члана у Правобранилаштву предлаже правобранилац
градске општине актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, који усваја Веће градске општине.”
Члан 2.
У члану 25. речи: „Стручни, виши стручни или самостални стручни сарадници”, замењују се речима: „Самостални саветник, саветник или млађи саветник”.
Члан 3.
У члану 26. ставу 3, речи: „у својству стручног сарадника” замењују се речима: „у својству млађег саветника”.
Члан 4.
У члану 29. ставу 1 речи: „којима се уређују радни односи запослених y јединици локалне самоуправе”, замењују
се речима: „којима се уређују права и дужности из радног
односа у органима градских општина, као и општи прописи о раду и посебан колективни уговор за јединице локалне
самоуправе.”
Члан 5.
Члан 34 мења се и гласи:
„Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Правобранилаштву усваја Веће градске
општине на предлог правобраниоца градске општине.”
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-211, 30. новембра 2016. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 24
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члан
102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Члан 1.
Члан 3. Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању
Фонда солидарне стамбене изградње („Службени лист Града Београда”, број 9/06 – у даљем тексту: одлука) мења се и
гласи:
„Даном Ступања на снагу ове одлуке, ЈП за изградњу
Обреновца пренеће на Градску општину Обреновац новчана средства која је са 30. маја 2006. године стекло као правни следбеник од угашеног Фонда солидарне стамбене изградње Градске општине Обреновац.”

30. новембар 2016.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-212, 30. новембра 2016. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 77. став 1.
тачка 23. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 24. став 1. тачка 26. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 5. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 6. Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 12/14), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачкго акта – одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца, у даљем
тексту: одлука, („Службени лист Града Београда”, број
66/16), члан 2. мења се и гласи:
„Јавно предузеће за изградњу Обреновца (у даљем тексту: предузеће) оснива се ради обављања делатности управљања, коришћења, заштите, уређивања, унапређења
изградње и одржавања добара у општој употреби, (некатегорисани путеви, тргови, јавни паркови и др.), као делатности од општег интереса и послова од значаја за рад органа Градске општине Обреновац.”
Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи:
„Претежна делатност предузећа је:
42.11 Изградња путева и аутопутева
У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:
– управљање некатегорисаним путевима на подручју
градске општинe Обреновац;
– коришћење некатегорисаног пута;
– планирање и старање о изградњи, реконструкцији,
одржавању, коришћењу и заштити некатегорисаног пута;
– вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији некатегорисаног пута;
– организовање и обављање стручних послова у вези изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаног пута;
– одржавање некатегорисаних путева, односно уступање
радова на одржавању некатегорисаних путева
– организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом некатегорисаног пута;
– заштита некатегорисаног пута, односно забрана или
ограничавање интервенција на некатегорисаном путу;
– означавање некатегорисаног пута (хоризонтална и
вертикална сигнализација) и вођење евиденције о некатегорисаним путевима, израда катастра некатегорисаних путева на подручју градске општине Обреновац;

