
Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу одредаба члана 12. тачке 6. и 
члана 26. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ), члана 54. 
тачка 1. Статута града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) члана 41. За-
кона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), донела је

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕЗИМЕ

У изради Локалнoг акционог плана запошљавања Града 
Београда за 2018. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) учество-
вали су социјални партенери који остварују међусобну са-
радњу у оквиру Савета за запошљавање Града Београда ос-
нованог 26. септембра 2014. године.

Овај документ представља обједињен преглед циљева и 
приоритета регионалне политике запошљавања које је по-
требно остварити како би се допринело пуној имплемне-
тацији стратешког циља политике запошљавања на нацио-
налном нивоу и текућим реформским процесима од значаја 
и утицаја на област политике запошљавања како на нивоу 
Града Београда, тако и на нивоу Републике Србије.

Процењени раст БДП-а у 2016. години на подручју Бе-
ограда је 6,6% у односу на 2015. годину. Допринос Београ-
да БДП-у Србије је стабилан и према проценама је износио 
39,8% БДП-а за ниво Републике, док је просечан БДП по 
становнику за 66,8% већи него од просека на нивоу РС. 

Број становника у Београду je наставио да расте, а про-
цењује се да је средином 2016. године износио 1.683.962, 
што је за 24.522 лица више од броја регистрованог прили-
ком пописа становништва 2011.

Ово је последица механичког прираштаја, будући да 
природни прираштај опада још од средине седамдесетих го-
дина прошлог века. Само у току 2016. године у Београду је 
забележен миграциони салдо у износу од 6.504 лица.

У 2017. години су настављени позитивни трендови на 
тржишту рада, како на нивоу Београдског региона, тако и 
на нивоу Републике Србије.

Према последњим расположивим подацима (новембар 
2017.) Националне службе за запошљавање, Филијале за град 
Београд дошло је до смањења броја незапослених за 14,5% у 
поређењу са истим месецом претходне године.

Према административним изворима о кретању неапос-
лености и запошљавању са евиденције Националне службе 
за запошљавање за територију града Београда, за 2017. го-
дину је карактеристично: континуирано смањење у пери-

оду пролеће–јесен; учешће незапослених у становништву 
радног узраста је изнад просека за ниво града у следећим 
општинама: Старом граду, Чукарици, Лазаревцу, Раковици, 
Барајеву, Сопоту, Обреновцу и Младеновцу; запошљавање 
са евиденције НСЗ-а је повећана у односу на исти период 
претходне године, а повећана је и тражња за радницима уз 
посредовање Филијале за град Београд.

С обзиром на показатеље економске активности, де-
мографска кретања и стање на тржишту рада Београдског 
региона, унапређење људских ресурса кроз приступ засно-
ван на специфичним потребама грађана у погледу запосле-
ности и прихода се наметнуо као један од регионалних при-
оритета у даљем развоју града Београда.

Да би се овај приоритет остварио постављени су основ-
ни циљеви развоја регионалне политике запошљавања у 
2018. години, који одговарају циљевима на нивоу Републике 
Србије, а чије остваривање се планира применом сета мера 
и активности које ће бити подржане: побољшање услова за 
приступ тржишту рада, посредовање у запошљавању, про-
фесионална оријентација и саветовање о планирању карије-
ре, повећање компетентности радне снаге путем додатног 
образовања и обука, подстицање запошљавања и пословања 
путем субвенција и на јавним радовима, подршка развоју 
предузетништва и малих и средњих предузећа и подстицаји 
за инвестиције у пољопривреди и рурални развој.

Низом мера биће подржано оснаживање и запошљавање 
незапослених из категорија теже запошљивих лица, при 
чему ће приоритетна подршка бити усмерена на младе до 30 
година живота, вишкове запослених, незапослене старије од 
50 година, незапослене без квалификација, нискоквалифи-
коване и дугорочно незапослене, радно способне кориснике 
новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, Роме, 
жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

Осим мера и активности наведених у овом акционом 
плану (поглавље VIII), у 2018. години ће бити реализоване и 
друге мере и активности за подстицање запошљавања које 
спроводе Национална служба за запошљавање, у складу 
са својим програмом рада и расположивим финансијским 
средствима, као и друге организације и институције у скла-
ду са утврђеним надлежностима.

I. ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ

Регионални бруто домаћи производ и регионални рачу-
ни представљају неизоставан алат за ефективно вођење ре-
гионалне политике као и мониторинг и евалуацију планова 
и програма регионалног развоја. Регионални бруто домаћи 
производ се користи за идентификацију кључних факто-
ра регионалног раста и стратешко планирање економске 
структуре и раста региона.
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Номинални БДП Београда, према текућим ценама, не-
прекидно је растао последњих година. При томе је допри-
нос Београда БДП-у Србије био стабилан – приближно 40%, 
што указује на уједначено кретање овог макроекономског 
агрегата на републичком и градском нивоу. Концентрација 
економских активности у главном граду је одраз метро-
полизације привреде, која одликује не само Србију, него и 
многе друге европске земаље. 

Према прелиминарним резултатима обрачуна регио-
налног бруто домаћег производа (БДП) за 2016. годину1, за 
Београдски регион ова вредност износи 1.696.449 милиона 
динара, што представља 39,8% БДП-а за ниво Републике 
Србије. Овај износ је за 6,6% већи него у 2015. години (раст 
на нивоу РС је процењена на 5,4%).

При томе, регионални БДП по становнику за Београд-
ски регион је 1.007 хиљада динара, има за 66,8% већи per 
capita износ у односу на републички ниво.

II. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

1. Демографска кретања

Од почетка новог миленијума број становника Београ-
да расте захваљујући механичком прираштају, будући да 
1 Републички завод за статистику, Прелиминарни резултати обрачуна регионал-

ног бруто домаћег производа за 2016. годину.

природни прираштај опада још од средине седамдесетих 
година прошлог века. Од деведесетих година прошлог века 
у Београду већи број становника умире него што се рађа, 
односно бележи се негативни природни прираштај, али је 
миграциони прираштај који представља разлику између 
броја досељених и одсељених лица на одређеном подручју, 
позитаван и доприноси расту.

Према резултатима Пописа становништва из 2011. годи-
не, број становника је износио 1.659.440 становника. Према 
проценама, средином 2016. године број становника у Бео-
граду је износио 1.683.962.

Табела 1 – Кретање броја становника у Београду
Извор: РЗС, Процене становништва у РС у 2016. години

Година Број становника
2011. 1.658,151
2012. 1.664,218
2013. 1.669,552
2014. 1.675,043
2015 1.679.895
2016 1.683.962

У току 2016. године миграциони салдо у Београду је из-
носио 6.504 лица, при чему је 16.086 досељено из других об-
ласти, а из Београда се одселило 9.582 лица.

Графикон 1 – Графикон 1 – Миграциони салдо по регионима Републике Србије, 2016

Извор: Унутрашње миграције у Републици Србији, 2016., РЗС, Саопштење СН60 од 30. јуна 2017. године

2. Регистрована запосленост2

Према последњем објављеном податку РЗС, у III кварта-
лу 2017. године регистрована запосленост на нивоу Београ-
да износила је 695.354 лица, од којих:

– 612.308 запослено у правним лицима (привредна 
друштва, предузећа, задруге, установе и друге организације),

– 80.061 лице су предузетници, лица која самостално 
обављају делатност и запослени код њих, а

– 2.984 лица чине регистровани индивидуални пољопри-
вредници.
2 Под појмом (регистровани) запослени подразумевају се лица која имају формал-

но правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем, 
на одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу 
уговора о делу или на основу уговора о обављању привремених и повремених 
послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних 
друштава или предузетничких радњи; као и лица која обављају пољоривредне 
делатности, а налазе се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (ЦРОСО).

У односу на регистровану запосленост из истог периода 
претходне године, дошло је до повећања за 21.045 лица.

При томе, расподела броја запослених у правним лици-
ма, и лица која самостално обављају делатност, предузет-
ници и запослени код њих, према секторима делатности 
изгледа овако: трговина на велико и мало и поправка мо-
торних возила – 17,2%, државна управа и организације 
обавезног социјалног осигурања – 11,5%, прерађивачка 
индустрија – 9,4%, административне и помоћне услужне 
делатности – 8,3%, стручне, научне иновационе и техничке 
делатности – 7,7%, здравствена и социјална заштита – 7,1%, 
саобраћај и складиштење – 6,5%, образовање – 5,7%, инфо-
рмисање и комуникације – 5,3%, грађевинарство – 5,0%, ус-
луге смештаја и исхране – 3,7%, финансијске делатности и 
делатност осигурања – 3,4%, док сви остали сектори делат-
ности садрже заједно мање од 10,0% (појединачно, мање од 
3,0% запослених).
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Што се тиче запослености на подручју Републике Ср-
бије, регистровано је укупно 2.077.574 лица, што је пораст 
у односу на исти квартал претходне године за 2,7%, с тим 
да је структура запослености нешто другачија у односу на 
Београд: у правним лицима је запослено 79,2%, предузетни-
ци и лица који самостално обављају делатност чине 16,7%, а 
индивидуални пољопривредници 4,1%.

3. Кретања на тржишту рада према евиденцији НСЗ

Број незапослених лица3 на евиденцији НСЗ за терито-
рију града Београда у новембру 2017. године износи 88.120, 
3 Административни статистички извори о броју незапослених лица заснивају се 

на подацима о регистрованим незапосленим лицима на евиденцији Националне 
службе за запошљавање који, у складу са законом, обухватaју лица од 15 година 
живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живо-
та, способне и одмах спремне да раде, који нису засновали радни однос или на 
други начин остварили право на рад, а која се воде на евиденцији незапослених 
и активно траже посао.

што у поређењу са истим месецом претходне године пред-
ставља смањење броја незапослених за 14,5%.

Истовремено, на подручју Републике Србије евиденти-
рано је укупно 617.374 незапослено лице, што представља 
смањење за чак 10,8% у односу на исти месец претходне го-
дине.

Кретање броја незапослених лица на евиденцији НСЗ, 
Филијале за град Београд је имало уобичајени тренд раста 
на крају претходне и почетку текуће године, како због се-
зонских промена до којих долази у зимским месецима, тако 
и због повећане мотивације оних који се нередовно јављају 
на евиденцију, да то учине у време оглашавања јавних пози-
ва за учешће у мерама активне политике запошљавања које 
спроводи НСЗ. Током пролећа и лета евидентирано је кон-
тинуирано смањење броја запослених на месечном нивоу, 
да би се овај тренд задржао до краја године.

