
Привремени орган града Београда на седници одржаној 28. 
фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Од-
луке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Треће београдске гимназије, Београд, ул. Његошева број 15, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Иван Шебек,
– Љубинка Русковић,
– Миодраг Недељковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1290/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 28. 
фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Од-
луке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милоје Васић”, Гроцка, ул. Драгољуба Стојано-
вића број 11д, представници јединице локалне самоуправе,

– Валентина Јастшењски,

– Милинко Јевремовић,
– Томислав Митић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1292/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Илија Гарашанин”, Гроцка, Булевар револу-
ције број 11, представници јединице локалне самоуправе,

– Силвана Христов,
– Марина Теофиловић Анђелковић,
– Бранислав Станић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1294/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње школе, Гроцка, ул. Ужичка број 2, представници је-
динице локалне самоуправе,

– Јасмина Лазаревић,
– Јован Чилић,
– Јордан Начић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1296/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава”, Врчин, Гроцка, ул. 29. новембра 
број 15, представници јединице локалне самоуправе,

– Љубиша Јовановић,
– Гордана Живановић,
– Радоје Вујић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1298/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Мића Стојковић”, Умчари, Гроцка, представ-
ници јединице локалне самоуправе,

– Јовица Величковић,
– Горан Ристић,
– Драган Зарић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1300/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне музичке школе Гроцка, представници јединице ло-
калне самоуправе,

– Владимир Савић,
– Љиљана Бошковић Милојевић,
– Љиљана Ћуфић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1302/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иво Лола Рибар”, Бегаљица, Гроцка, предста-
вници јединице локалне самоуправе,

– Радица Божовић,
– Драгољуб Јовановић,
– Миодраг Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1304/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Же-
лезничке техничке школе, Београд, ул. Здравка Челара број 
14, представници јединице локалне самоуправе,

– Стеван Чарапић,
– Слободан Симеуновић,
– Сигмунд Денијал.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1306/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Електротехничке школе „Раде Кончар”, Београд, ул. Браће 
Грим број 32, представници јединице локалне самоуправе,

– Никола Живковић,
– Зоран Стемнић,
– Небојша Здујић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1308/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње туристичке школе, Нови Београд, ул. Отона Жупан-
чича број 4, представници јединице локалне самоуправе,

– Мишо Марковић,
– Настасија Дуњић,
– Гордана Војводић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1310/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ГРАФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гра-
фичке школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 19, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Јелана Королија,
– Ранко Спалевић,
– Бранислав Јовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1312/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28 фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 
12, представници јединице локалне самоуправе,

– Бојан Давидовић,
– Драган Милошевић,
– Данијела Шоргић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1314/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Никола Тесла”, Винча, Гроцка, ул. Јована Јова-
новића Змаја број 1, представници јединице локалне само-
управе,

– Марко Марјановић,
– Марија Милошевић,
– Љиљана Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1316/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”, 

СОПОТ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милорад Мића Марковић”, Мала Иванча, Со-
пот, ул. Трг братства и јединства број 8, представници једи-
нице локалне самоуправе,

– Љубивоје Бабић,
– Весна Жмурић,
– Зоран Пантелић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa
Број 118-1318/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”, СОПОТ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Цана Марјановић”, Раља, Сопот, ул. Бате 
Мирковића број 23, представници јединице локалне само-
управе,

– Миладин Јовичић,
– Дејан Танасковић,
– Иван Пантић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1320/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и 
образовању Привременог органа града Београда („Службе-
ни гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СО-

ПОТ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јелица Миловановић”, Сопот, ул. Кнеза Ми-
лоша број 12, представници јединице локалне самоуправе,

– Мирјана Вујошевић,
– Милорад Матић,
– Слобода Ковачевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1322/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Илија Гарашанин”, Гроцка, Булевар револу-
ције 11, представник запослених, Светлана Јакшић.

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

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1325/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Миодраговић”, Београд, ул. Војводе 
Драгомира број 1, представници јединице локалне самоу-
праве,

– Милош Шукало,
– Гордана Обрадовић,
– Весна Босанац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1327/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.



Број 12 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. фебруар 2014.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Коста Абрашевић”, Београд, ул. 13. октобра 
број 82, представник запослених, Весна Шуњеварић.

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

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1329/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
XII БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XII 
београдске гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82, 
представника родитеља, Жарко Браковић.

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

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1331/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Дуле Караклајић”, Лазаревац, ул. Дула Ка-
раклајића број 35а, представници јединице локалне самоу-
праве,

– Јасмина Марић,
– Мирјана Китановић,
– Владислав Јанковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1333/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ 

СЕЉА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Михаило Младеновић Сеља”, Дудовица, Лаза-
ревац, ул. Др Воје Даниловића број 4, представници једини-
це локалне самоуправе,

– Гвозден Ђукнић,
– Слободан Благојевић,
– Мирослав Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1335/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”, ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милорад Лабудовић Лабуд”, Барошевац, Ла-
заревац, ул. Милорада Лабудовића Лабуда број 34, предста-
вници јединице локалне самоуправе,

– Драшко Живановић,
– Мирољуб Димитријевић,
– Саша Ристивојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1337/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Слободан Пенезић – Крцун”, Јунковац, Лаза-
ревац, представници јединице локалне самоуправе,

– Милан Белаћевић,
– Радивоје Урошевић,
– Драган Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1339/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, ул. Дру-
гог октобра број 8, представници јединице локалне самоу-
праве,

– Милутин Ранковић,
– Љубица Живковић,
– Тијана Ивковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1341/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Свети Сава”, Велики Црљени, Лазаревац, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Синиша Матејић,
– Предраг Павловић,
– Милица Катић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1343/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Степојевац, Лазаревац, ул. 7. 
октобра бб, представници јединице локалне самоуправе,

– Радослав Лазаревић,
– Милан Терзић,
– Зоран Ђорђевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1345/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”, ЛАЗА-

РЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Војислав Вока Савић”, Лазаревац, ул. Раце Тер-
зића број 4, представници јединице локалне самоуправе,

– Небојша Максимовић,
– Весна Радаковић,
– Братислав Милосављевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1347/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, ул. Бранка Ради-
чевића број 27а, представници јединице локалне самоуправе,

– Невена Пајовић,
– Даринка Станојевић,
– Рајко Недељковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1349/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „КОЛУБАРА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе „Колубара”, Лазаревац, ул. Раце Терзића 
број 6, представници јединице локалне самоуправе,

– Слободан Ћурчић,
– Стеван Бајовић,
– Живомир Обрадовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1351/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Љуба Ненадовић”, Београд, ул. Аце Јоксимо-
вића број 25, представници јединице локалне самоуправе,

– Ивана Крстић,
– Ивана Стојановић,
– Жељко Малић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1353/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Мирослав Антић”, Београд, ул. Црвено барја-
че број 6, представници јединице локалне самоуправе,

– Драгана Мецгер,
– Срђан Бајић,
– Невенка Антић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1355/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јосиф Панчић”, Београд, ул. Пожешка број 52, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Душица Радовић,
– Маша Оташевић,
– Весна Данкулов.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1357/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Филип Кљајић Фића”, Београд, ул. Гогољева 
број 40, представници јединице локалне самоуправе,

– Радомир Јојић,
– Божо Рајковић,
– Миша Обрадовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1359/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.