Број 117 – 81

– одржавање путева у зимском условима – чишћење снега и леда са путева и
– одржавање путних канала уз некатегорисане путеве.
Предузеће има искључиво право за обављање претежне
делетности из овог члана, као делатности од општег интереса
за коју је основано, на подручју градске општине Обреновац.
Поред претежне делатности, предузеће обавља и следеће
делатности:
43.21 Постављање електричних инсталација
41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
42.91 Изградња хидротехничких објеката
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 Рушење објеката
43.12 Припремна градилишта
43.91 Кровни радови
70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем
71.11 Архитектонске делатности
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
81.10 Услуге одржавања објеката
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
Поред делатности и послова из ст. 1, 2. и 4. овог члана,
предузеће обавља и следеће послове:
1. обезбеђује и одржава јавно осветљење и организује
стручни надзор над обезбеђивањем и одржавањем јавног
осветљења на подручју градске општине Обреновац;
2. стара се о уређивању и изградњи паркова, тргова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних
паркиралишта и гробаља, као и о одржавању јавнoг осветљења на истима;
3. израђује нацрте програма развоја градске општине
Обреновац, спроводи исте и стара се о унапређењу општег
оквира за привређивање у градској општини у складу са актима градске општине;
4. припрема предлоге средњорочних и годишњих програма давања у закуп земљишта до 800 m² бруто развијене
грађевинске површине, израђује потребне подлоге и елаборате за доделу земљишта у закуп и обавља стручне и административне послове у вези са истим;
5. врши стручне послове у вези са уређивањем и закупом грађевинског земљишта у складу са развојним програмима комуналне инфаструктуре, статутима града и градске
општине и одлукама Скупштине града и Скупштине градске општине;
6. за потребе изградње објеката у складу са овом Одлуком, прибавља непокретности (решавање имовинско-правних односа, расељавање и сл.);
– прибавља и израђује геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге,
– врши геодетска истраживања: геодетско премеравање
терена, хидрографска мерења, подземна мерења, премеравање граница, картографско и просторно информисање,
индустријска и грађевинска премеравања и друго,
– организује извођење асанационих, мелиорационих и
других радова и рашчишћавање земљишта од постојећих
објеката и уређаја,
– прибавља изградњом и доградњом пословне и друге
објекте, врши послове стручног надзора и стара се о изградњи и одржавању спортских објеката, установа и других
објеката из надлежности градске општине.
7. предлаже мере за уређивање и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
8. управља и располаже стамбеним и пословним простором у јавној својини Града Београда на којима је предузеће
корисник , односно стамбеним и пословним простором у
својини предузећа и стара се о текућем и инвестиционом
одржавању истих;
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9. закључује уговоре о закупу пословног простора на
којем је предузеће корисник,
10. стара се о изградњи линијских инфраструктурних
објеката и комуналне инфраструктуре;
11. организује информациони систем о грађевинском
земљишту и припрема нацрте аката о зонирању земљишта
у градској општини Обреновац;
12. организује и спроводи заштиту животне средине у
складу са важећим прописима;
13. организује израду техничке документације и
техничке контроле, енергетску сертификацију објеката,
изградњу и технички преглед објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката (саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром,мостови,хидротехничка
инфраструктура и објекти, колектори, секундарна и дистрибутивна
мрежа,црпне станице,постројења за прераду отпадних
вода, канализационе црпне станице, електромрежа јавног
осветљења и трафостанице);
14. обавља послове и припремне радње у вези са израдом урбанистичких планова и израду урбанистичко
техничке документације (урбанистички пројекат, пројекат
парцелације и препарцелације, геодетски елаборат исправке граница суседних парцела), у складу са законом;
15. пружа пројектантске услуге и услуге стручног надзора трећим лицима;
16. сарађује са надлежним органима, институцијама и
предузећима у поступку израде и доношења урбанистичкопланских докумената и
17. послове који нису из оквира делатности од општег
интереса, уз сагласност оснивача.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге
делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
Предузеће може стицати приход обављањем стручних
послова из делатности предузећа за трећа лица, на основу
посебног уговора.
За послове из претходног става овог члана предузеће је
обавезно да води посебну књиговодствену евиденцију.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне за
коју је основано , у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање те делатности.
О промени претежне делатности предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Оснивач и предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности уредити уговором, у складу са законом.”
Члан 3.
У члану 21. став 4. мења се и гласи:
„Годишњи, односно трогодишњи програм пословања
садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани
начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање
цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију и друге елементе
годишњег, односно трогодишњег програма пословања које
утврди влада за сваку календарску годину.”
Члан 4.
Члан 22. мења се и гласи:
„Предузеће оснивачу подноси годишњи, односно полугодишњи извештај о степену реализације програма пословања, а надлежном органу градске општине тромесечне
извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег
програма пословања, на прописаном обрасцу.”
Члан 5.
У члану 23. речи: „уговоре о трајној” замењују се речима: „уговоре у складу са прописима, о”.

30. новембар 2016.

Члан 6.
У члану 26. ставу 1. тачка 2. се брише, а тач. од 3–9,
постају тачке од 2. до 8.
У истом члану, ставу 2. додаје се тачка 4. и гласи:
„тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим ако
законом није предвиђено да ту сагласност даје други орган;
Члан 7.
У члану 30. став 3. се брише.
У истом члану досадањи ст. 4 и 5 постају ст. 3 и 4.
Члан 8.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада РС.”
Члан 9.
У члану 35. став 2. мења се и гласи:
„Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са подзаконским актом Владе РС којим се одређују услови и критеријуми за
утврђивање и висина стимулације.”
Члан 10.
У члану 37. испред става 1. додаје се нови став и гласи:
„Предлог за разрешење директора предузећа подноси
Веће градске општине.
У истом члану, став 2. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора може поднети и Надзорни одбор предузећа, преко Већа градске општине.”
У истом члану досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-209, 30. новембра 2016. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 30. новембра 2016. године, на основу члана 15. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених
објеката на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15) и Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – Одлука УС), уз
претходно прибављену сагласност Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда број IV-06 бр. 344.12717.1/16 од 19. октобра 2016. године, сагласност Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе
Града Београда број IX-03 бр. 350.8-382/16 од 24. октобра
2016. године, сагласност ЈКП „Обреновац” број 3813 од 21.
јула 2016. године, сагласност Завода за заштиту споменика
културе Града Београда број Р 2963/16 од 2. августа 2016.
године, сагласност ЈП ЗЖС Обреновац број 2557/16 од 29.
августа 2016. године, донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Постављање покретних привремених објеката, на јавним и другим површинама на подручју градске општине

30. новембар 2016.
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Број 117 – 83

Обреновац у Београду, врши се сагласно одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15).
Овим планом утврђују се локације – места постављања покретних привремених објеката, њихов број, врста, изглед,
услови и начин постављања, коришћења и уклањања, на подручју градске општине Обреновац.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Члан 2.
Овим планом утврђено је постављање 31 покретног привременог објекта као самосталног објекта, на 31 локацији –
месту постављања на подручју градске општине Обреновац:
Редни
број

Број локације

1.