Графикон 2 – Кретање незапослености у последњих годину дана, по месецима

Извор: Евиденција Националне службе за запошљавање, Филијале за град Београд

Структура незапослених лица на евиденцији НСЗ-а на 
подручју града Београда изгледа овако:

– жене чине 58,2% или 51.316;
– просечна старост незапосленог лица је нешто већа од 

42 година, учешће младих до 30 година износи 19,8% (17.482 
лица), а лица старија од 50 година 33,4% (29.414 лица);

– према степену образовања, укупан број лица без ква-
лификација и нискоквалификованих (I и II степен) из-
носи 15.405 што чини 17,5%, док је највеће учешће лица 
са средњим нивоом образовања (III–V степен) 52,6%, а 
учешће лица са вишим и високим образовањем (VI–VIII 
степен) износи 30%;

– у односу на трајање незапослености, дуже од 12 месеци 
(дугорочна незапосленост) посао тражи 57.461 лице или 65,2%;

– број лица која припадају некој другој од каторија теже 
запошљивих лица, у односу на укупан број незапослених, је 
следећи:

– млади до 30 година старости који су без квалифика-
ција или са ниским квалификацијама – 1.854 (2,1%),

– млади до 30 година старости који посао траже дуже од 
12 месеци – 7.725 (8,8%),

– особе са инвалидитетом је – 1.921 (2,2%), 
– вишкови запослених – 8.040 (9,1%),
– Роми – 1.860 (2,1%),
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи 

– 1.982 (2,2%),
– жртве трговине људима – 0 (нису регистроване на 

евиденцији),
– жртве породичног насиља – 41 лице (0,05%),
– избеглице – 117 (0,1%),
– интерно расељена лица – 952 (1,1%),
– повратници према споразуму о реадмисији – 6 лица,
– самохрани родитељи – 2.022 (2,3%),
– супружници који су обоје незапослени – 4.019 (4,6%).
У наставку је приказано кретање незапослености у пе-

риоду од 2009. године, с тим да су коришћени упоредни 
подаци за исти месец (новембар) за сваку годину из друге 
декаде 21. века.
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Графикон 3 – Кретање незапослености у периоду 
2009–2017. године 

(према подацима за новембар)

Према Табели 2, у којој је приказана дистрибуција процењеног броја становника радног узраста (старости 15 до 64 го-
дине) средином 2016. године и броја незапослених лица на евиденцији НСЗ у новембру 2017. године, по градским општи-
нама, можемо уочити да је у појединим општинама проблем незапослености значајно израженији од просечног на нивоу 
града у целини (5,2%), и то у Раковици, Барајеву, Сопоту, Обреновцу и највише у Младеновцу (8,9%).

Табела 2 – Учешће незапослених лица са евиденције НСЗ у укупном становништву

Извор: РЗС – Процене становништва у РС у 2016. години; НСЗ – евиденција незапослених лица
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Иако наведени индикатор није уобичајен за анализу 
незапослености, јер се стандардна стопа незапослености 
израчунава као однос броја незапослених и броја радно 
активних становника, у недостатку овог показатеља (АРС 
је истраживање којим се добијају поуздани резултати до 
нивоа региона, али због величине узорка не и на нивоу 
општина), искористили смо процењен број становника за 
катергорију лица која би према годинама старости могли да 
буду разврстани као становништво радног узраста од 15 до 
64 године. 

Стога, овај показатељ нам може послужити за избор 
оних средина (градских општина) у којима би подршка 
решавању незапослености могла да буде најделотворнија 
у циљу равномернијег локалног развоја града и циљане 
подршке теже запошљивим категоријама незапослених у 
деловима града са додатним отежавајућим околностима за 
запошљавање.

У периоду јануар–новембар 2017. године укупан број 
запослених са евиденције4 НСЗ, код послодаваца чије је се-
диште на подручју Београда, износи 75.990 лица, што пред-
ставља повећање у односу на исти период претходне године 
за 9,0%. 

Од овог броја, највеће учешће имају лица са IV степеном 
стручне спреме 35,2%, затим лица са III степеном 21,2%, 
лица са VII-1 степеном 19,7%, као и лица са I степеном 
стручне спреме (11,7%).

Ако посматрамо делатност послодаваца, највише лица у 
текућој години је запослено у секторима: Административ-
них и помоћних услужних делатности (23,9 %) и Трговине 
на велико и мало (18,0%). Следе: Прерађивачка индустрија 
(11,5%), Стручне, научне, иновационе и техничке делат-
ности (8,1%), Грађевинарство (6,9%), Образовање (5,5%), 
Здравствена и социјална заштита (4,4%), Услуге смештаја и 
исхране (4,1%), Саобраћај и складиштење (3,8%), Државна 
управа и и организације обавезног социјалног осигурања 
(3,2%), Финансијске делатности и делатност осигурања 
(2,3%), Остале услужне делатности и Информисање и ко-
муникације (по 2,3%), док су остали сектори делатности за-
ступљени са мање од 2%.

У истом периоду са евиденције незапослених лица5 Фи-
лијале за град Београд запослено је 45.261 лице, што је за 
10% више него у истом периоду претходне године.

Послодаваци чије је седиште на подручју Београда, 
пријавили су потребе за запошљавањем 26.139 лица током 
периода јануар–новембар 2017. године, што је у односу на 
исти период претходне године више за чак 31%. При томе, 
Филијала за град Београд је примила захтеве послодаваца 
за посредовањем у запошљавању за 18.903 лица, што пред-
ставља повећање у односу на исти период претходне године 
за 31,2%.

Од укупно пријављених потреба за запошљавањем, нај-
чешће су тражена лица са III степеном стручне спреме – 
37,7%, затим са IV степеном – 21,9%, потом са I степеном 
– 19,3%, па са VII-1 степеном стручне спреме – 11,2%.

Што се тиче делатности послодаваца, у 2017. години нај-
чешће потребе пријавили су послодавци из следећих сек-
4 Под појмом „запошљавања са евиденције” НСЗ извештава о броју новозапосле-

них лица за која је у извештајном периоду преузела податке о пријавама на оба-
везно социјално осигурање (ЦРОСО), а која су дан пре заснивања радног односа 
или другог облика радног ангажовања била на евиденцији НСЗ.

5 Приликом израде извештаја о запошљавању са евиденције, као и о пријављеним 
потребама за запошљавањем,  НСЗ користи статистичке податке добијене по 
тзв. територијалном и организационом принципу. Према територијалном прин-
ципу, извештаји се односе на број лица која су се запослила код послодаваца чије 
је седиште на одређеној територији, без обзира на место рада запослених лица, 
док се извештаји добијени по организационом принципу односе на број лица 
која су се запослила са евиденције одређене организационе јединице НСЗ, та-
кође без обзира на место њиховог рада.

тора: прерађивачка индустрија (6.109), административне и 
помоћне услужне делатности (5.310), трговина на велико и 
мало и поправка моторних возила (4.049), грађевинарство 
(2.218), стручне, научне, иновационе и техничке делатности 
(1.580), образовање (1.332), пружања услуга смештаја и 
исхране (1.328), саобраћај и складиштење (812), финансијс-
ке делатности и делатности осигурања (806), здравствена и 
социјална заштита (668), државна управа и одбрана; оба-
везно социјално осигурање (540), остале услужне делат-
ности (430), информисање и комуникације (408), уметност, 
забава и рекреација (273), док је од послодаваца из осталих 
делатности било по мање од 1,0% пријављених потреба за 
запошљавањем.

III. РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТ И ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Регионални приоритет:
Унапређење људских ресурса у региону Београда кроз 

приступ заснован на специфичним потребама грађана у 
погледу запослености и прихода.

Опис приоритета:
Искоришћење знања и вештина људи и послодаваца 

унутар региона како би се побољшао положај људи и како 
би им се омогућило да остваре веће користи од развоја свог 
региона, као и да више допринесу том развоју, главни је за-
датак овог регионалног приоритета. Фокус приоритета је на 
идентификовању потенцијала и активирању постојећих ре-
сурса на боље усмерени и делотворнији начин.

Основни циљеви локалног акционог плана запошља-
вања су усклађени са циљевима на националном нивоу и 
обухватају:

1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење 
институција тржишта рада;

2) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски 
капитал;

3) подстицање запошљавања и укључивање теже запо-
шљивих лица на тржиште рада и подршка локалној полити-
ци запошљавања.

IV. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПО-
ШЉАВАЊА

Мере и активности за подстицање запошљавања које ће 
се спроводити у 2018. години односе се на следеће облике 
подршке:

I. Унапређење институција тржишта рада и приступа 
новим тржиштима;

II. Побољшање услова за приступ тржишту рада;
III. Посредовање у запошљавању, професионална оријен-

тација и саветовање о планирању каријере;
IV. Повећање компетентности радне снаге путем додат-

ног образовања и обука;
V. Подстицање запошљавања и пословања путем суб-

венција и јавних радова;
VI. Подршка развоју предузетништва и микро, малих и 

средњих предузећа и предузетника;
VII. Подстицаји за инвестиције у пољопривреди и ру-

рални развој;
VIII. Подстицаји за унапређење квалитета туристичко-

угоститељске понуде.
Следеће мере које ће се спроводити уз суфинансирање 

из градског и републичког буџета, а за које ће НСЗ пружати 
стручну и техничку подршку, обухватају:
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Сајам средњих стучних и уметничких школа 

Сајам је намењен ученицима завршних разреда основне 
школе. На сајму ће се представити средње стручне и умет-
ничке школе из јавног сектора. 

Београдски сајам запошљавања и стручне праксе

Сајам запошљавања и стручне праксе има за циљ непо-
средно повезивање послодаваца са незапосленим лицима у 
циљу смањења незапослености. У плану је одржавање нај-
мање једног сајма.

Предвиђено је да на једном месту буде окупљен вели-
ки број послодаваца са пријављеним потребама за запо-
шљавањем, који ће представити своја слободна радна мес-
та и могућности пријема лица на стручну праксу. НСЗ ће 
позвати сва лица са евиденције, која испуњавају услове 
за понуђена радна места, да се представе послодавцима, 
а учешће ће бити омогућено и другим заинетересованим 
незапоосленим лицима и лицима која траже промену за-
послења.