Број 12 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. фебруар 2014.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за основно и средње образовање са Домом „Све-
ти Сава”, Умка, Београд, ул. Милије Станојловића број 30, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Југослав Антонић,
– Чедомир Вукашиновић,
– Снежана Спасојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1361/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, 

БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Хе-
мијско-прехрамбене технолошке школе, Београд, ул. Љешка 
број 82, представници јединице локалне самоуправе,

– Марко Поповић,
– Марија Стојановић,
– Ива Миљатовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1363/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе, Железник, Београд, ул. Југословенска број 
4, представници јединице локалне самоуправе,

– Бошко Радовић,
– Кристина Стојковић,
– Соња Товиловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1365/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Старина Новак”, Београд, ул. Кнез Данилова 
број 33-37, представници јединице локалне самоуправе,

– Игор Трумбић,
– Сандра Јанковић,
– Драгана Стефановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1367/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Гаврило Принцип”, Земун, ул. Крајишка бр. 
34, представници јединице локалне самоуправе,

– Слободан Ристић,
– Милош Вучковић,
– Маја Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1369/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Сава Шумановић”, Земун, ул. Добановачки 
пут број 107, представници јединице локалне самоуправе,

– Душанка Анђелковић,
– Александар Кораћ,
– Драгана Зељуг.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1371/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН 

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Сутјеска”, Земун, ул. Задругарска број 1, пред-
ставници јединице локалне самоуправе,

– Борко Крстић,
– Бора Ерцеговац,
– Златан Мирјанић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1373/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ, БЕО-

ГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Милутиновић”, Београд, ул. Маршала 
Тита број 101, представници јединице локалне самоуправе,

– Слободан Митровић,
– Радивоје Урошевић,
– Славко Потпара.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1375/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Олга Петров”, Београд, ул. Падинска скела 
број 9, представници јединице локалне самоуправе,

– Слободан Савић,
– Саша Ристић,
– Немања Живић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1377/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Стеван Сремац”, Борча, Београд, ул. Трг осло-
бођења број 3, представници јединице локалне самоуправе,

– Томислав Јовановић,
– Латинка Пргомет,
– Драгана Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган града Београда
Број 118-1379/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Др Арчибалд Рајс”, Београд, ул. Патриса Лу-
мумбе број 5, представници јединице локалне самоуправе,

– Стево Галевски,
– Сања Лазић,
– Предраг Топаловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1381/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Васа Пелагић”, Београд, ул. Милана Зечара 
број 2, представници јединице локалне самоуправе,

– Бранка Будимир,
– Јелица Пендић,
– Лазар Роман.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1383/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Раде Драинац”, Београд, ул. Ковиловска број 
1, представници јединице локалне самоуправе,

– Далибор Васиљевић,
– Драгомир Васић,
– Невенка Никчевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1385/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Влада Аксентијевић”, Београд, ул. Поенкарео-
ва број 8, представници јединице локалне самоуправе,

– Радмила Барјактаровић,
– Ксенија Марјановић,
– Јованка Арсов Јоковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1387/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Зага Маливук”, Београд, ул. Грге Андријано-
вића број 18, представници јединице локалне самоуправе,

– Биљана Ђинђић,
– Александар Симовић,
– Миодраг Кудић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1389/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Ристић”, Борча, Београд, ул. Беле Бар-
тока број 48а, представници јединице локалне самоуправе,

– Александар Божиновић,
– Немања Антовић,
– Владимир Ђурић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1391/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Сремчица, Београд, ул. Школ-
ска број 4, представници јединице локалне самоуправе,

– Александар Темов,
– Весна Поповић,
– Ана Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1393/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Аца Милосављевић”, Рушањ, Београд, ул. 
Школска број 7, представници јединице локалне самоуправе,

– Радослав Петровић,
– Негован Томић,
– Душица Бишевац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1395/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Ђорђе Крстић”, Београд, ул. Живка Настића 
Бабе број 12, представници јединице локалне самоуправе,

– Александар Кнежевић,
– Драган Спасеновић,
– Драгана Арсић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1397/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Браћа Јерковић”, Београд, ул. Стјепана Супан-
ца број 15, представници јединице локалне самоуправе,

– Десанка Ћетковић,
– Братислава Крсмановић,
– Перица Ђорђевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1399/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница, Бео-
град, ул. 10. октобра број 10, представници јединице локал-
не самоуправе,

– Радивоје Влајковић,
– Олга Милић,
– Александра Максимовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1401/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Доситеј Обрадовић”, Умка, Београд, ул. Ми-
лоја Станојловића број 10, представници јединице локалне 
самоуправе,

– Оливера Лакићевић,
– Жељко Јовановић,
– Милош Стојадиновић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1403/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана 
Мијалковића број 11, представници јединице локалне само-
управе,

– Мирјана Кесић,
– Милан Мићић,
– Драган Петковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1405/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милоје Павловић”, Београд, ул. НХ Милосава 
Влајића број 1, представници јединице локалне самоуправе,

– Гордана Сандић,
– Илија Давидовић,
– Недељка Штакић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 118-1407/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Треће бео-
градске гимназије, Београд, ул. Његошева број 15, представ-
ници јединице локалне самоуправе,

– Владимир Мако, професор Архитектонског факултета 
у Београду,

– Драгана Миленковић, дипл. правник,
– Добрица Нерић, лекар специјалиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1291/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милоје Васић”, Гроцка, ул. Драгољуба Стојановића број 
11д, представници јединице локалне самоуправе,

– Данијела Лазовић,
– Валентина Спасић,
– Љиља Василев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1293/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Илија Гарашанин”, Гроцка, Булевар револуције број 11, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Светлана Катић Ђурић,
– Јелена Лазаревић,
– Радослав Митровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa
Број 112-1295/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Средње шко-
ле Гроцка, ул. Ужичка број 2, представници јединице локал-
не самоуправе,

– Зоран Ђорђевић,
– Андријана Костов,
– Маја Предовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa
Број 112-1297/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Врчин, Гроцка, ул. 29. новембра број 15, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Јелена Симоновић Станишић,
– Миле Станаревић,
– Миле Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1299/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мића Стојковић”, Умчари, Гроцка, представници једи-
нице локалне самоуправе,

– Ђорђе Јевтић,
– Драган Зарић,
– Даница Петровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1301/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе Гроцка, представници јединице локалне само-
управе,

– Живислав Гачић,
– Милан Марковић,
– Иван Коста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1303/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иво Лола Рибар”, Бегаљица, Гроцка, представници једи-
нице локалне самоуправе,

– Гордана Петровић,
– Вељко Секулић,
– Ивана Вучић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1305/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Железничке 
техничке школе, Београд, ул. Здравка Челара број 14, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Јасмина Кекић, проф. хемије,
– Душан Стојановић, дипл. инжењер,
– Надица Јовановић, дипл. психолог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1307/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Раде Кончар” Београд, ул. Браће Грим број 32, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Александар Главник, др историјских наука,
– Небојша Нововић, професор географије,
– Мима Пановић Илић, дипл. социолог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1309/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Средње ту-
ристичке школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 
4, представници јединице локалне самоуправе,

– Небојша Томашевић, дипл. економиста,
– Татјана Илић Косановић, магистар историје,
– Милан Јовановић, проф. Медицинског факултета.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1311/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ГРАФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Графичке 
школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 19, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Анђелка Митровић, дипл. инж. архитектуре,
– Дарија Ковачевић, дипл. архитекта,
– Дамир Илић, инжењер грађевинарства.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1313/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Именују се за чланове Школског одбора Економско-
трговинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Драган Милошевић,
– Владимир Сарић,
– Марина Радовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1315/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Никола Тесла”, Винча, Гроцка, ул. Јована Јовановића 
Змаја број 1, представници јединице локалне самоуправе,

– Стево Благојевић, економиста,
– Радољуб Јовановић, ВКВ аутомеханичар,
– Милош Савић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1317/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

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

СОПОТ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милорад Мића Марковић”, Мала Иванча, Сопот, Трг 
братства и јединства број 8, представници јединице локал-
не самоуправе,

– Видосава Синани,
– Драгана Илић,
– Гордана Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1319/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”, СОПОТ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Цана Марјановић”, Раља, Сопот, ул. Бате Мирковића 
број 23, представници јединице локалне самоуправе,

– Сандра Миленковић,
– Владимир Милетић,
– Саша Миленковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1321/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Од-
луке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СО-

ПОТ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јелица Миловановић”, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Драгослава Миљковић,
– Љубиша Денић,
– Сузана Матић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1323/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 28. 
фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Од-
луке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

1. Именују се за чланове Школског одбора Машинске 
школе „Космај”, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, на време 
од четири године, и то:

1. Мила Мишић, помоћни радник,
2. Нада Јанковић, педагог,
3. Зоран Ђурић, наставник практичне наставе,
4. Анђелка Војиновић, 
5. Светлана Гарбош,
6. Дара Николић, 
7. Драган Савкић,
8. Новица Миљковић,
9. Марија Иванић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1324/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”, ГРОЦКА

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Илија Гарашанин”, Гроцка, Булевар револуције 11, пред-
ставника запослених, Тихомир Костадиновић, професор 
географије.

