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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, на
основу члана 17. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“,број
57/15-пречишћен текст), д о н е л а
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ-1947", БЕОГРАД
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Урош ТрајковиЋ, дипломирани политоколог за директора
Центра за образовање и култутру „Божидарац-1947“, Београд, са 23. децембром 2015. године.
II - Именовање се врши на период четири године.
III - Решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
Образложење
Чланом 17. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Сл. лист града
Београда", 57/15-пречишћен текст), прописано је да Скупштина градске општине Врачар
именује управни и надзорни одбор установе, организације и службе чији је оснивач, именује
и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних који су по
одредбама овог статута у надлежности другог органа.
Чланом 96. Пословника Скупштине градске општине Врачар („Сл. лист града
Београда“, бр. 15/11- пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 и 56/14), прописано је да предлог
одлуке могу да поднесу: председник/председница, Веће Градске општине, стална радна тела,
одборничка група, сваки/свака одборник/одборница Скупштине, сто бирача/бирачица и
представник/ представница предузећа чији је оснивач Скупштина, из делокруга предузећа.
Чланом 26. став 1. тачка 3. Статута Центра за образовање и културу „Божидарац 1947“
бр 2 од 25.11.2014. године прописано је да Управни одбор предлаже оснивачу кандидата за
директора/заменика директора.
Управни одбор Центра за образовање и културу „Божидарац 1947“ доставио је
Скупштини градске општине Врачар предлог за именовање Уроша Трајковића за директора
Центру за образовање и културу „Божидарац 1947“.
Ради избора најбољег кандидата за именовање на место директора, расписан је јавни
конкурс дана 11.11.2015. године и текст огласа је био објављен код Националне службе за
запошљавање у публоикацији о запошљавању „Послови“, на огласној табли градске општине
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Врачар и огласној табли Установе. Конкурс је био отворен 15 дана. на основу увида у
поднете пријаве на конкурс и приложену документацију донета је одлука на 13. седници
Управног одбора одржаној дана 03.12.2015. године којом је кандиддат Урош Трајковић
дипломирани политиколог из Београда једногласно предложен за директора Центра за
образовање и културу „Божидарац 1947“. У предвиђеном року од 3 дана од доношења
одлуке, није било приговора на поменуту одлуку Управног одбора.
Урош Трајковић, дипломирани политиколог из Београда, радио у периоду од 20102011. године у Центру дечијих летовалишта, од 2011-2013. године у Секретаријату за
образовањ и културу, од 2013-2014. године у Беокому и од 2014-2015. године у Центру за
образовање и културу „Божидарац 1947“ као в.д. директор. Радио је у удружењу грађана
Фронесис, у недељнику Врема, асистирао на пројектима Центра за демократију ФНП.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-120/2015-VIII/12 - 23. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИK
Александар Ивановић

Ознака: П2.01-2

Страна 2 од 2