Подршка каријерном вођењу и саветовању и обуке за 
тржиште рада

У оквиру пројекта „Повећање ефикасности политике за-
пошљавања према угроженим групама” који се спроводи у 
оквиру програмског циклуса ИПА 2012 средствима ЕУ и уз 
учешће из буџета РС, НСЗ и јединице локалне самоуправе 
ће наставити реализацију активности у области каријерног 
вођења и саветовања: у проширеној мрежи клубова за тра-
жење посла, Центара за информисање и професионално са-
ветовање, као и спровођење обука за тржиште рада.

Субвенције за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих

Послодавци који припадају приватном сектору, првен-
ствено мала и средња предузећа, могу за запошљавање не-
запослених лица из категорије теже запошљивих оствари-
ти субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним 
местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократ-
ном износу, али је крајњи корисник субвенције незапосле-
но лице које се запошљава кроз ову меру.

Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на 
које се ова субвенција примењује су: 

1) млади до 30 година старости – без квалификација/са 
ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже 
од 12 месеци; 

2) старији од 50 година;
3) вишкови запослених;
4) Роми;
5) особе са инвалидитетом; 
6) радно способни корисници новчане социјалне по-

моћи;
7) млади до 30 година старости са статусом деце палих 

бораца;
8) млади до 30 година старости који су имали/имају ста-

тус детета без родитељског старања;
9) жртве трговине људима;
10) жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих у 2018. години, према сте-
пену развијености јединица локалне самоуправе утврђе-
ним у складу са посебним прописом Владе, за другу групу 

(у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале 
јединице локалне самоуправе у које спада Град Београд са 
својим градским општинама, износи 150.000,00 динара по 
кориснику:

Наведени износи субвенције се за особе са инвалидите-
том, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, 
младe до 30 година старости са статусом деце палих бораца 
и младе до 30 година старости који су имали/имају статус 
детета без родитељског старања увећавају за 20%, тако да 
износе 180.000,00 динара по кориснику.

Подршка самозапошљавању

Подршка самозапошљавању подразумева пружање 
стручне помоћи, обуку из области предузетништва и суб-
венцију за самозапошљавање, која се одобрава ради осни-
вања радње, задруге или другог облика предузетништва 
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач 
заснива у њему радни однос. Средства за самозапошљавање 
у 2018. години одобравају се у виду субвенције, у једнократ-
ном износу од 180.000,00 динара по кориснику. 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошља-
вање имају:

1) млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 
година старости са статусом деце палих бораца и млади до 
30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања;

2) вишкови запослених;
3) Роми; 
4) особе са инвалидитетом;
5) жене;
6) жртве трговине људима; 
7) жртве породичног насиља.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом 

субвенција се одобрава у једнократном износу од 220.000,00 
динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или 
другог облика предузетништва, као и за оснивање привред-
ног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

У случају самозапошљавања вишкова запослених суб-
венција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 
динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или 
другог облика предузетништва, као и за оснивање привред-
ног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања 
незапослени остварује кроз информативне и саветодавне 
услуге у пословним центрима НСЗ и регионалној развојној 
агенцији, кроз обуке из предузетништва, уз подршку пре-
дузетницима у првој години пословања који се реализује 
кроз менторинг програм и специјалистичке обуке.

Јавни радови

Јавни радови се организују у циљу радног ангажо-
вања првенствено теже запошљивих незапослених лица 
и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања 
и унапређења радних способности незапослених, као и 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 

У укупном броју незапослених лица укључених у про-
грам јавних радова најмање 70% незапослених лица треба 
да припада следећим категоријама:

1) радно способни корисници новчане социјалне по-
моћи; 

2) Роми; 
3) лица без квалификација/са ниским квалификацијама; 
4) вишкови запослених;



21. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 100 – 7

5) млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 
година старости са статусом деце палих бораца и млади до 
30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања;

6) дугорочно незапослена лица која траже посао дуже од 
18 месеци;

7) жртве трговине људима; 
8) жртве породичног насиља.
9) жене;
10) самохрани родитељи;
11) оба супружника незапослена.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са не-

запосленим уговор о радном ангажовању у складу са про-
писима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за 
организовање јавних радова користе се за: исплату накнаде 
за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне 
радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада неза-
послених лица, накнаду трошкова спровођења јавних ра-
дова и, у случају потребе за организовањем обуке, накнаду 
трошкова обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обух-
вата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова, 
може се организовати обука, по интерном програму посло-
давца или програму образовне установе. По завршетку обу-
ке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.

Планирано је организовање јавних радова у области со-
цијалних и хуманитарних делатности, одржавања и обна-
вљања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите жи-
вотне средине и природе.

Јавни радови могу се организовати и за област културе 
на којима се искључиво ангажују особе са инвалидитетом. 

Право учествовања у поступку организовања јавних ра-
дова имају органи јединица локалне самоуправе, јавне уста-
нове и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, 
задруге и удружења.

Стручна пракса

Програм стручне праксе подразумева стручно оспо-
собљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања услова 
за полагање стручног испита, када је то законом, односно 
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан 
рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа. Кроз 
програм стручне праксе финансирају се незапослена лица 
која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које 
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за по-
лагање приправничког или стручног испита. Финансирање 
програма стручне праксе трајаће најдуже 12 месеци. 

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трош-
кова превоза исплаћује средства у укупном месечном изно-
су од: 

– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем 
– 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трого-

дишњим образовањем 
– 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим 

високим образовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде 

на раду и професионалне болести, у складу са законом. 
Послодавац је у обавези да: 
– стручно оспособљава незапослено лице у дужини 

трајања уговорне обавезе; 
– оспособи незапослено лице за самосталан рад у стру-

ци, у складу са законом; 

– доставља Националној служби извештаје о присут-
ности лица на стручној пракси, у складу са уговором; 

– достави Националној служби извештај о обављеној 
стручној пракси, у складу са уговором; 

– организује незапосленом полагање стручног или при-
правничког испита за самосталан рад, односно обезбеди 
доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом; 

– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно 
положеном стручном или приправничком испиту; 

– омогући Националној служби контролу реализације 
уговорних обавеза и 

– обавести Националну службу о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од 
дана настанка промене. 

Поред наведених, у 2018. години ће бити реализоване и 
друге мере и активности за подстицање запошљавања које 
спроводе организације и институције чланице Савета за за-
пошљавање и носиоци послова реализације овог АПЗ, а у 
складу са утврђеним надлежностима, програмскoм оријен-
тацијoм и расположивим финансијским средствима.

V. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености, теже запошљива лица су незапослена 
лица која због здравственог стања, недовољног или неодго-
варајућег образовања, социодемографских карактеристи-
ка, регионалне или професионалне неусклађености понуде 
и тражње на тржишту рада, или због других објективних 
околности теже налазе посао. 

Својим активностима и мерама активне политике запо-
шљавања у 2018. години Град Београд ће подстицати рав-
ноправнији положај ових лица на тржишту рада, а наро-
чито: младих до 30 година живота, вишкова запослених, 
старијих од 50 година, лица без квалификација и нискоква-
лификовани, особа са инвалидитетом, Рома, радно способ-
них корисника новчане социјалне помоћи, дугорочно не-
запослених (на евиденцији дуже од 12 месеци, односно 18 
месеци). 

Посебан приоритет за укључивање у мере активне поли-
тике запошљавања имаће: млади до 30 година старости са 
статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости 
који су имали/имају статус детета без родитељског старања, 
жртве трговине људима и жртве породичног насиља, само-
храни родитељи, супружници из породице у којој су оба 
супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у раз-
воју, избегла и интерно расељена лица, повратници према 
споразуму о реадмисији а на начин којим се омогућава њи-
хова интеграција на тржиште рада и побољшање квалитета 
живота.

VI. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИ-
РАЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГРАД 

БЕОГРАД

Финансирање програма и мера предвиђених Локалним 
акционим планом запошљавања у 2018. години ће се обез-
бедити из:

– средстава буџета јединице локалне самоурпаве, од-
носно града Београда;

– средстава републичког буџета, преко Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Национал-
не службе за запошљавање, Министарства привреде и Раз-
војне агенције Србије;
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– средстава буџета других организација и институција 
које учествују у реализацији програма и мера;

– специфичних донација предузећа и партнера из при-
ватног сектора;

– средстава иностраних донатора и средстава ЕУ преко 
ИПА фонда (инструмент предприступне помоћи);

– других извора.

Суфинансирање програма или мера активне политике 
запошљавања средствима из републичког буџета

Град Београд ће до 31. јануара 2018. године, преко Фи-
лијале за град Београд НСЗ, поднети министарству надлеж-
ном за послове запошљавања захтев за учешће у финанси-
рању програма или мера активне политике запошљавања 
предвиђених у НАПЗ. 

Град је својим буџетом за 2018. годину, у делу буџета Се-
кретаријата за привреду, предвидео укупан износ од 15 ми-
лиона динара за учешће у суфинансирању, и то за:

1. субвенцију за запошљавање незапослених лица из ка-
тегорија теже запошљивих;

2. субвенцију за самозапошљавање;
3. програм јавних радова и стручну праксу.
Након одлуке ресорног министра о учешћу РС у фи-

нансирању програма или мера активне политике запошља-
вања, Град Београд и Филијала за град Београд Националне 
службе за запошљавање ће закључити споразум о начину и 
поступку реализације програма или мера активне политике 
запошљавања, као и другим питањима од значаја за њихово 
спровођење.

Критеријуми на основу којих ће се одобравати средства 
за учешће у финансирању наведених програма или мера 

биће утврђена јавним позивима, при чему ће исти бити 
усаглашени са јавним позивима које расписује НСЗ, уз 
утврђивање посебних приоритета који се односе на:

– место обављања делатности послодавца, односно ме-
сто рада лица које буде запослено или радно ангажовано, 
као и место вођења евиденције незапослених лица (градске 
општине на којима су индикатори тржишта рада неповољ-
нији од просека на нивоу града могу добити предност при-
ликом одлучивања о одобравању средстава);

– категорију незапосленог лица (припадност некој од 
приоритетних категорија незаспослених лица).