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

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1326/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Миодраговић”, Београд, ул. Војводе Драгомира 
број 1, представници јединице локалне самоуправе,

– Радојица Ровчанин, дипл. правник,
– Весна Тришић, дипл. фармацеут,
– Данило Перовић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1328/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ

O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Коста Абрашевић”, Београд, ул. 13. октобра број 82, пред-
ставник запослених, Јагода Ранчић, наставник математике.

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

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1330/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XII БЕ-
ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XII београдске 
гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82, представника 
родитеља, Славко Поповић, саобраћајни инжењер.

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

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1332/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Дуле Караклајић”, Лазаревац, ул. Дула Караклајића број 
35а, представници јединице локалне самоуправе,

– Светомир Марковић,
– Катарина Петровић,
– Јелена Пакић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1334/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ 

СЕЉА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Михаило Младеновић Сеља”, Дудовица, Лазаревац, ул. 
др Воје Даниловића број 4, представници јединице локалне 
самоуправе,

– Ивана Савић,
– Драгиша Бојанић,
– Марија Савић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1336/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 28. 
фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Од-
луке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милорад Лабудовић Лабуд”, Барошевац, Лазаревац, ул. 
Милорада Лабудовића Лабуда број 34, представници једи-
нице локалне самоуправе,

– Даниела Ковачевић,
– Бранко Мирковић,
– Слоба Васиљевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1338/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Слободан Пенезић Крцун”, Јунковац, Лазаревац, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Дуња Симић,
– Влада Стојановић,
– Јасмина Симић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1340/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и 
образовању Привременог органа града Београда („Службе-
ни гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, ул. Другог октобра 
број 8, представници јединице локалне самоуправе,

– Радмила Синђелић,
– Тамара Станковић,
– Гордана Синђелић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1342/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Велики Црљени, Лазаревац, представници 
јединице локалне самоуправе,

– Славиша Матић,
– Биљана Зечевић,
– Немања Катић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1344/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Степојевац, Лазаревац, ул. 7. октобра бб, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Влада Радосављевић,
– Вукоман Марковић,
– Јована Букоровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1346/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”, ЛАЗА-

РЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војислав Вока Савић”, Лазаревац, ул. Раце Терзића број 
4, представници јединице локалне самоуправе,

– Никола Маринковић,
– Филип Жакула,
– Славица Младеновић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1348/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Марко Тајчевић”, Лазаревац, ул. Бранка Радичевића број 
27а, представници јединице локалне самоуправе,

– Анкица Крсмановић,
– Мирко Ковачевић,
– Мирјана Ђорђевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1350/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „КОЛУБАРА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Колубара”, Лазаревац, ул. Раце Терзића број 6, пред-
ставници јединице локалне самоуправе,

– Зоран Петронијевић,
– Надежда Стевановић Петровић,
– Ненад Бачанац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1352/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.



Број 12 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. фебруар 2014.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Љуба Ненадовић”, Београд, ул. Аце Јоксимовића број 25, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Слађана Томић, лекар опште праксе,
– Снежана Ристић, машински инжењер,
– Марина Лазић, мр молекуларне биологије и генетике.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1354/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мирослав Антић”, Београд, ул. Црвено барјаче број 6, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Верица Ћирић, хемијски техничар,
– Антонела Јелић, студент, апсолвент,
– Никола Тамбурковски, ФПН.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1356/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јосиф Панчић”, Београд, ул. Пожешка број 52, представ-
ници јединице локалне самоуправе,

– Марина Роган, социјални радник,
– Нада Попин, логопед,
– Ана Станојевић, спец. педагог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1358/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Филип Кљајић Фића”, Београд, ул. Гогољева број 40, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Ратко Кењић, професор физике,
– Весна Лаврич, инж. машинства,
– Љиљана Младеновић, дипл. дефектолог – логопед.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1360/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 28. 
фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Од-
луке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА 

ДОМОМ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно и средње образовање са Домом „Свети Сава”, Умка, 
Београд, ул. Милије Станојловића број 30, представници је-
динице локалне самоуправе,

– Миленко Поповић, грађевински инжењер,
– Ивана Гајић, Виша пословна школа,
– Тамара Машић, студент – апсолвент.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1362/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, 

БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Хемијско-
прехрамбене технолошке школе, Београд, ул. Љешка број 
82, представници јединице локалне самоуправе,

– Нада Марковић, професор српског језика,
– Горан Младеновић, струковни економиста,
– Љиљана Ђурђевић, професор хемије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1364/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Железник, Београд, ул. Југословенска број 4, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Вукосав Бадњар, машински инжењер,
– Драган Стојановић, дипл.машински инжењер,
– Милица Дрљевић, мастер инжењер заштите на раду.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1366/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Старина Новак”, Београд, ул. Кнез Данилова број 33-37, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Нарциса Тимотић, дипл. економиста,
– Живојин Живуловић, дипл. филмски режисер,
– Бојана Плавшић Дроњак, професор разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1368/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Гаврило Принцип”, Земун, ул. Крајишка број 34, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Александра Букић Русов,
– Драгослав Мрђен,
– Миљко Ђиласовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1370/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Сава Шумановић”, Земун ул. Добановачки пут број 107, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Бошко Јаковљевић,
– Мирка Пајић Маринковић,
– Тања Протић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1372/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Сутјеска”, Земун ул. Задругарска број 1, представници 
јединице локалне самоуправе,

– Чеда Бајић,
– Бранислав Русов,
– Маја Бајагић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1374/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иван Милутиновић”, Београд, ул. Маршала Тита број 
101, представници јединице локалне самоуправе,

– Владан Лалић, дипл. специјалиста сликарства,
– Миљана Мијатовић, лаб. техничар,
– Дарко Петровић, струковни менаџер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1376/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Олга Петров”, Београд, ул. Падинска скела број 9, предс-
тавници локалне самоуправе,

– Милорад Бојовић, саобраћ. машински техничар,
– Иља Лучић, дипл. правник,
– Владимир Гарић, електротехничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1378/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Борча, Београд, ул. Трг ослобођења 
број 3, представници јединице локалне самоуправе,

– Горан Радичевић, мастер електротехнике,
– Драгана Петровић Живковић, дипл. правник,
– Владимир Цветановски, струковни економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1380/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Др Арчибалд Рајс”, Београд, ул. Патриса Лумумбе број 5, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Дамир Међедовић, дипл. правник,
– Сања Бабић, проф. историје,
– Гордана Милетић, дипл. инж. архитектуре.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1382/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Васа Пелагић”, Београд, ул. Милана Зечара број 2, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Бошко Петровић, дипл. економиста,
– Љерка Милићевић, проф. енглеског и чешког језика,
– Зоран Лазаревић, дипл. правник,
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1384/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Раде Драинац”, Београд, ул. Ковиловска број 1, предста-
вници јединице локалне самоуправе,

– Војкан Ћирић, дипл. економиста,
– Биљана Мракић, дипл. педагог,
– Ведран Вукшић, инж. саобраћаја.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1386/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Влада Аксентијевић”, Београд, ул. Поенкареова број 8, 
представници јединице локалне самоуправе, 