Локација бр. 1

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу у правцу кућног броја 6

2.

Локација бр. 2

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу у правцу кућног броја 6

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

3.

Локација бр. 3

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу у правцу кућног броја 186

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

4.

Локација бр. 4

На пешачкој стази уз улицу Љубе Ненадовића ка раскрсници са улицом
Војводе Мишића – код насеља „Сунце”

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

5.

Локација бр. 5

На тротоару код аутобуске станице „Ласта” у ул. Карађорђева

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

6.

Локација бр. 6

На тротоару у улици Милоша Обреновића испред кућног броја 1

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

7.

Локација бр. 7

Пешачка зона у улици Александра Аце Симовића испред кућног броја 2

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

8.

Локација бр. 8

На тротоару уз улицу Краља Петра I у близини објекта Маxi

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

9.

Локација бр. 9

На пешачкој стази у градском парку уз улицу Краља Александра I - код
аутобуског стајалишта

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

Локација бр. 10

На пешачкој стази у градском парку уз улицу Краља Александра I - код
аутобуског стајалишта

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

Локација бр. 11

Излетиште Забран, градска шума - уз колско-пешачку стазу, непосредно
поред платоа

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

12.

Локација бр. 12

Излетиште Забран, градска шума - уз колско-пешачку стазу, наспрам
објекта „Савска тераса”

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

13.

Локација бр. 13

Излетиште Забран, градска шума - пешачка зона на плажи

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

14.

Локација бр. 1

Градски трг др Зоран Ђинђић – уз перголу у правцу кућног броја 8

1

апарат за кокице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

15.

Локација бр. 2

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу уз перголу у правцу кућног броја 6

1

апарат за кокице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

16.

Локација бр. 3

Градски трг др Зоран Ђинђић – уз перголу уз улицу Вука Караџића

1

апарат за кокице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

17.

Локација бр. 4

Градски парк – на пешачкој стази

1

апарат за кокице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

10.
11.

Локације – места постављања покретног привременог објекта

Број
објеката

Врста

Величина

Намена

1

конзерватор за сладолед

1,2 m² + 1,0 m²

трговина

²

²

Локација бр. 5

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу поред „Војвођанске банке”

1

апарат за кокице

1,0 m + 1,0 m

трговина

19.

Локација бр. 6

На тротоару у улици Милоша Обреновића испред кућног броја 117 –
биоскоп „Палеж”

1

апарат за кокице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

20.

Локација бр. 1

На тротоару у улици Милоша Обреновића испред кућног броја 117 – биоскоп „Палеж”

1

сталак за семенке

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

18.

21.

Локација бр. 2

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу поред „Војвођанске банке”

1

сталак за семенке

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

22.

Локација бр. 3

Градски парк – на пешачкој стази

1

сталак за семенке

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

23.

Локација бр. 1

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу ка улици Војводе Мишића

1

сталак за балоне

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

24.

Локација бр. 1

Пешачка стаза у парку уз велику жардињеру

1

сталак за израду уметничких портрета

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

25.

Локација бр. 1

Пешачка стаза у парку уз велику жардињеру

1

сталак за књиге

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

26.

Локација бр. 1

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу уз зелену површину

1

апарат за сладолед

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

27.

Локација бр. 2

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу уз перголу уз ул. Вука Караџића

1

апарат за сладолед

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

28.

Локација бр. 3

Пешачка стаза у парку уз велику жардињеру

1

апарат за сладолед

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

29.

Локација бр. 1

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу поред „Војвођанске банке”

1

апарат за крофнице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

30.

Локација бр. 2

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу уз перголу уз ул. Вука Караџића

1

апарат за крофнице

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

31.

Локација бр. 1

Градски трг др Зоран Ђинђић – на платоу уз перголу у правцу кућног броја 8

1

1,0 m² + 1,0 m²

трговина

Члан 3.
Овим планом утврђено је постављање 44 покретнa привременa објекта у функцији другог малопродајног објекта, на 21
локацији – места постављања на подручју градске општине Обреновац:
Редни
број
1.
2.