VII. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Мере активне политике запошљавања и друге планира-
не програмске активности за подстицање запошљавања, у 
складу са утврђеним надлежностима, спроводи Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Национална служба за запошљавање – Филијала за град 
Београд, јединица локалне самоуправе – Град Београд (Се-
кретаријат за привреду и Сектор за пољопривреду, Секре-
таријат за финансије, Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту, Секретаријат за имовинско-правне послове), као 
и друге организације и институције у складу са овим доку-
ментом: Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима, 
Градски центар за социјално предузетништво Београда, 
Регионална агенција за развој и европске интеграције Бе-
оград, Привредна комора Србије – Привредна комора Бе-
ограда, ЈП Дирекција за градско-грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, Фонд за развој Републике Србије – Фи-
лијала Београд, Развојна агенција Србије – РАС.

VIII. ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

I УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА И ПРИСТУПА НОВИМ ТРЖИШТИМА
Мера / Активност Исход / Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

1 2 3 4
1. Даље развијати клубове за тра-
жење посла 

Наставак обуке корисника. Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда

Буџет Градског центра за 
социјално предузентиштво 
Београда
Пројекат је у току

II ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА
1. Канцеларија за развој преду-
зетништва и шалтери за привреду 
(отварање шалтера на преосталим 
градским општинама и обука коор-
динатора)

Бржи долазак до информација, већа доступност информа-
ција потребних за пословање.

Секретаријат за привреду
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда 
Беоком
Градске општине

Нефинансијска мера подршке

2. Београдски инвестициони дани Привлачење инвестиција.
500 учесника.
Нове инвестиције

Град Београд Секретаријат за привреду
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда ПАРТНЕР
Партнери

Буџет града Београда
Привредна комора Србије – 
Привредна комора Београда 
Спонзорска средства

3. Сајам микро и породичног 
бизниса

Подршка развоју породичног предузетништва, промоција 
предузетника који су путем Јавног конкурса за доделу локала 
започели свој бизнис.

Секретаријат за привреду
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда 

Буџет града Београда, Секрета-
ријат за привреду
Привредна комора Србије – 
Привредна комора Београда

4. Сајам „Знањем до циља” Циљ сајма је да се млади људи упознају са условима запо-
чињања сопственог бизниса, чују искуства из праксе од 
предузетника који су покренули 50 start up предузетника или 
добили субвенције од државних институција

Савет за запошљавање града Београда Буџет града Београда
Патнери, Спонзори

5. Едукативне обуке – Радионице 
„Информацијом до циља“

Пружање елементарних информација привредним субјек-
тима о свим јавним позивима и конкурсима које релевантне 
градске и републичке институције спроводе, врстама кредита 
за које могу аплицирати, као и обукама и услугама које ове 
институције пружају привредницима у циљу унапређења 
њиховог пословања.

Савет за запошљавање града Београд Буџет града Београда -Секрета-
ријат за привреду

6. Учешће града Београда на међу-
народном сајму пољопривреде у 
Новом Саду

Промоција производа и услуга и остварени пословни резул-
тати.

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

7. Учешће града Београда на сајму 
Етно хране и пића у Београду

Промоција производа и услуга и остварени пословни резул-
тати.

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду
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1 2 3 4
8. Пословни сусрети привредника 
Београда и привредника региона

Интернационализација пословања.
Повезивање и умрежавање привредника ради проширења 
пословања.
70 привредника укључно у пословне сусрете.

Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда

Привредна комора Србије – 
Привредна комора Београда

9. Спровођење анкете за праћење 
потреба послодаваца и прогнози-
рања кретања на тржишту рада и 
унапређење процедура за планирање 
на локалном нивоу

Спроведена анкета послодаваца о потребама за занимањима, 
квалификацијама и знањима и вештинама радне снаге коју 
запошљавају или намеравају да запосле, на нивоу Београд-
ског региона.
Израђен прогностички извештај.

НСЗ
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда

НСЗ

10.  Манифестација „Истра у Бео-
граду‘‘

Подршка регионалном повезивању и умпрежавању привред-
ника, локалних самоуправа и образовних институција

Град Београд-Секретаријат за при-
вреду
Привредна комора Србије-Привредна 
комора Београда

Буџет града Београда
Привредна комора Србије – 
Привредна комора Београда
Спонзорска средства

III ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ, ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА И САВЕТОВАЊЕ О ПЛАНИРАЊУ КАРИЈЕРЕ
1. Сајам средњих стучних и уметнич-
ких школа

Упознавање ученика завршних разреда основних школа са, 
њиховим образовним профилима, наставним предметима, 
ваннаставним активностима средњих стручних и уметнич-
ких школа.

НСЗ
Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда

Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секре-
таријат за образовање и дечју 
заштиту
ПКС-ПКБ

2. Београдски сајам запошљавања и 
пракси 

Повезивање послодаваца са незапосленим лицима у циљу 
смањења незапослености.
Око 2.500 слободних радних места, више од 5.000 посетилаца, 
око 500 новозапослених лица међу регистрованим незапосле-
ним лицима – учесницима сајма.

НСЗ
Секретаријат за привреду
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда

Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секрета-
ријат за привреду
Привредна комора Србије – 
Привредна комора Београда

3. Побољшати запошљавање теже 
запошљивих лица

Ефикасно посредовање према потребама послодаваца у 
запошљавању теже запошљивих лица.
Повећање стопе активности и интеграције на тржишту рада.
Повећање стопе запослености.

Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда
Град Београд

Буџет јединице локалне само-
управе
Донатори 
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ – након добијања 
пројектних средстава

4. Интензивирати активности 
усмерене ка повећању мотивације 
за укључивање на тржиште рада не-
запослених лица ромске национал-
ности, посебно корисника новчане 
социјалне помоћи, уз јачање сарадње 
са јединицама локалне самоуправе и 
организацијама цивилног друштва, 
као и развој ромског предузет-
ништва, посебно за жене

Повећан број Рома који активно траже посао.
Повећан број Рома укључених у програме и мере активне 
политике запошљавања.
Реализовани едукативни семинари и обуке о предузетништву 
за незапослене Роме.

Центри за социјални рад
Ромске невладине организације
Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда

Буџет Републике Србије
Донатори 
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ након добијања 
пројектних средстава

5. Подстицати запошљавање неза-
послених жена из посебно осетљи-
вих категорија

Незапослене жене из посебно осетљивих категорија укључене 
у мере АПЗ, и то: самохране мајке, жене из сигурне женске 
куће односно жртве породичног насиља, старије жене које су 
остале без посла (преко 45 година), младе жене без радног ис-
куства (до 30 година), кориснице новчане социјалне помоћи, 
Ромкиње, жене са инвалидитетом.

Социјални партнери
Организације цивилног друштва
Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда и др.

Донатори
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ -након добијања 
пројектних средстава

6. Подстицати запошљавање младих 
из посебно осетљивих категорија

Незапослени млади из посебно осетљивих категорија и то: 
самохрани родитељи, млади који су напустили алтернативни 
вид старања, жртве породичног насиља, млади без радног ис-
куства (до 30 година), корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, особе са инвалидитетом, повратници по споразуму о 
реадмисији.

Социјални партнери
Организације цивилног друштва
Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда и др.

Донатори
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ– након добијања 
пројектних средстава

IV ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ ПУТЕМ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА
1. Суфинансирање програма из 
области промоције предузетништва 
и запошљавања

Циљ је пружање подршке преко обука, преквалификација, 
сајмова, програма стручне праксе као и програма за промо-
цију поредузетништва. 

Секретаријат за привреду Буџет града Београда -Секрета-
ријата за привреду

2. БГ пракса Студентима завршне године студија и дипломцима омогуће-
но стицање практичног знања и искуства релевантног за 
укључивање на тржиште рада након школовања.
Око 90 студената ће обавити праксу у Градској управи, а биће 
им обезбеђена маркица за градски превоз и топли оброк.

Канцеларија за младе и сарадњу са 
удружењима

Буџет града Београда – Кан-
целарија за младе и сарадњу а 
удружењима

3. Програм обављања стучне праксе Програм је намењен незапосленим лицима без радног иску-
ства у струци са најмање средњим образовањем која прак-
тична знања и вештине стичу код послодавца који припада 
приватном сектору. Лице за време стручне праксе добија 
новчану помоћ, осигурано је за случај повреде на раду.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за привреду

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секрета-
ријата за привреду

4. Школа страних језика Канцеларија намерава да у 2017. години помогне младима 
Београда да на квалитетан начин проведу слободно време, 
тако што ће организовати течајеве страних језика. Течајеви 
страних језика биће бесплатни и намењени су младима узра-
ста од 15 до 30 година.
Планиран број полазника је 240.

Канцеларија за младе и сарадњу са 
удружењима

Буџет града Београда – Кан-
целарија за младе и сарадњу а 
удружењима

5. Школа рачунара Циљ овог пројекта је да се младим људима омогући да 
бесплатно похађају обуке за оспособљавање за рад у разли-
читим професионалним софтверима, које су иначе прескупе 
за већину заинтересованих. Ово је један од пројеката који 
пружа младим људима шансу да стекну нове вештине и на тај 
начин обогате живот и при томе добију нову могућност да 
зараде новац и пронађу посао. 
Школа рачунара биће бесплатна и намењена младима узраста 
од 15 до 30 година.
Планиран број полазника је 350.

Канцеларија за младе и сарадњу са 
удружењима

Буџет града Београда – Кан-
целарија за младе и сарадњу а 
удружењима
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6. Обуке и менторинг организација 
цивилног друштва

Канцеларија за младе и сарадњу са удружењимa у 2017. 
години планира реализацију пројекта Обуке и менто-
ринг организација цивилног друштва као саставног дела 
јединственог програма рада са удружењима и једног од 
приоритетних пројектних задатака предвиђених годишњим 
планом рада.
У оквиру овог пројекта удружења и организације цивилног 
друштва добијају прилику за даље усавршавање, стицање 
компетенције и вештина неопходних за конкурисање са 
пројектима код различитих институција и фондација.

Канцеларија за младе и сарадњу са 
удружењима

Буџет града Београда – Кан-
целарија за младе и сарадњу а 
удружењима

7. Подршка запошљавању повратни-
ка из реадмисије и Рома у Београду

Покретање соптвеног предузећа од стране припадика Ромске 
националне мањине уз пружену субвенцију, обуку и менторс-
ку помоћ.