– Василије Домазет, магистар књижевности,
– Сања Собек Сузић, дипл. економиста,
– Душан Сибиновски, инж. организационих наука.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1388/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Зага Маливук”, Београд, ул. Грге Андријановића број 18, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Момчило Марјановић, маш. инжењер,
– Милош Радовић, мастер економије,
– Љиља Јеловац, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1390/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Ристић”, Борча, Београд, ул. Беле Бартока број 48а, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Ивана Медић, дипл. правник,
– Предраг Панић, маш. инжењер,
– Снежа Вукчевић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1392/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Сремчица, Београд, ул. Школска број 4, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Јелена Ћирић, проф. географије,
– Зора Ивановић, струковни инжењер саобраћаја,
– Љубинко Ђуровић, електротехничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1394/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Аца Милосављевић”, Рушањ, Београд, ул. Школска број 
7, представници јединице локалне самоуправе,

– Ана Јелић, инж. организационих наука,
– Драган Благојевић, магистар географије,
– Бранислав Сарић, маш. техничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1396/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђорђе Крстић”, Београд, ул. Живка Настића Бабе број 
12, представници јединице локалне самоуправе,

– Соња Митровић Лукић, мр економије,
– Тања Дринчић, проф. српског језика,
– Владислав Карољи, проф. физичке културе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1398/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Браћа Јерковић”, Београд, ул. Стјепана Супанца број 15, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Данијела Шћепановић, проф. разредне наставе,
– Душица Васиљевић, проф. математике,
– Жељка Ђурђевић, правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1400/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.



Број 12 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. фебруар 2014.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница, Београд, ул. 10. 
октобра број 10, представници јединице локалне самоуправе,

– Милан Максимовић, средња угоститељска,
– Жељко Ранковић, електротехничар,
– Немања Максимовић, маш. техничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1402/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић”, Умка, Београд, ул. Милоја Ста-
нојловића број 10, представници јединице локалне самоу-
праве,

– Горан Гајић, машински техничар,
– Дејана Трифуновић, проф. српског језика,
– Зоран Савић, електроинжењер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1404/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана Мијалковића 
број 11, представници јединице локалне самоуправе,

– Наташа Чолић, проф. разредне наставе,
– Сања Марковић, правник,
– Мирјана Станковић, проф. енглеског језика.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1406/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
28. фебруара 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

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

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милоје Павловић”, Београд, ул. НХ Милосава Влајића 
број 1, представници јединице локалне самоуправе,

– Бошко Цветковић, мр организационих наука,
– Ивана Чучковић, спец. педагог,
– Горан Стојковић, пензионер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган градa Београдa 
Број 112-1408/14-С-20, 28. фебруара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу члана 24 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), донела је

ДЕКЛА РА ЦИЈУ
„ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ НЕ ЖЕЛИ ГМО 

НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ”

1. Градска општина Обреновац се обавезује да ће дослед-
но поштовати Закон о генетички модификованим органи-
змима („Службени гласник РС”, број 49/09): у даљем тексту: 
Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на терито-
рији Републике Србије и противи се његовој промени.

2. Градска општина Обреновац не прихвата и не жели 
ГМО на својој територији и у оквиру својих законских и 
организационих могућности у вези са коришћењем или 
управљањем земљиштем и другим производним ресурси-
ма и организовањем пољопривредне производње, прераде 
и промета пољопривредно прехрамбених производа, неће 
дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на својој 
територији.

3. Градска општина Обреновац се обавезује да ће преду-
зети све одговарајуће мере, као што су стручна предавања 
и други програми образовања за пољопривреднике и дру-
ге учеснике у организовању производње, прераде и проме-
та пољопривредно-прехрамбених производа како се не би 
одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и производа 
од ГМО.

4. Градска општина Обреновац захтева и очекује од свих 
државних органа и политичких странака и покрета да се за-
лажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих 
подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и 
промет ГМО и могуће штетне последице ГМО и производа 
од ГМО на здравље становништва и загађивање природе у 
Републици Србији.

5. Градска општина Обреновац очекује од РТС-а као ме-
дијског јавног сервиса грађана Србије, локалних и других 
средстава информисања да редовно и објективно информи-
шу јавност о примени Закона о ГМО и о резултатима истра-
живања у свету о штетним последицима гајења и употребе 
ГМО и производа од ГМО.

6. Градска општина Обреновац позива све градове и 
општине у Републици Србији да подрже и усвоје ову Декла-
рацију.

Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО!
7. Ову декларацију објавити у „Службеном листу града 

Београда” и на званичном сајту градске општине Обрено-
вац.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-11, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу члана 24. 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), члана 138. ст. 1. 
и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 
99/11) и члана 4. става 2. Одлуке о задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта у Београду („Службени 
лист града Београда”, број 57/13), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују потребе и интереси 

грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују 
средства из буџета градске општине Обреновац (у даљем 
тексту: градска општина), услови, критеријуми и начин и 
поступак доделе средстава из буџета градске општине, од-
носно одобравања програма за задовољавање потреба грађа-
на у области спорта на територији градске општине, начин 
јавног објављивања података о предложеним програмима за 
финансирање, одобреним програмима, закључењу уговора и 
подношење извештаја о реализацији одобрених програма.

Члан 2.
Финансијска средства за задовољавање потреба и ин-

тереса грађана у области спорта у градској општини обез-
беђују се у буџету градске општине.

Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се 

остваривање обезбеђују средства из буџета градске општи-
не јесу:

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта 
за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката 
на територији општине, а посебно јавних спортских терена 
у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских 
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3. организација спортских такмичења од посебног зна-
чаја за општину;

4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење 
квалитета стручног рада са њима;

5. предшколски и школски спорт на територији градске 
општине (програми за децу и младе школског узраста који 
се реализују за време зимског и летњег школског распуста);

6. делатност организација у области спорта чији је осни-
вач или члан општина;

7. активности спортских организација, спортских 
друштава, удружења, гранских и територијалних спортских 
савеза на територији општине од посебног значаја за општи-
ну, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја 
за општину, која је категорија спортске гране, колико спор-
тиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком 
рангу такмичења спортска организација учествује и у којој 
мери се повећава обухват бављења грађана спортом;

8. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђи-
вање адекватног спортско-здравственог образовања спорти-
ста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

9. стипендирање и стручно усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста;

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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10. спречавање негативних појава у спорту;
11. едукација, информисање и саветовање грађана, 

спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима 
битним за одговарајуће бављење спортским активностима 
и делатностима;

12. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дист-
рибуција релевантних информација за адекватно задо-
вољавање потреба грађана у области спорта на територији 
општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање 
спортских публикација;

13. унапређење стручног рада учесника у систему спорта 
са територије општине и подстицање запошљавања високо-
квалификованих спортиста;

14. рационално и наменско коришћење спортских обје-
кта на територији општине кроз обезбеђивање термина за 
тренирање учесницима у систему спорта и 

15. награде и признања за постигнуте спортске резулта-
те и допринос развоју спорта.

Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3. 

ове одлуке остварују се кроз финансирање или суфинанси-
рање програма и то:

1. за тач. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12. и 13. на годишњем нову (у 
даљем тексту: годишњи програм);

2. за тач. 6, 8. и 10 по јавном позиву (у даљем тексту: по-
себни програм);

3. за тачку 2. на основу одлука које доносе надлежни ор-
гани;

4. за тачку 9. у оквиру тачке 4;
5. за тачку 14. на основу годишњег плана који доноси на-

длежни орган градске општине;
6. за тачку 15. у складу са одлукама надлежног органа 

градске општине.

Члан 5.
Право на финансирање или суфинансирање програ-

ма из члана 4. тач. 1, 2, 4. и 5. имају организације у области 
спорта.