Број локације
Локација бр. 1

Локација бр. 2

Локације – места постављања покретног привременог објекта
Милоша Обреновића бр. 4
Милоша Обреновића бр. 27

Број
објеката

Врста

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

Величина

Намена

Број 117 – 84
Редни
број
3.

Број локације
Локација бр. 3
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Локације – места постављања покретног привременог објекта
Милоша Обреновића бр. 34
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Број
објеката

Врста

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

1

расхладна витрина

0,5 m²

трговина

Величина

Намена

4.

Локација бр. 4

Милоша Обреновића бр. 79

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

5.

Локација бр. 5

Милоша Обреновића бр. 123

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

Локација бр. 6

Милоша Обреновића бр. 160

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

1

расхладна витрина

0,5 m²

трговина

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

1

расхладна витрина

0,5 m²

трговина
трговина

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Локација бр. 7
Локација бр. 8
Локација бр. 9

Локација бр. 10
Локација бр. 11

Вука Караџића бр. 62
Вука Караџића бр. 78
Вука Караџића бр. 84

Вука Караџића бр. 96

Војводе Мишића бр. 107/2

Локација бр. 12

Војводе Мишића бр. 151

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

Локација бр. 13

Војводе Мишића бр. 181-183

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина
трговина

Локација бр. 14

Војводе Мишића бр. 225-227

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

Локација бр. 15

Љубе Ненадовића бр. 2

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

Локација бр. 16
Локација бр. 17

Кнеза Михаила бр. 2г
Краља Петра I бр. 42

18.

Локација бр. 18

Улица Немањина бр. 23

1

расхладна витрина

0,5 m²

трговина

19.

Локација бр. 19

Улица Немањина бр. 67

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

20.

Локација бр. 20

Улица Немањина бр. 100в

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

Вука Караџића бр. 30

1

конзерватор за сладолед

1,2 m²

трговина

2

расхладна витрина

2 x 0,5 m²

трговина

21.

Локација бр. 21

Члан 4.
Намена привремених покретних објеката назначена као трговина, подразумева продају робе на мало и вршење занатских и других услуга.
Покретни објекат се поставља као самосталан објекат или у функцији другог малопродајног објекта.
Члан 5.
Саставни део овог плана је текстуални део, графички део и општа документација.
1. Списак локација – места постављања покретних привремених објеката
2. Прегледне карте локација – места постављања
3. Приказ објеката и појединачних места постављања покретних привремених објеката
3.1. Приказ објекта и појединачних места за постављање конзерватора за сладолед
3.2. Приказ објекта и појединачних места за постављање апарата за кокице
3.3. Приказ објекта и појединачних места за постављање сталка за семенке
3.4. Приказ објекта и појединачних места за постављање сталка за продају балона
3.5. Приказ објекта и појединачних места за постављање сталка за израду уметничких портрета
3.6. Приказ објекта и појединачних места за постављање сталка за књиге
3.7. Приказ објекта и појединачних места за постављање апарата за сладолед на точење
3.8. Приказ објекта и појединачних места за постављање апарата за крофнице
3.9. Приказ објекта и појединачних места за постављање апарата за шећерну вуну
3.10. Приказ објекта и појединачних места за постављање конзерватора за сладолед и расхладних витрина уз малопродајни објекат
4. Сагласности на Нацрт плана у складу са одредбама члана 15. став 2. Одлуке о постављању тезги и других покретних
привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15)
– сагласност Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда број IV-06 бр. 344.12-717.1/16 од 19. октобра
2016. године.
– сагласност Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда број IX-03 бр. 350.8382/16 од 24. октобра 2016. године.
5. Сагласности на локације – места постављања у складу са одредбама члана 16. став 2 Одлуке о постављању тезги и
других покретних привремених објеката на територији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и
71/15)
– сагласност ЈКП „Обреновац”, бр. 3813 од 21. јула 2016. године
– сагласност Завода за заштиту споменика културе Града Београда, бр. Р2963/16 од 2. августа 2016. године;
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– сагласност ЈП ЗЖС Обреновац, бр. 2557/16 од 29. августа 2016. године;
– могућност прикључења покретних привремених објеката на електро мрежу, Електропривреда Србије, огранак Обреновац, 85.0.0.0. – Д.08.04.- 273411/2-2016 од 11. октобра 2016. године.
6. Документација плана:
1. Пројектни задатак,
2. Решења о одређивању одговорног пројектанта,
3. Лиценце одговорног пројектанта,
4. Изјаве одговорног пројектанта,
5. Изјава о коришћењу легалног софтвера.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Ступањем на снагу овог плана, престаје да важи План постављања покретних привремених објеката на подручју ГО
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 60/12).
Члан 7.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда” и важи пет година.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-201, 30. новембра 2016. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о Управи Градске општине Обреновац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Обреновац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта – одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца
План постављања покретних привремених објеката на подручју градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – –
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