Градска општина Звездара, Градска 
општина Палилула Градски центра за 
социјално предузетништво Бе ограда и 
Организације цивилног друштва

Донатори
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ– након добијања 
пројектних средстава

8. Обука за органску производњу Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања 
из области органске производње.
– 30 полазника обуке

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

9. Обука за пчеларе Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања 
из области пчеларства.
– 50 полазника обуке

Секретаријат за привреду-Управа за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

10. Развој додатних знања и вештина 
за започињање бизниса 

Реализација 12 обука са 120 полазника (укупно) Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Буџет града Београда
Министартсво привреде
Развојна агенција Србије
Донатори

V ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ПОСЛОВАЊА ПУТЕМ СУБВЕНЦИЈА И ЈАВНИХ РАДОВА
1. Подршка самозапошљавању Запошљавње незапослених лица добијањем подршке за 

самозапошљавање која обухвата пружање стручне помоћи, 
обуку из области предузетништва и субвенцију за самоза-
пошљавање, која се одобрава ради оснивања радње, задруге 
или другог облика предузетништва као и за оснивање 
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за привреду
Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секрета-
ријат за привреду
Развојна агенција Србије

2. Субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорија 
теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима

Запошљавање теже запошљивих лица уз субвенцију за запо-
шљавање на новоотвореним радним местима код послода-
ваца који припадају приватном сектору, првенствено мала и 
средња предузећа.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за привреду

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секрета-
ријата за привреду

3. Јавни конкурс за подршку развоја 
иновативних делатности (самозапо-
шљавање предузетника)

Јачање капацитета пословне инфраструктуре у области ИТ 
индустрије.

Секретаријат за привреду
НТП Београд

Буџет града Београда-Секрета-
ријат за привреду

4. Додела бесповратних финан-
сијских за развој предузетништва 
кроз унапређење производње и про-
ширење капацитета уз запошљавање 
незапослених лица

Повећање запослености, унапређени и проширени капацитет 
ММПП.
11 ММПП добило субвенције за набавку машина/опреме.
Запослено 11 лица.

Секретаријат за привреду Буџет града Београда-Секрета-
ријат за привреду

5. Програм доделе бесповратних 
средстава за започињање пословања 

Повећање стопе запослености лица из категорије теже запо-
шљивих лица, кроз пројекте субвенција за запошљавање.
Микрo-финaнсирaњe зa мaргинaлизoвaнe групe приликoм 
oснивaњa микрoпрeдузeћa и рaзвoja пoслoвaњa.
Повећан број привредних субјеката. 
Очекивано време реализације: након добијања пројектних 
средстава

Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда
Град Београд

EaSI 1 програм ЕУ
Донатори
Буџет јединице локалне само-
управе
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ -након добијања 
пројектних средстава

6. Јавни радови Радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица из 
приоритетних циљних група, ради очувања и унапређења 
радних способности, као и остваривања одређеног друштве-
ног интереса.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за привреду

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секрета-
ријата за привреду

7. Додела пословног простора и 
гаража у власништву Града у закуп 
под повољним условима привред-
ним субјектима са територије града 
Београда

Повећање стопе запослености.
Повећан број привредних субјеката. 

Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда 
Секретаријат за имовинско правне 
послове
Секретаријат за привреду
Привредна комора Србије-Привредна 
комора Београда
НСЗ

8. Додела пословног простора и га-
ража у власништву Града у закуп под 
повољним условима незапосленим 
лицима за отпочињање пословања 
домаћих уметника и лица уметничке, 
креативне и стваралачке делатности, 
у циљу подстицања уметничког ства-
ралаштва и проширења пословања 
креативних делатности са територије 
града Београда

Повећање стопе запослености.
Повећан број привредних субјеката. 

Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда 
Секретаријат за имовинско правне 
послове
Секретаријат за привреду
Привредна комора Србије-Привредна 
комора Београда
НСЗ

VI ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА
1. Округли столови „Дијалогом до 
циља” 

У циљу стварања пожељније пословне климе, омогућавање 
представницима приватног сектора да кроз дијалог дају ини-
цијативе, предлоге, сугестије, како би заједничким снагама 
са свим актерима на привредној сцени Србије, маркирали 
кључне препреке и пронашли решења за проблеме са којима 
се суочава привреда, а мере и програме институција за 2018. 
годину прилагодили потребама и захтевима привреде.

Град Београд -Секретаријат за при-
вреду
Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда 
Развојна агенција Србије,
Универзитет у Београду
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2. Београдски сајам предузетништва Промоција и подршка развоју предузетништва.

Учествује преко 50 привредних субјеката на територији града 
Београда.

Секретаријат за привреду
Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда 
Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда
НСЗ
Фонд за развој, Филијала Београд
Канцерија за младе и сарадњу са 
удружењима

Буџет НСЗ
Буџет града Београда -Секрета-
ријат за привреду
Привредна комора Београда

3. Додела одређеног броја локала и 
пољопривредног земљишта у влас-
ништву Града у закуп, под повољним 
условима, привредним субјектима и 
пољопривредним произвођачима са 
територије града Београда

Повећање стопе запослености.
Повећан број привредних субјеката. 

Савет за запошљавање Града Београда
Град Београд

4. Едукативне обуке – Радионице 
„Знањем до циља”

Пружање елементарног знања грађанству за почетнике у 
бизнису, упознавање са делокругом релевантних градских и 
републичких институција, упознавање са правним облицима 
оснивања, пореским и другим финансијским обавезама, пи-
сањем бизнис плана, процедурама Фонда за развој за кредите 
за почетнике и start-up кредитима, осталим могућим извори-
ма финансирања доступним на нашем тржишту, комуника-
ционим стратегијама и вештинама пословне комуникације 
као и осталим занимљивим и веома корисним темама.
200-400 полазника обуке.

Савет за запошљавање града Београда Буџет града Београда -Секрета-
ријат за привреду

5. Београдска академија предузет-
ништва, Радионице „Знањем до 
циља” за студенте Универзитета у 
Београду, приватних факултета и 
средњих стручних школа

Пружање елементарног знања студентима за почетнике у 
бизнису,упознавање са делокругом релевантних градских и 
републичких институција, упознавање са правним облицима 
оснивања, пореским и другим финансијским обавезама, пи-
сањем бизнис плана, процедурама Фонда за развој за кредите 
за почетнике и start-up кредитима, осталим могућим извори-
ма финансирања доступним на нашем тржишту, комуника-
ционим стратегијама и вештинама пословне комуникације 
као и осталим занимљивим и веома корисним темама.
200-400 полазника обуке.

Савет за запошљавање града Београда
Универзитет у Београду

Буџет града Београда -Секрета-
ријат за привреду

6. Подршка оснивању нових и 
развоју и расту постојећих start-up 
компанија

Повећати број старт-уп компанија. Реализовати 10 обука са 
100 полазника (укупно).
Пружање консалтинг услуга.
Организовање Б2Б догађаја

Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Буџет града Београда
Министартсво привреде
Развојна агенција Србије
Донатори

7. Менторинг програм за start-up 
компаније

Реализована менторинг подршка за 10 start-up компанија.
Реализовано 300 сати менторинг активности

Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Развојна агенција Србије

8. Менторинг програм за постојећа 
ММСПП, кластере и задруге

Реализована менторинг подршка за 10 постојећих ММСПП, 
кластера и задруга.
Реализовано 300 сати менторинг активности.

Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Буџет града Београда
Развојна агенција Србије

9. Подршка развоју омладинског 
предузетништва 

Реализовано пет радионица са 50 младих
5 омладинских компанија добило подршку у развоју послов-
них идеја

Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Буџет града Београда
Донатори

10. Развој професионалних ком-
петенција у сектору ММСПП кроз 
подизање нивоа знања и кључних 
компетенција

Развој људских ресурса у сектору ММСПП. 
Реализовано 12 обука са 120 полазника.

Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд
Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда

Буџет града Београда
Министартсво привреде
Развојна агенција Србије

11. Подршка развоју конкуретности 
и интернационализацији ММСПП

Минимум 50 ММСПП добило средства за подршку актив-
ностима на подизању конкурентности и интернационализа-
цији пословања

Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Развојна агенција Србије

12. Подршка за први извоз 15 ММСПП добило подршку за припрему за први извоз Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Развојна агенција Србије

13. Промоција Београда као start up 
дестинације

Реализоване две промотивне активности са 30 учесника Регионална агенција за развој и европ-
ске интеграције Београд

Буџет града Београда

14. Едукација намењена почетници-
ма у пословању „Бизнис план‘‘

Стицање додатних знања и вештина у циљу унапређења 
компетенција и конкурентности социјалних предузећа и 
предузетника.

Привредна комора Србије – Привред-
на комора Београда

Донатори
Друштвено одговорне компаније
Буџет јединице локалне само-
управе

15. Одржавање редовне школе 
социјалног предузетништва „Преду-
зетник, то сам ја“

Стицање додатних знања и вештина у циљу унапређења 
компетенција и конкурентности социјалних предузећа и 
предузетника. 
Очекивано време реализације: јануар –децембар 2018. године

Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда

Буџет јединице локалне само-
управе
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ– јануар –децембар 2018. 
године

16. Подстицај социјалног предузет-
ништва 

Повећан број новоотворених и рaзвијених сoциjaлних прe-
дузeћa крoз oлaкшaн приступ финaнсиjским срeдствимa.
Пружена подршка социјалним предузетницима путем 
специјалистичких обука за почетак пословања и програма, 
менторинга у току пословања ради унапређења.
Развијени механизми за финансијску подршку социјалним 
предузетницима при покретању сопственог посла. 
Очекивано време реализације: након добијања пројектних 
средстава

Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда
Град Београд

EaSI програм ЕУ
Донатори
Буџет јединице локалне само-
управе
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕА-
ЛИЗАЦИЈЕ -након добијања 
пројектних средстава

17. Промотивнe кампање подршке 
развоју социјалног предузетништва

Развој предузетничког духа.
Минимум 10 промоција. 
Очекивано време реализације: фебруар-децембар 2018. 
године

Градски центар за социјално предузен-
тиштво Београда

ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ– фебруар-децембар 
2018. године
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1 2 3 4
VII ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1. Додела подстицајних средстава у 
области воћарства и повртарства на 
територији града Београда за 2018. 
годину