Организације у области спорта за добијање буџетских 
средства за реализацију програма морају испуњавати сле-
деће опште услове:

1. да су регистроване у складу са законом;
2. да искључиво или претежно послују на недобитној ос-

нови;
3. да имају седиште на територији градске општине;
4. да активно делују најмање годину дана;
5. да је члан територијалног или гранског спортског са-

веза;
6. да је директно одговорна за припрему и реализацију 

програма;
7. да располаже капацитетима за реализацију програма;
8. да обављају спортске активности и остваривањем 

програма доприносе остваривању развоја спорта на тери-
торији градске општине;

9. да је програм у складу са законом, општим актима ор-
ганизације и спортским правилима надлежног савеза у об-
ласти спорта;

10. да испуњавају, у складу са законом, прописане услове 
за обављање делатности који су у вези са програмом;

11. да су доставили извештај о успешној реализацији 
одобреног програма укључујући и доказе о наменском ко-
ришћењу средства буџета градске општине уколико је био 
носилац програма претходне године;

12. да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности;

13. да немају блокаду пословног рачуна;

14. да немају пореске дугове или дугове према организа-
цијама социјалног осигурања;

15. да нису у последње две године правноснажном одлу-
ком кажњене за прекршајни или привредни преступ у вези 
са делатношћу.

Члан 6.
Спортски савез Обреновца је територијални спортски 

савез за градску општину.
Спортски савез Обреновца обавља послове којима се 

обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење спорта на 
нивоу градске општине, у складу са законом и овом одлуком.

Члан 7.
Предлог свог годишњег програма и програма својих 

чланова подноси Спортски савез Обреновца (тач. 1. и 4. из 
члана 4. ове одлуке). 

Спортски савез Обреновца подноси предлог свог го-
дишњег програма и предлог програма својих чланова за 
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта 
наведених у члану 3. под тачкама 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 и 13, а 
за остале програме из члана 3. ове одлуке предлоге подносе 
носиоци тих програма. 

Посебни програми подносе се по јавном позиву (тачка 2. 
из члана 4. ове одлуке).

Годишњи план рационалног и наменског коришћења 
спортских објеката кроз обезбеђивање термина за трени-
рање учесницима у систему спорта, доноси надлежни орган 
градске општине у сарадњи са Спортским савезом Обре-
новца (тачка 5. из члана 4. ове одлуке).

Општи критеријуми за вредновање програма из ст. 1-3 
овог члана су следећи:

1. реалан финансијски план и однос свих извора финан-
сирања;

2. отвореност и доступност активности предвиђених 
програмом;

3. референтност и стручност носиоца програма;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;
5. да се програм реализује у текућој години;
6. да се програм реализује на територији градске општи-

не осим програма припрема и учешћа на такмичењима;
7. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова 

програма из сопствених средства или неког другог извора.
Надлежни орган у смислу става 4 овог члана је Веће град-

ске општине које доноси годишњи план на предлог Комиси-
је за спорт и Спортског савеза Обреновца, а уз прибављено 
мишљење ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”. 

Годишњи и посебни програми доносе се и извршавају пре-
ма динамици, тј. програмском календару утврђеном законом. 

Финансирање активности из програма може да обухва-
ти део зарада, материјалних и административних трошко-
ва највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета 
градске општине за конкретни програм. 

Програми се финансирају једнократно или у ратама у за-
висности од временског периода за реализацију програма. 

Члан 8.
У јавном позиву за достављање посебних програма који 

се објављује на званичном сајту градске општине и сред-
ствима јавног информисања (тачка 2. из члана 4. ове одлу-
ке) наводе се услови и критеријуми које треба да испуни 
предложени програм, а посебно: предмет јавног позива, рок 
до кога морају бити поднети предлози програма и орган 
коме се подносе, место, време и лице код кога се може до-
бити документација у вези јавног позива, датум обавешта-
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вања носиоца програма о одобреним програмима, крајњи 
рок до кога морају бити употребљена добијена средства и 
друга питања у вези са јавним позивом.

Члан 9.
Поступак подношења програма, оцене и одобравања 

програма, доделе средства за остваривање потреба и ин-
тереса грађана у области спорта, извештавања и контроле 
реализације одобрених програма врше се у складу са За-
коном о спорту (у даљем тексту: закон), Правилником о 
одобравању и финансирању програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, 
број 49/12) и другим подзаконским актима министарства 
надлежног за послове спорта и Одлуком града о задовоља-
вању потреба и интереса грађана у области спорта у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, број 57/13), овом одлу-
ком, као и посебним Правилником Већа градске општине.

Правилником Већа градске општине из претходног ста-
ва ближе се разрађују мерила, критеријуми, начин и посту-
пак одобравања програма (годишњих и посебних) којима 
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта 
у градској општини и доделе средства из буџета градске 
општине; изглед и садржина предлога програма и докумен-
тације која се уз предлог подноси; закључење уговора о ре-
ализацији програма са подносиоцем одобреног програма; 
садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли ре-
ализације одобрених програма; начин јавног објављивања 
података о предложеним програмима за финансирање, одо-
бреним програмима и реализацији одобрених програма; 
обавеза враћања добијених средстава и друга питања који-
ма се ближе уређује поступак одобравања програма и доде-
ле средства из буџета градске општине. 

Члан 10.
Спортској, односно другој организацији, изузетно се 

могу доделити средства за реализацију програма и на ос-
нову поднетог предлога програма, у току године, без јавног 
позива, у случају када је у питању програм од посебног зна-
чаjа за остваривање потреба и интереса грађана у области 
спорта, уколико програм из објективних разлога није могао 
да буде поднет у роковима утврђеним законом, а предмет и 
садржај програма је такав да може бити успешно реализо-
ван само од стране одређеног носиоца програма.

О додели средства из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине по претходно прибављеном 
мишљењу Већа градске општине.

Члан 11.
Оцену програма у области спорта којима се задовоља-

вају потребе и интереси грађана у области спорта у градској 
општини врши Комисија за спорт коју образује Веће град-
ске општине (у даљем тексту: Комисија) чији чланови се 
именују из реда Спортског савеза Обреновца, истакнутих 
спортских стручњака или лица која су се истакла радом у 
области спорта.

Комисија има председника и шест чланова.
Решењем о образовању комисије одређује се њен де-

локруг рада, председник и друга питања од значаја за рад 
комисије.

Стручне, организационе и административно-техничке 
послове за потребе комисије обавља организациона једни-
ца Управе градске општине која је надлежна за спорт.

Председник градске општине по предлогу Комисије 
за спорт, а на основу прибављеног мишљења Већа градске 
општине, решењем одобрава финансирање одабраних про-
грама средствима буџета градске општине.

На основу решења из претходног става председник 
градске општине закључује уговор са подносиоцем одобре-
ног програма о међусобним правима и обавезама у вези са 
реализацијом одобреног програма. 

Члан 12.
Обавезује се организациона јединица Управе градске 

општине надлежна за област спорта да у року од 60 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке изради и достави Већу 
градске општине на усвајање правилник из члана 9. става 
2. ове одлуке усаглашен са Законом о спорту, подзаконским 
актима и овом одлуком. 

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-21, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу чл. 14. и 24. 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), а сходно Закону 
о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник 
РС”, бр. 18/10 и 55/13), донела је

ОДЛУКУ
О СТУДЕНТСКИМ НАГРАДАМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак доде-

ле студентских награда. 
Студентске награде обезбеђују се за студенте акредито-

ваних државних и приватних факултета и високих школа 
Републике Србије. 

Средства за студентске награде обезбеђују се у буџету 
градске општине Обреновац за сваку годину. 

Награде које се додељују студентима исплаћују се у више 
месечних рата.

Члан 2.
Студентске награде обезбеђују се за студенте високош-

колских установа, и то: 
1. студентске награде најбољим студентима са терито-

рије градске општине Обреновац,
2. бесплатне претплатне карте за превоз најбољим сту-

дентима са територије градске општине Обреновац,
3. новчана помоћ студентима из материјално угрожених 

породица са територије градске општине Обреновац.

Члан 3.
Номинални износ и број студентских награда (у даљем 

тексту: награда) сваке године утврђује Веће градске општи-
не, у оквиру средстава утврђених буџетом градске општине 
за годину у којој се награде додељују.
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II. СТУДЕНТСКЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 4.
Услови за доделу студентских награда најбољим студен-

тима са територије градске општине Обреновац су:
– да су редовни студенти основних студија од друге го-

дине студија или студенти мастер студија;
– да су први пут уписали одговарајућу годину студија и да 

нису изгубили, односно обновили, ниједну годину студија;
– да имају континуитет у школовању (на уписаном фа-

култету одмах након завршетка средње школе);
– да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 у 

току студија,
– да имају пребивалиште на територији градске општи-

не Обреновац.

Члан 5.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 4. ове одлуке су:
– фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта;
– оверена фотокопија индекса;
– за студенте основних студија и прве године мастер 

студија – уверење о положеним испитима са претходних 
година основних студија (просечна оцена за студенте ос-
новних студија и прве године мастер студија биће рачуната 
тако што ће збир оцена положених испита са основних сту-
дија бити подељен са укупним бројем положених испита),

– за студенте друге године мастер студија – уверење о по-
ложеним испитима на основним студијама и уверење о по-
ложеним испитима са прве године мастер студија (просечна 
оцена за студенте друге године мастер студија биће рачуна-
та тако што ће збир оцена положених испита са основних и 
прве године мастер студија бити подељен са укупним бројем 
испита у току основних и прве године мастер студија);

– за студенте мастер студија оверена изјава под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да је незапослен 
или уверење Националне службе за запошљавање да је лице 
на евиденцији НСЗ-а;

– попуњавање он-лајн упитника „Локална академска 
мрежа” који се налази на порталу градске општине www.
obrenovac.rs за студенте који нису пријављени у ову базу.

Члан 6.
Редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се на 

основу следећих критеријума:
– успех – просечна оцена из претходног периода се мно-

жи бројем 2 и
– ефикасност студирања, која се исказује одређеним 

бројем бодова за годину студија на коју је студент уписан:
• основне студије
– 2. година 1 бод,
– 3. година 2 бода,
– 4. година 3 бода,
– 5. и остале године 3 бода
• мастер студије 
– 1. и 2. година 3 бода.
Број бодова се утврђује ранг листом. 
Коначна ранг листа представља збир бодова.

Члан 7.
По утврђивању ранг листе, уколико два или више кан-

дидата имају једнак број бодова, предност има онај канди-
дат који се налази на вишој години студија. Уколико два 

или више кандидата имају једнак број бодова у случају из 
претходног става, а налазе се на истој години студија, пред-
ност има онај кандидат који има већу просечну оцену на 
претходној години студија.

III. БЕСПЛАТНЕ ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ 
НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 8.
Услови за доделу бесплатних претплатних карата за пре-

воз најбољим студентима са територије градске општине 
Обреновац су: 

– да су редовни студенти основних студија од друге го-
дине студија или студенти мастер студија;

– да су први пут уписали одговарајућу годину студија и да 
нису изгубили, односно обновили, ниједну годину студија;

– да имају континуитет у школовању (на уписаном фа-
култету одмах након завршетка средње школе);

– да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 у 
току студија;

– да имају пребивалиште на територији градске општи-
не Обреновац;

– да нису добитници студентске награде најбољим сту-
дентима на територији градске општине Обреновац за те-
кућу школску годину, као и да нису добитници новчане 
помоћи студентима из материјално угрожених породица за 
текућу школску годину. 

Члан 9.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 8. ове одлуке су:
– фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта;
– оверена фотокопија индекса;
– за студенте основних студија и прве године мастер 

студија – уверење о положеним испитима са претходних 
година основних студија (просечна оцена за студенте ос-
новних студија и прве године мастер студија биће рачуната 
тако што ће збир оцена положених испита са основних сту-
дија бити подељен са укупним бројем положених испита),

– за студенте друге године мастер студија – уверење о по-
ложеним испитима на основним студијама и уверење о по-
ложеним испитима са прве године мастер студија (просечна 
оцена за студенте друге године мастер студија биће рачуна-
та тако што ће збир оцена положених испита са основних и 
прве године мастер студија бити подељен са укупним бројем 
испита у току основних и прве године мастер студија);

– за студенте мастер студија оверена изјава под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да је незапослен 
или уверење Националне службе за запошљавање да је лице 
на евиденцији НСЗ-а;

– попуњавање он-лајн упитника „Локална академска 
мрежа” који се налази на порталу градске општине www.
obrenovac.rs за студенте који нису пријављени у ову базу.

Члан 10.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата су:
– успех – просечна оцена из претходног периода се мно-

жи бројем 2 и
– ефикасност студирања, која се исказује одређеним 

бројем бодова за годину студија на коју је студент уписан:
• основне студије
– 2. година 1 бод,
– 3. година 2 бода,
– 4. година 3 бода,
– 5. и остале године 3 бода
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• мастер студије 
– 1. и 2. година 3 бода.
Број бодова се утврђује ранг-листом. 
Коначна ранг листа представља збир бодова.

Члан 11.
По утврђивању ранг листе, уколико два или више кан-

дидата имају једнак број бодова, предност има онај канди-
дат који се налази на вишој години студија. Уколико два 
или више кандидата имају једнак број бодова у случају из 
претходног става, а налазе се на истој години студија, пред-
ност има онај кандидат који има већу просечну оцену на 
претходној години студија.

IV. НОВЧАНА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА 
ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 12.

Услови за доделу новчане помоћи студентима из мате-
ријално угрожених породица са територије градске општи-
не Обреновац су: 

– да су студенти на завршној години или апсолвенти ос-
новних студија високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија;

– да имају до 30 година старости;
– да имају пребивалиште на територији градске општи-

не Обреновац;
– да су из материјално угрожених породица (просечан 

месечни приход по члану породице не прелази одређени 
износ);

– да нису добитници студентске награде за најбоље сту-
денте на територији градске општине Обреновац за текућу 
школску годину, као и да нису добитници бесплатне пре-
тплатне карте за превоз за текућу школску годину. 

Члан 13.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 12. ове одлуке су:
– фотокопија личне карте или очитана чипована лична 

карта;
– оверена фотокопија индекса;
– уверење са факултета о уписаној завршној години сту-

дија;
– потврда о просечном месечном приходу по члану по-

родице студента за последња три месеца (уверење се добија 
на основу поднетих доказа о примањима свих чланова поро-
дице: потврда из радне организације за запослене (просечна 
зарада за последња три месеца), чекови о пријему пензије 
за последња три месеца за пензионере, потврда Национал-
не службе за запошљавање за незапослене, уверење из ка-
тастра о приходима за оне који имају пријављен приход од 
пољопривреде, за студенте уверење са факултета, за ученике 
потврда о редовном школовању издата од стране школе);

– оверена изјава о броју чланова породице.

Члан 14.
Редослед кандидата утврђује се на основу висине про-

сечног месечног прихода по члану породице студента. 
Кандидати се рангирају од најнижег ка највишем про-

сечном месечном приходу по члану породице.

Члан 15.
По утврђивању ранг листе, уколико два или више кан-

дидата имају исти просечан месечни приход по члану поро-
дице, предност има онај кандидат који има већи број члано-
ва породице. 

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 16.

Студент, за време примања награде, обавезује се: 
– да неће променити место пребивалишта за време до-

бијања награде; 
– да неће отићи на школовање или на усавршавање у 

иностранство за време добијања награде, без предходне пи-
сане сагласности даваоца награде.

Члан 17.
Награђеном студенту престаје право на исплату преоста-

лог дела студентске награде уколико у току трајања школске 
године за коју је добио награду изгуби статус студента.

VI. ПОСТУПАК
Члан 18.

Награде додељује градска општина Обреновац на осно-
ву конкурса који расписује Веће градске општине, на пред-
лог Комисије за образовање. 

Члан 19.
Награде се додељује на основу конкурса за доделу сту-

дентских награда најбољим студентима са територије градске 
општине Обреновац, конкурса за доделу бесплатних пре-
тплатних карата за превоз најбољим студентима са терито-
рије градске општине Обреновац и конкурса за доделу новча-
не помоћи студентима из материјално угрожених породица 
са територије градске општине Обреновац, који садрже:

– услове за доделу награда, претплатних карата и новча-
не помоћи за студенте;

– број и номинални износ награде, претплатних карата 
и новчане помоћи;

– критеријуме за утврђивање редоследа кандидата;
– потребна документа;
– рок за пријављивање на конкурс;
– поступак;
– објављивање одлуке. 