Унапређењем техничко-технолошке опремљености пољопри-
вредних газдинстава уз поштовање одрживог управљања ре-
сурсима и заштите животне средине остварује се производња 
квалитетног производа и подстиче се раст конкуретности.
– 100 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

2. Додела подстицајних средстава у 
области пчеларства на територији 
града Београда за 2018. годину

Развој пчеларства уз традиционалне вештине и савремену 
технологију производње и коришћење адекватне опреме обез-
беђује се производња квалитетног меда и производа од меда 
чиме се подстиче конкурентност газдинстава и раст дохотка
– 180 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

3. Додела подстицајних средстава за 
набавку механизације

Циљ модернизација производње и увођење нових технологија
– 40 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

4. Додела подстицајних средстава у 
области сточарства на територији 
града Београда за 2018. годину

Циљ заустављање негативног тренда у пољопривредној 
производњи (смањење броја грла стоке, смањење површина 
које се користе за пољопривредну производњу, опадање броја 
пољопривредних домаћинставa) и стварања повољнијих 
услова за набављaње истом.
– 120 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

5. Остваривање права пречег закупа 
на одређено време и давања на при-
времено коришћење градског грађе-
винског земљишта у јавној својини 
града Београда, под повољним 
условима, у пољопривредне сврхе, до 
привођења земљишта урбанистичкој 
намени

Стварање услова за коришћење земљишта у пољопривредне 
сврхе, до привиђења земљишта урбанистичкој намени

Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда, Секретаријат за 
имовинске и правне послове

VIII ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ
1. Додела финансијских средстава 
за суфинансирање дела трошкова за 
организацију домаћих и међуна-
родних конгреса, манифестација, 
фестивала, едукација, семинара, 
изложби, међународног и домаћег 
карактера, као и за унапређење про-
грама коришћењем информационих 
технологија у туризму на територији 
града Београда 

Унапређење укупне туристичке понуде града, унапређење 
квалитета конгреса, манифестација, изложби, фестивала и 
сл., као и унапређење програма коришћења нових информа-
ционих технологија у туризму, повећање прихода од бора-
вишне таксе, повечање броја домаћих и страних гостију

Секретаријат за привреду – Сектор за 
туризам и угоститељство

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

2. Организација и реализација 
едукативних радионица за обуку 
физичких и правних лица за развој 
руралног (сеоског) туризма на тери-
торији града Београда

Унапређење укупне угоститељске понуде и развој руралног 
(сеоског) туризма, повећање броја категоризованих сеоских 
домаћинстава, повећање броја домаћих и страних гостију

Секретаријат за привреду – Сектор за 
туризам и угоститељство

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду

3. Спровођење стручног испита за 
локалне туристичке водиче

Унапређење укупне туристичке понуде Београда која ће 
допринети бољој промоцији туристичких потенцијала, обо-
гаћивање туристичке понуде и повећању броја гостију 

Секретаријат за привреду – Сектор за 
туризам и угоститељство

Трошкове сноси лице које пола-
же стручни испит за локалног 
туристичког водича

4. Међународни сајам туризма у 
Београду

Представљање туристичке понуде Града која ће допринети 
бољој промоцији туристичких потенцијала и повећању броја 
гостију.

Секретаријат за привреду – Туристич-
ка организација Београда

Буџет града Београда – Секрета-
ријат за привреду – Туристичка 
организација Београда

IX. ИНДИКАТОРИ УСПЕХА У ПРИМЕНИ АПЗ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОПШТИ ИНДИКАТОРИ 

ЦИЉ Индикатор 2017.2 Пројектована вредност 
у 2018. години

Извор 
података

Повећање стопе активности 15–64 Стопа активности је повећана у односу на 2017. годину 69,4% 70,0% РЗС, АРС
Повећање стопе запослености 
15–64

Стопа запослености је повећана у односу на 2017. 
годину 60,3% 61,5% РЗС, АРС

Смањење стопе незапослености 
15–64

Стопа незапослености је смањена у односу на 2017. 
годину 13,1% 12,5% РЗС, АРС

Издвајање већег износа финан-
сијских средстава за суфинанси-
рање мера АПЗ

Износ средстава у буџету Града за мере АПЗ.
Суфинансирање мера АПЗ од стране РС 22,1 милион динара 

(12,2 милиона из буџета Града)
25 милиона динара (15 мили-

она из буџета Града)
Град Београд,

МРЗБСП

Већи број незапослених лица 
укључен у мере АПЗ уз финансијску 
подршку из буџета Града и буџета РС

Број незапослених лица укључених у мере АПЗ у току 
једне године
Учешће циљних група теже запошљивих лица 
укључених у мере АПЗ у укупном броју незапослених 
укључених у мере АПЗ

105 теже запошљивих незапосле-
них лица користило субвенцију 

за запошљавање

У зависности од укупног 
износа одонрених средстава НСЗ

Већи број незапослених лица 
запослен након укључивања у мере 
АПЗ које суфинансирају Град и РС

Број запослених лица шест месеци након укључивања 
у мере АПЗ, разврстан по мерама АПЗ и циљним 
групама

/ У зависности од укупног 
броја лица укључених у мере НСЗ

Овај локални акциони план објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1178/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлу-
ка УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕР-

ВИС” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на одлуку о измени Статута Јавног ко-
муналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг 
сервис” Београд, који је донео Надзорни одбор предузећа под 
бројем 8-I/3 на седници одржаноj 30. новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1106/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлу-
ка УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАД-ПУТ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Београд-пут”, који је донео Надзор-
ни одбор предузећа под бројем IV/9 49531/17 на седници 
одржаноj 7. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1107/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Београдски водовод и канализа-

ција”, коју је донео Надзорни одбор предузећa под бројем 
87733/2 на седници одржаној 6. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1108/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 – др. 
закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕ-

НИЛО – БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Oдлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, коју је донео 
Надзорни одбор предузећа под бројем 32759/1 на седници 
одржаној 27. новембра 2017. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1109/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 – др. 
закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАД-

СКА ЧИСТОЋА”

1. Даје се сагласност на Oдлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Градска чистоћа”, коју је донео Над-
зорни одбор предузећа под бројем 20478/2 на седници одр-
жаној 8. децембра 2017. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1110/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлу-
ка УС) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране”, коју је донео 
Надзорни одбор предузећа под бројем I-30136/2 на седници 
одржаној 8. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1111/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈУГОСЛО-

ВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Даје се сагласност на Статут Југословенског драмског 
позоришта број 4292 од 4. децембра 2017. године, који је ус-
војио Управни одбор Југословенског драмског позоришта 
на седници одржаној 4. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1112/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПОЗОРИ-

ШТА НА ТЕРАЗИЈАМА

1. Даје се сагласност на Статут Позоришта на Теразијама 
број 1207 од 25. октобра 2017. године, који је усвојио Управ-

ни одбор Позоришта на Теразијама на седници одржаној 
25. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1113/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БЕОГРАД-

СКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Даје се сагласност на Статут Београдског драмског по-
зоришта број 503 (заведен 27. октобра 2017. године) који је 
усвојио Управни одбор Београдског драмског позоришта на 
седници одржаној 25. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1114/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПОЗОРИ-

ШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”

1. Даје се сагласност на Статут Позоришта „Звездара те-
атар”, број 1311 од 10. октобра 2017. године, који је усвојио 
Управни одбор Позоришта „Звездара театар” на седници 
одржаној 10. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1115/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПОЗОРИ-

ШТА АТЕЉЕ 212

1. Даје се сагласност на Статут Позоришта Атеље 212 
број 3819 од 4. децембра 2017. године, који је усвојио Управ-
ни одбор Позоришта Атеље 212 на седници одржаној 4. де-
цембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1116/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИТЕФ ТЕАТРА

1. Даје се сагласност на Статут Битеф театра број 522/2 
од 11. октобра 2017. године, који је усвојио Управни одбор 
Битеф театра на седници одржаној 11. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1117/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПОЗОРИ-

ШТА „БОШКО БУХА”

1. Даје се сагласност на Статут Позоришта „Бошко Буха” 
број 688 од 16. новембра 2017. године, који је усвојио Управ-

ни одбор Позоришта „Бошко Буха” на седници одржаној 
16. новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1118/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МАЛОГ ПО-

ЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ”

1. Даје се сагласност на Статут Малог позоришта „Ду-
шко Радовић”, број 1144 од 20. октобра 2017. године, који је 
усвојио Управни одбор Малог позоришта „Душко Радовић” 
на седници одржаној 20. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1119/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПОЗОРИ-

ШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Даје се сагласност на Статут Позоришта лутака „Пи-
нокио”, број 489/А од 17. октобра 2017. године, који је ус-
војио Управни одбор Позоришта лутака „Пинокио” на сед-
ници одржаној 17. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1120/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПОЗОРИ-

ШТА „ПУЖ”

1. Даје се сагласност на Статут Позоришта „Пуж” број 137 
од 4. децембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор По-
зоришта „Пуж” на седници одржаној 4. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1121/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ОМЛАДИН-

СКОГ ПОЗОРИШТА „ДАДОВ”, БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Статут Омладинског позоришта 
„Дадов”, Београд број 03-725 од 16. октобра 2017. године, 
који је усвојио Управни одбор Омладинског позоришта „Да-
дов”, Београд на седници одржаној 16. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда 
Број 110-1122/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Културног центра Бео-
града број I-2-2101 од 24. октобра 2017. године, који је ус-

војио Управни одбор Културног центра Београда на седни-
ци одржаној 24. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1123/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДЕЧЈЕГ КУЛ-

ТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Дечјег културног центра 
Београда број 1123-1 од 27. новембра 2017. године, који је 
усвојио Управни одбор Дечјег културног центра Београда 
на седници одржаној 27. новембра 2017. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1124/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

1. Даје се сагласност на Статут установе културе „Вук 
Стефановић Караџић” број 514/2 од 3. новембра 2017. го-
дине, који је усвојио Управни одбор установе културе „Вук 
Стефановић Караџић” на седници одржаној 3. новембра 
2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1125/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ 
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ ДОМ ОМ-

ЛАДИНЕ БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Установе културно – об-
разовних делатности Дом омладине Београда број 03-549 
од 4. децембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор 
Установе културно – образовних делатности Дом омладине 
Београда на седници одржаној 4. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1126/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА БЕ-

ОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА

1. Даје се сагласност на Статут Центра београдских фес-
тивала (зав. број 2066 од 7. децембра 2017. године), који је 
усвојио Управни одбор Центра београдских фестивала на 
седници одржаној 6. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1127/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ИСТО-

РИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут број 07-1587/4 од 15. но-
вембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор Исто-

ријског архива Београда на седници одржаној 15. новембра 
2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1128/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Даје се сагласност на Статут Центра за ликовно обра-
зовање број 729 од 26. октобра 2017. године, који је усвојио 
Управни одбор Центра за ликовно образовање на седници 
одржаној 26. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1129/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИБЛИОТЕ-

КЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Библиотеке града Бео-
града број 4811 од 1. новембра 2017. године, који је усвојио 
Управни одбор Библиотеке града Београда на седници одр-
жаној 1. новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1130/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИБЛИОТЕ-

КЕ „МИЛУТИН БОЈИЋ”

1. Даје се сагласност на Статут Библиотеке „Милутин 
Бојић”, број 595 од 25. октобра 2017. године, који је усвојио 
Управни одбор Библиотеке „Милутин Бојић” на седници 
одржаној 25. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1131/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИБЛИОТЕ-

КЕ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

1. Даје се сагласност на Статут Библиотеке „Димитрије 
Туцовић”, број 365/2 од 1. децембра 2017. године, који је ус-
војио Управни одбор Библиотеке „Димитрије Туцовић” на 
седници одржаној 1. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1132/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ БИБЛИОТЕ-

КЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Даје се сагласност на Статут Библиотеке „Влада Ак-
сентијевић”, Обреновац број 903 од 23. новембра 2017. го-

дине, који је усвојио Управни одбор Библиотеке „Влада Ак-
сентијевић”, Обреновац на седници одржаној 23. новембра 
2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1133/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЗАВОДА ЗА 
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Завода за заштиту споме-
ника културе града Београда број Р 4843/17 од 14. новембра 
2017. године, који је усвојио Управни одбор Завода за заш-
титу споменика културе града Београда на седници одржа-
ној 14. новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1134/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МУЗЕЈА ГРА-

ДА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Музеја града Београда 02 
број 7/2 од 26. октобра 2017. године, који је усвојио Управни 
одбор Музеја града Београда на седници одржаној 26. ок-
тобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1135/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МУЗЕЈА НИ-

КОЛЕ ТЕСЛЕ

1. Даје се сагласност на Статут Музеја Николе Тесле број 
354 од 11. октобра 2017. године, који је усвојио Управни од-
бор Музеја Николе Тесле на седници одржаној 11. октобра 
2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1136/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПЕДАГОШ-

КОГ МУЗЕЈА

1. Даје се сагласност на Статут Педагошког музеја 01 
број 643/1 од 27. новембра 2017. године, који је усвојио Уп-
равни одбор Педагошког музеја на седници одржаној 27. 
новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1137/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МУЗЕЈА АФ-
РИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР ЗДРАВКА 

ПЕЧАРА

1. Даје се сагласност на Статут Музеја афричке уметнос-
ти – збирка Веде и др Здравка Печара број 351-1 од 15. но-

вембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор Музеја 
афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара на 
седници одржаној 15. новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1138/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МУЗЕЈА АУ-

ТОМОБИЛА – ЗБИРКА БРАТИСЛАВА ПЕТКОВИЋА

1. Даје се сагласност на Статут Музеја аутомобила – 
збирка Братислава Петковића број 61/2017 од 7. октобра 
2017. године, који је усвојио Управни одбор Музеја аутомо-
била – збирка Братислава Петковића на седници одржаној 
7. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1139/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон ) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ КУЋЕ ЛЕГАТА

1. Даје се сагласност на Статут Куће легата број 1359 А 
од 17. новембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор 
Куће легата на седници одржаној 17. новембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1140/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и члана 31. тачка 
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРОДАЈНЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Статут Продајне галерије „Бео-
град”, број I-388 од 20. октобра 2017. године, који је усвојио 
Управни одбор Продајне галерије „Београд” на седници 
одржаној 20. октобра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1141/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 41. став 3. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. 
тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА 

„ПУТЕВИ БЕОГРАДА”

1. Именује се Славиша Живковић, дипл. инж. саобраћаја, 
за директора Јавног предузећа за управљање јавним путеви-
ма града Београда „Путеви Београда”, на период од четири 
године.

2. Именовани директор дужан је да ступи на функцију 
у року од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на ин-
тернет-страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-559/17-С од 26. 
септембра 2017. године којом је покренут поступак за из-
бор директора Јавног предузећа за управљање јавним пу-
тевима града Београда „Путеви Београда”. У „Службеном 
листу Града Београда”, бр. 70/17 26. септембра 2017. године, 
29. септембра 2017. године у „Службеном гласнику РС” у 
броју 88/17 и 26. септембра 2017. године у дневним нови-
нама „Политика” и на интернет-страници Скупштине Гра-
да Београда објављен је Оглас о јавном конкурсу за избор 

директора Јавног предузећа за управљање јавним путеви-
ма града Београда „Путеви Београда”. Рок за достављање 
пријава био је 30. октобар 2017. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени 
су услови за избор директора и докази који се достављају 
уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и 
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку уви-
дом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим раз-
говором са кандидатима који испуњавају услове утврђене 
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са 
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа 
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈП „Путеви Београда”, пристигла је једна пријава. 
Комисија за спровођење избора директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, утврдила је да је прис-
тигла пријава благовремена и разумљива. 

Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној 6. новембра 2017. 
године, комисија је саставила Списак од једног кандида-
та који испуњава услове за учешће у изборном поступку и 
заказала за 17. новембар 2017. године усмени разговор са 
кандидатом, ради провере његове стручне оспособљености, 
знања и вештина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпо-
чињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматра-
ти да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду комисије, Комисија је састави-
ла ранг-листу кандидата који је са најбољим резултатом ис-
пунио мерила за избор директора ЈП „Путеви Београда”, на 
основу бројчано исказаних резултата, односно оцене струч-
не оспособљености коју је кандидат добио на основу увида 
у податке из пријаве и просечне оцене комисије добијене 
након усмене провере кандидата, и то:

редни број Име и презиме кандидата Просечна оцена
1 Славиша Живковић 2,75

Комисија је констатовала да је просечна оцена кандида-
тата на ранг-листи сагласан резултату испуњених мерила 
за избор директора јавног предузећа, односно показаним 
знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за саобраћај, сходно члану 
41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41. 
став 3. Закона о јавним предузећима, донета је одлука као у 
диспозитиву овог решења.

Решење о именовању директора коначно је, сходно од-
редби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: 
Ово решење је коначно и против истог се може поднети 

тужба надлежном суду у року од 60 дана од дана пријема 
овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 111-1198/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Разрешава се Гордана Гонцић, дужности вршиоца 
дужности директора Културног центра Београда, са 21. де-
цембром 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1194/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Именује се Гордана Гонцић, драматург, за вршиоца 
дужности директора Културног центра Београда, најдуже 
једну годину, почев од 22. децембра 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1195/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон), члана 198. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 
– др. закон и 5/15), и члана 15. Одлуке о оснивању привред-
ног друштва „Фајнал Фор Београд 2018”, д.о.о., („Службени 
лист Града Београда”, број 36/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ У СКУПШТИНИ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА „ФАЈНАЛ ФОР БЕОГРАД 2018” Д.О.О. 
ОВЛАШЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА ГРАДА 

БЕОГРАДА 

1. Одређују се у Скупштини Првиредног друштва „Фај-
нал фор Београд 2018” д.о.о. овлашћени представници ос-
нивача Града Београда, и то:

За председника: Ђорђе Ђоковић,

За чланове:
1) Дарко Комненић; 
2) Вукан Јовановић. 
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1341/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД 

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за дизајн текстила, Београд, Ул. Војислава Илића 
број 88, представници родитеља,

– Данијела Ранковић;
– Снежана Стаменић;
– Слађана Јањић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1247/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ма-
шинске школе „Радоје Дакић”, Београд, Мишка Крањца 17, 
представник запослених, Богдан Мандарић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1249/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-

ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Меди-
цинске школе „Београд”, Београд, Делиградска 31, представ-
ник родитеља, Љубиша Станић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1251/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, Кнеза Милоша 12, пред-
ставник родитеља, Лидија Виденовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1253/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗУБО-

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Зубо-
техничке школе, Београд, Станка Враза 63, представник ро-
дитеља, Марта Ратковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1255/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

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

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Војвода Путник”, Београд, Рипањ, Пут за ко-
лонију 12, представник запослених, Сузана Раденковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1257/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МАЈКА ЈУГОВИЋА”, ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Мајка Југовића”, Земун, Ул. градски парк број 
9, представници родитеља:

– Тања Мочић;
– Небојша Ставрић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1259/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Франце Прешерн”, Београд, Ул. Станка Пау-
новића број 45, представник родитеља, Зоран Станаревић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1261/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Бранко Радичевић”, Земун, Ул. Браће Ми-
хајловић Трипић број 2, представник родитеља, Анђелка 
Романовић Мићић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1263/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Сутјеска”, Земун, Ул. задругарска број 1, пред-
ставник родитеља, Златко Муминовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1265/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вељко Дугошевић”, Београд, Ул. Милана Ра-
кића број 41, представник родитеља, Милица Пилетић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1267/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Змај Јова Јовановић”, Београд, Ул. Мештро-
вићева број 19, представник родитеља, Сузана Младеновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1269/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе Младеновац, Ул. Вука Караџића број 75, 
представник запослених, Милован Радонић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1271/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „ТЕХ-
НОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛЕ ЗА МАШИНСТВО И УМЕТ-

НИЧКЕ ЗАНАТЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора „Тех-
ноарт Београд” школе за машинство и уметничке занате, 
Београд, Ул. Светог Николе број 39, представник родитеља, 
Владица Здравковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1273/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шко-
ле за негу лепоте, Београд, Ул. Јована Суботића број 2, пред-
ставник запослених, Новка Милаковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1275/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Же-
лезничко-техничке школе, Београд, Ул. Здравка Челара број 
14, представник запослених, Сања Милојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1277/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милош Црњански”, Београд, Ул. Ђорђа Огња-
новића број 2, представник родитеља, Марија Михајловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1279/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