Члан 20.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подно-

си се Одељењу за развој Управе градске општине преко пи-
сарнице Управе градске општине Обреновац. 

Члан 21.
Разматрање поднетих пријава и формирање предлога 

ранг-листе врши Радна група за пријем и преглед приспе-
лих пријава и састављање ранг-листе пријављених учесни-
ка конкурса, коју образује Комисија за образовање, уз са-
гласност Већа градске општине.

Стручне и административне послове за потребе Радне 
групе и Комисије за образовање обавља Одељење за развој 
Управе градске општине.

Члан 22.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана обја-

вљивања конкурса на огласној табли градске општине Об-
реновац и званичном сајту градске општине Обреновац.

Приспеле пријаве за доделу награда разматра Радна 
група за пријем и преглед приспелих пријава и састављање 
ранг листе пријављених учесника конкурса.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је 
предата након истека рока за пријављивање. Неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи 
сву потребну документацију која је наведена у конкурсу. 
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Непотпуну пријаву Комисија за образовање одбацује 
закључком против кога се може изјавити жалба Већу град-
ске општине Обреновац. 

Члан 23.
Радна група за пријем и преглед приспелих пријава и 

састављање ранг-листе пријављених учесника конкурса 
разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши бодо-
вање и рангирање у складу са овом одлуком за подносиоце 
пријава и на основу утврђеног броја бодова и рангирања, 
сачињава предлог ранг листе за доделу награда и објављује 
је на огласној табли градске општине Обреновац и на зва-
ничном сајту градске општине Обреновац. 

Предлог ранг листе садржи: назив конкурса, место на 
ранг-листи, редни број пријаве, име и презиме подносиоца 
пријаве на конкурс, адресу подносиоца пријаве, назив фа-
култета односно високе школе, да ли је подносилац пријаве 
на државном или приватном факултету или високој шко-
ли (за конкурс за доделу студентских награда најбољим 
студентима и конкурс за доделу бесплатних претплатних 
карата за превоз), просечну оцену (за конкурс за доделу 
студентских награда најбољим студентима и конкурс за 
доделу бесплатних претплатних карата за превоз), број бо-
дова на основу просека (за конкурс за доделу студентских 
награда најбољим студентима и конкурс за доделу бесплат-
них претплатних карата за превоз), број бодова на основу 
године студија (за конкурс за доделу студентских награда 
најбољим студентима и конкурс за доделу бесплатних пре-
тплатних карата за превоз), укупан збир бодова (за конкурс 
за доделу студентских награда најбољим студентима и кон-
курс за доделу бесплатних претплатних карата за превоз), 
годину студија (за конкурс за доделу новчане помоћи сту-
дентима из материјално угрожених породица), просечан 
месечни приход по члану породице подносиоца пријаве 
(за конкурс за доделу новчане помоћи студентима из мате-
ријално угрожених породица), датум утврђивања предлога 
и начин подношења приговора. 

Комисија за образовање објављује предлог ранг листе 
студената, на које сваки учесник конкурса има право при-
говора у року од осам дана од дана њеног објављивања на 
огласној табли градске општине Обреновац и на званичном 
сајту градске општине Обреновац. 

Члан 24.
Сваки учесник у конкурсу може Комисији за образо-

вање уложити приговор на предлог ранг листе, у року од 
осам дана од дана објављивања. 

Након доношења акта Комисије за образовање по при-
говору, комисија припрема предлог коначне ранг-листе 
и доставља је Већу градске општине Обреновац на даљи 
поступак и одлучивање. 

Веће доноси одлуку о додели награда на основу предло-
жене коначне ранг-листе. Одлука Већа је коначна.

Након доношења одлуке о додели награда, иста се обја-
вљује је на огласној табли градске општине Обреновац и на 
званичном сајту градске општине Обреновац. 

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-23, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруaра 2014. године, на основу члана 19. 
тачка 12. и члана 24. тачка 8. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 
15/10 и 49/13), Закона о јавним путевима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), члана 77. став 1. 
тачка 11. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 7. Одлуке о улицама, 
локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист 
града Београда”, бр. 3/01 и 15/05) и члана 102. Пословника 
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, број 6/11), донела је

ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се некатегорисани путеви на 

подручју градске општине Обреновац и уређује управљање, 
изградња, реконструкција, одржавање и коришћење некате-
горисаних путева (сеоских, пољских и других).

Члан 2.
Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује 

делове насеља.
Улице на подручју градске општине Обреновац су 

утврђене посебном одлуком Скуштине градске општине.

Члан 3.
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно по-

везује територију општине, односно града, као и територију 
општине, односно града са мрежом државних путева.

Општински путеви (локални путеви) на територији 
градске општине Обреновац су утврђени посебном одлу-
ком Скуштине града Београда.

Члан 4.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је 

доступна већем броју разних корисника, која је уписана у ка-
тастар непокретности као некатегорисани пут и коју Скупшти-
на градске општине проглашава некатегорисаним путем.

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке, јесу сеоски 
путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на наси-
пима за одбрану од поплава, у државној својини, који су у 
општој употреби и као такви уписани у катастар непокрет-
ности.

Члан 5.
Некатегорисани путеви на подручју градске општине 

Обреновац су сви остали путеви изузев улица и општин-
ских путева, који испуњавају услове предвиђене чланом 4. 
став 2. ове одлуке.

II. УПРАВЉАЊЕ

Члан 6.
Послове управљања некатегорисаним путевима на под-

ручју градске општине Обреновац, градска општина Обре-
новац обезбеђује преко Јавног предузећа за изградњу Обре-
новца (у даљем тексту: управљач).

Оперативни послови из става 1 овог члана могу се пове-
рити извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.
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Члан 7.
Управљање некатегорисаним путем у смислу ове одлуке 

јесте:
– коришћење некатегорисаног пута; 
– планирање изградње, реконструкције, одржавања и 

заштите некатегорисаног пута; 
– заштита некатегорисаног пута, односно забрана или 

ограничавање интервенција на некатегорисаном путу;
– вршење инвеститорске функције на изградњи и рекон-

струкцији некатегорисаног пута;
– организовање и обављање стручних послова у вези са 

изградњом, реконструкцијом, одржавања и заштите некате-
горисаног пута;

– уступање радова на одржавању некатегорисаног пута;
– организовање стручног надзора над изградњом, рекон-

струкцијом, одржавањем и заштитом некатегорисаног пута;
– означавање некатегорисаног пута и вођење евиденције 

о некатегорисаним путевима.

III. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

Члан 8.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева 

врши се у складу са Законом о планирању и изградњи.
Управљач доноси годишњи програм пословања о изградњи 

и реконструкцији некатегорисаних путева уз сагласност ос-
нивача, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске 
општине, на основу предлога Савета месних заједница.

IV. ОДРЖАВАЊЕ

Члан 9.
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење ра-

дова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја и чува употребна вредност пута у стању које је 
било у тренутку изградње односно реконструкције.

Управљач некатегорисаног пута је дужан да, при из-
вођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и 
безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.

Одржавање некатегорисаних путева обавља се на осно-
ву Оперативног програма одржавања некатегорисаних пу-
тева, који доноси управљач пута, на основу годишњег про-
грама пословања, на који је оснивач дао сагласност. 

Одржавање некатегорисаних путева обухвата редовно, 
периодично и ургентно одржавање.

Члан 10.
Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног 

објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и 

осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у грани-

цама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и дру-

гих делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање 

саобраћајне сигнализације;
9) чишћење саобраћајне сигнализације;
10) постављање, замењивање, допуњавање и обна-

вљање опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, са-
обраћаја и околине;

11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за зашти-
ту пута, саобраћаја и околине;

12) кошење траве и уређивање зелених површина на 
путу и земљишном појасу;

13) чишћење снега и леда са коловоза и саобраћајних повр-
шина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.