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

– Кристина Илић;
– Марина Муњитлак.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1281/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Филип Вишњић”, Београд, Ул. Салвадора 
Аљендеа број 17, представник јединице локалне самоупра-
ве, Соња Нешић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1283/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Олга Петров”, Београд, Ул. Падинска скела 

број 9, представник јединице локалне самоуправе, Катари-
на Ђермановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1285/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Милутиновић”, Београд, Вишњица, Ул. 
Маршала Тита број 101, представник јединице локалне са-
моуправе, Надица Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1287/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Михаило Младеновић Сеља”, Лазаревац, Ду-
довица, Ул. Др Воје Даниловића број 17, и то:

– Зорица Милошевић, представник запослених;
– Стојадин Ивковић, представник родитеља;
– Слободан Благојевић, представник родитеља.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1289/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава”, Гроцка, Врчин, Ул. 29. новембра 
број 15, представник родитеља, Срђан Ђорић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1291/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ, 

БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шко-
ле за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, Ул. 
Милоша Поцерца број 2, представник јединице локалне са-
моуправе, Филип Невенкић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1293/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Доситеј Обрадовић”, Београд, Ул. Максима 
Горког број 94, представник родитеља, Душан Вуловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1295/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Марија Бурсаћ”, Београд, Ул. Милана Ракића 
број 81, представник родитеља, Сања Степановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1297/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Стефан Немања”, Београд, Ул. Љубе Јовано-
вића број 2а, представник јединице локалне самоуправе, 
Марија Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1299/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 55. став 3. тачка 1. За-
кона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 208. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Спортске гимназије, Београд, Ул. Херцег Стјепана број 7, 
пре истека мандата, са 21. децембром 2017. године, и то:

– Нада Копривица;
– Горан Костић;
– Маријана Поповић;
– Сања Анастасијевић;
– Весна Јуришић;
– Јелена Поповић Ђорђевић;
– Урош Трипковић;
– Ненад Петровић;
– Милош Мацура.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1301/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Стеван Дукић”, Београд, Дантеова број 52, 
представник родитеља, Александра Кауцки.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1303/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-

ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Меди-
цинске школе „Надежда Петровић”, Земун, Ул. Наде Димић 
број 4, представник родитеља, Јелена Загорац.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1305/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Др Драган Херцог”, Београд, Ул. војводе Ми-
ленка број 33, представник јединице локалне самоуправе, 
Милан Косовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1307/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Раде Драинац”, Београд, Борча, Ул. ковило-
вска број 1, представници јединице локалне самоуправе:

– Радоје Цветић;
– Драган Поповић;
– Ведран Вукшић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1309/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе, Београд, Железник, Ул. југословенска број 
4, представник запослених, Богица Борисављевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1311/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „MOMЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, МЛА-

ДЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Момчило Живојиновић”, Младеновац, Ул. 
краља Александра Обреновића број 25, 

– Ненад Вујић, представник родитеља;
– Сања Радосављевић, представник јединице локалне 

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

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1313/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава”, Младеновац, Ул. космајска број 
47, представници јединице локалне самоуправе,

– Споменка Јеремић;
– Марија Цветковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1315/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Драган Ковачевић”, Београд, Ул. Шафарикова 
број 8, представник јединице локалне самоуправе, на лични 
захтев, Милош Бошковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1317/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Београд, Ул. таковска број 41, 
представник јединице локалне самоуправе, на лични за-
хтев, Невенка Грабеж.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1319/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 55. став 3. тачка 1. За-
кона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 208.Закона о 
основама система и образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Владислав Рибникар”, Београд, Ул. краља Ми-
лутина број 10, пре истека мандата, са 21. децембром 2017. 
године, и то: 

– Олга Митровић;
– Сања Ковачевић Милутиновић;
– Анка Топаловић;
– Јелица Тодоровић; 
– Драгана Терзић;
– Јелена Радуловић;
– Данијела Јањић;
– Марко Чутурило;
– Зоран Мијалковски.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1321/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД 

1. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ди-
зајн текстила, Београд, Ул. Војислава Илића број 88, предс-
тавници родитеља:

– Александар Бајић;
– Драган Панић;
– Биљана Танасић Марић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1248/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-
ШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Машинске 
школе „Радоје Дакић”, Београд, Ул. Мишка Крањца број 17, 
представник запослених, Јованка Ковачевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1250/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-
ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Медицинске 
школе „Београд”, Београд, Ул. делиградска број 31, пред-
ставник родитеља, Маријана Плавшић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1252/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Именујe се за чланa Школског одбора Економско-тр-
говинске школе, Сопот, Ул. кнеза Милоша број 12, пред-
ставник родитеља, Наташа Радаковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1254/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗУБО-

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Зуботехничке 
школе, Београд, Ул. Станка Враза број 63, представник ро-
дитеља, Никола Нешковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1256/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК”, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Војвода Путник”, Београд, Рипањ, Ул. пут за колонију број 
12, представник запослених, Душанка Антонијевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1258/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАЈКА ЈУГОВИЋА”, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мајка Југовића”, Земун, Ул. градски парк број 9, предс-
тавници родитеља:

– Адриана Јеремић;
– Здравко Радаковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-1260/17-С, 21. децембра 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Франце Прешерн”, Београд, Ул. Станка Пауновића број 45, 
представник родитеља Слађана Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1262/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именујe се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Бранко Радичевић”, Земун, Ул. браће Михајловић Трипић 
број 2, представник родитеља Дејан Драговић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1264/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Сутјеска”, Земун, Ул. задругарска број 1, представник ро-
дитеља Владимир Станковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1266/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Вељко Дугошевић”, Београд, Ул. Милана Ракића број 41, 
представник родитеља Данијела Ђулчић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1268/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Техничке шко-
ле Младеновац, Ул. Вука Караџића број 75, представник за-
послених Јелена Канлић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1272/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „ТЕХ-
НОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛЕ ЗА МАШИНСТВО И УМЕТ-

НИЧКЕ ЗАНАТЕ, БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора „Техноарт Бео-
град” школе за машинство и уметничке занате, Београд, Ул. 
Светог Николе број 39, представник родитеља Татјана Пе-
тернек Алексић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1274/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Школе за негу 
лепоте, Београд, Ул. Јована Суботића број 2, представник 
запослених Александра Влатковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1276/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Железничко 
техничке школе, Београд, Ул. Здравка Челара број 14, пред-
ставник запослених Јелена Лужњанин.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1278/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

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

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне школе 
„Милош Црњански”, Београд, Ул. Ђорђа Огњановића број 2, 
представник родитеља Сандра Лепојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1280/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

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

– Анђела Бобар;
– Тијана Тошић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1282/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Филип Вишњић”, Београд, Ул. Салвадора Аљендеа број 
17, представник јединице локалне самоуправе Милица Ра-
киџија.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1284/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора основне школе 
„Олга Петров”, Београд, Ул. Падинска скела број, 9, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Драгана Картал.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1286/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора основне школе 
„Иван Милутиновић”, Београд, Вишњица, Ул. маршала Тита 
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број 101, представник јединице локалне самоуправе Маја 
Стевановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1288/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБО-
РА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ 

СЕЉА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Михаило Младеновић Сеља”, Лазаревац, Дудовица, Ул. 
др Воје Даниловића број 17:

– Љиљана Танасковић, представник запослених;
– Дејан Радовановић, представник родитеља;
– Јелена Тадић, представник родитеља.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1290/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

1. Именуje се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава”, Гроцка, Врчин, Ул. 29. новембра број 15, пред-
ставник родитеља Верољуб Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1292/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ, 

БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора Школе за бро-
дарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, Ул. Милоша 
Поцерца број 2, представник јединице локалне самоуправе 
Миланка Самуровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1294/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора основне школе 
„Доситеј Обрадовић”, Београд, Ул. Максима Горког број 94, 
представник родитеља Страхиња Ђорђевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1296/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

1. Именуje се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Марија Бурсаћ”, Београд, Ул. Милана Ракића број 81, пред-
ставник родитеља Даница Пејановић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1298/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Основне шко-
ле „Стефан Немања”, Београд, Ул. Љубе Јовановића број 2а, 
представник јединице локалне самоуправе Дејан Герић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1300/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Спортске 
гимназије, Београд, Ул. Херцег Стјепана број 7, на време од 
четири године, почев од 22. децембра 2017. године, и то:

– Гордана Алексић;
– Снежана Балажевски;
– Светлана Вулић;
– Владимир Глумац;
– Милан Тасић;
– Слободан Игрутиновић;
– Дејан Томашевић;
– Милорад Кривокапић;
– Зоран Миловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1302/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Раде Драинац”, Београд, Борча, Ул. ковиловска број 1, 
представници јединице локалне самоуправе:

– Горан Славујевић;
– Марија Дрманић;
– Војиславка Вукадиновић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-1310/17-С, 21. децембра 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именујe се за чланa Школског одбора Техничке шко-
ле, Београд, Железник, Ул. југословенска број 4, представ-
ник запослених Виолета Тодоровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1312/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „MOMЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, 

МЛАДЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Момчило Живојиновић”, Младеновац, Ул. краља Алек-
сандра Обреновића број 25: 

– Сања Радосављевић, представник родитеља;
– Радослав Стојић, представник јединице локалне само-

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1314/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

OСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Младеновац, Ул. космајска број 47, предс-
тавници јединице локалне самоуправе:

– Филип Тагић;
– Биљана Јањић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-1316/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне школе 
„Драган Ковачевић”, Београд, Ул. Шафарикова број 8, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Драгана Павловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1318/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, брoj 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд, Ул. таковска број 41, представник 
јединице локалне самоуправе Анита Павловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1320/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система и образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владислав Рибникар”, Београд, Ул. краља Милутина 
број 10, на време од четири године, почев од 22. децембра 
2017. године, и то: 

– Анка Топаловић Радман;
– Дивна Вукић;
– Олга Митровић;
– Јелена Радуловић; 
– Мина Зиројевић Фатић;
– Владимир Ђорђевић;
– Мирко Сарић;
– Марко Чутурило;
– Зоран Мијалковски.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1322/17-С, 21. децембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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град-пут”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13
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приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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

САДРЖАЈ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