Члан 11.
Радови на периодичном одржавању некатегорисаних 

путева обухватају: ојачање коловозне конструкције, реха-
билитацију и појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора 

на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини ко-

ловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу 

нарочито:
1) селективно обнаваљање, замена и појачање дотраја-

лих коловозних застора и промена попречних нагиба коло-
воза на некатегорисаном путу, односно његовом делу;

2) замена сложених дилатационих справа, изолације, 
коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундар-
них елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, 
надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;

3) обнављање антикорозивне заштите челичних кон-
струкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката;

4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених 
пропуста за воду;

5) постављање нове саобраћајне сигнализације на нека-
тегорисаном путу, односно његовом делу.

Радови на појачаном одржавању некатегорисаног пута 
(побољшање некатегорисаног пута), јесу нарочито:

1) ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка 
појединих кривина;

2) проширење коловозне конструкције, банкина и оста-
лих елемената трупа пута на краћим деловима пута;

3) проширење раскрсница у нивоу;
4) замена дренажних система и хидроизолације у туне-

лима и санација или замена тунелске облоге;
5) санирање клизишта и одрона;
6) санација и израда потпорних, обложних и порталних 

зидова;
7) замена или израда дренажног система за одводњавање 

подземних вода са некатегорисаног пута и путног објекта;
8) постављање нове опреме пута и нових објеката и оп-

реме за заштиту пута, саобраћаја и околине на некатегори-
саном путу, односно његовом делу.

Члан 12.
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путе-

ва обухватају радове условљене елементарним непогодама 
и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проход-
ности пута и безбедног одвијања саобраћаја.

V. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 13.

Ради спречавања угрожавања стабилности некатегори-
саног пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање 
саобраћаја и режим саобраћаја на некатегорисаном путу, 
носилац права службености на некатегорисаном путу, као и 
других права у складу са законом, може да изводи радове на 
некатегорисаном путу само ако је за извођење тих радова 
прибавио сагласност управљача пута.
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Члан 14.
Сопственици, односно корисници земљишта које се гра-

ничи са некатегорисаним путевима дужни су да уклањају 
шибље и растиње, као и гране са стабала које су над колово-
зом некатегорисаних путева.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 15.

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и 
заштите некатегорисаних путева обезбеђује се из буџета град-
ске општине Обреновац и других извора у складу са законом.

VII. НАДЗОР
Члан 16.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке у 
делу који се односи на изградњу и реконструкцију некате-
горисаних путева врши грађевинска инспекција Управе 
градске општине Обреновац, док у делу који се односи на 
одржавање некатегорисаних путева и одржавање јавних 
зелених површина дуж саобраћајница врши комунална ин-
спекција Управе градске општине Обреновац.

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Одељење 
за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе 
градске општине Обреновац.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.

Обавезује се ЈП за изградњу Обреновца да у року од две 
године од дана ступања на снагу ове одлуке сачини евиден-
цију некатегорисаних путева на територији градске општи-
не Обреновац.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-25, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу члана 24. 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13) и члана 102. 
Пословника Скупштине градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), имајући у виду 
одредбе члана 137. става 1. тачке 3. и члана 156. Закона о 
спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11) и члана 
4. става 1. тачке 3. Одлуке о задовољавању потреба и инте-
реса грађана у области спорта у Београду („Службени лист 
града Београда”, број 57/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТА-
ЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД-

СКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области спорта 

од значаја за градску општину Обреновац и грађане Обре-

новца („Службени лист града Београда”, број 42/11), у члану 
3. ставу 1. врши се допуна тако што се после тачке 4 додаје 
нова тачка 5. која гласи:

„5. Пливање за Часни крст на Богојављење.”
У истом члану, после става 6. додаје се нови став и гласи:
„Пливање за Часни крст на Богојављење са обале Саве, 

у коме, у организацији Српске православне цркве, Цркве-
не општине Обреновац а под покровитељством градске 
општине Обреновац учествују заинтересовани такмичари.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-22, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 25. фебруара 2014. године, на основу члана 24. тач. 26. 
и 42. Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), члана 4. став 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), члана 9. став 2. Одлуке о промени оснивачког 
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и 
унапређење живoтне средине на територији градске општи-
не Обреновац („Службени лист града Београда”, број 12/13), 
члана 4. став 4. Статута Јавног предузећа за заштиту и 
унапређење живoтне средине на територији градске општи-
не Обреновац број 284/14 од 18. фебруара 2014. године и 
члана 102. Пословника Супштине градске општине Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, број 6/11) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта – Одлуке о ос-

нивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење жи-
вoтне средине на територији градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 12/13) члан 9. став 1. 
мења се и гласи: 

„Седиште предузећа је у Обреновцу у ул. Краља Алек-
сандра I бр. 63”. 

Члан 2.
Све остале одредбе Одлуке о промени оснивачког 

акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и 
унапређење живoтне средине на територији градске општи-
не Обреновац остају непромењене.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-26, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године на основу члана 4. став 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), члана 24. тач. 26. и 42. Статута градске општи-
не Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 
4/10, 15/10 и 49/13) и члана 102, Пословника Скупштине 
градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, број 6/11), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта – Одлуке о ос-

нивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 12/13) у члану „14”, 
ставу првом, тачци I, подтачка 47, која гласи: „Милоша Об-
реновића бр. 125 површине 133,15 m2”, се брише. 

У истом члану и ставу подтачке од 48 до 95 постају 
подтачке од 47 до 94.

Члан 2.
Све остале одредбе Одлуке о промени оснивачког акта 

– Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” 
Обреновац остају непромењене.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-27, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу чл. 12. и 13. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 24. тачке 28. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 
15/10 и 49/13) и члана 27. Одлуке о промени оснивачког 
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и 
унапређење живoтне средине на територији градске општи-
не Обреновац („Службени лист града Београда”, број 12/13), 
члана 74. став 4, чланa 111. Пословника Скупштине градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
6/11), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Мења се Решење Скупштине градске општине Обре-
новац VII-01 број 020-83 од 21. јуна 2013. године, тако што 
се разрешава Иван Васиљевић дужности члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне 
средине на територији градске општине Обреновац, са 25. 
фебруаром 2014. године, тј. пре истека времена на које је 
именован и што се именује Светозар Андрић, дипломирани 
аналитичар заштите животне средине – мастер из Обренов-
ца, за члана Надзорног одбора Јавног предузећа за зашти-
ту и унапређење животне средине на територији градске 
општине Обреновац.

2. Мандат члана Надзорног одбора именованог овим ре-
шењем траје четири године рачунајући од дана именовања, 
односно до истека мандата Надзорног одбора.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-7, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 25. фебруара 2014. године, на основу чл. 12. и 13. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 24. тачке 28. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 
15/10 и 49/13) и члана 26. Одлуке о промени оснивачког акта 
– Одлуке о организовању Jавног предузећа Спортско кул-
турни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист 
града Београда”, бр. 12/13 и 49/13), члана 74. став 4, чланa 
111. Пословника Скупштине градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУР-

НИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ

1. Мења се Решење Скупштине градске општине Обре-
новац VII-01 број 020-84 од 21. јуна 2013. године, тако што 
се утврђује да Маријани Стојановић престаје дужност пред-
седника Надзорног одбора Jавног предузећа Спортско-кул-
турни центар „Обреновац” у Обреновцу, са 25. фебруаром 
2014. године, тј. пре истека времена на које је именован, 
због подношења оставке и што се именује Мирјана Трифу-
новић, дипломирани правник из Обреновца, за председни-
ка Надзорног одбора Jавног предузећа Спортско-културни 
центар „Обреновац” у Обреновцу.

2. Мандат председника Надзорног одбора именованог 
овим решењем траје четири године рачунајући од дана име-
новања, односно до истека мандата Надзорног одбора.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-8, 25. фебруара 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, с.р.
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