Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета II меснe заједницe Обреновац

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет II месне заједнице Обреновац.
Привремени Савет броји укупно 11чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Саша Петровић
Аца Тодоровић
Милан Рајковић
Зоран Маринковић
Драган Стаменић
Бора Димић
Мирјана Кујовић
Бобан Радосављевић
Дејан Ракић
Зоран Бераковић
Милосав Перендија

Обреновац, Ђачког батаљона 18, председник
Обреновац, 14. октобра 76, заменик председ.
Обреновац, Улица 4-та бр. 17, члан
Обреновац, 14. октобра 23, члан
Обреновац, Ђачког батаљона 5, члан
Обреновац, 14. октобра бр. 80, члан
Обреновац, Улица 4-та бр. 20, члан
Обреновац, 14. октобра 136, члан
Обреновац, 4. априла 2. део 10, члан
Обреновац, 14. октобра 108, члан
Обреновац, Ђачког батаљона 21, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и меснe заједницe градске општине.

5.

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 2 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета II месне заједнице Обреновац образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима привременог Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 98 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета III меснe заједницe Обреновац

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет III месне заједнице Обреновац.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Иван Стојић
Слободан Јовић
Марина Батричевић
Борис Богдановски
Мирослав Васић
Зорка Недић
Славољуб Исаиловић
Ненад Ристић
Дивна Сокић
Аца Томић
Драган Митровић

Обреновац, Милоша Обреновића 127, председник
Обреновац, Вука Караџића 107, заменик председника
Обреновац, Вука Караџића 101д, члан
Обреновац, Милоша Обреновића 133, члан
Обреновац, Војводе Путника 9, члан
Обреновац, Вука Караџића 20, члан
Обреновац, Милоша Обреновића 106
Обреновац, Милоша Обреновића 70 , члан
Обреновац, Вашариште 26, члан
Обреновац, Војводе Мишића 127, члан
Обреновац, Војводе Мишића 156, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и меснe заједницe градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 3 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета III месне заједнице Обреновац образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима привременог Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 99 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ДУДОВИ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ДУДОВИ.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Жељко Роксандрић
Горан Миливојевић
Жељко Чалмић
Александар Давидовић
Ивица Стефановић
Милорад Бођан
Драган Богдановић
Предраг Кувекаловић
Божидар Милковић

Обреновац, Светог Саве 60, председник
Обреновац, Браће Југовића 3а, заменик председника
Обреновац, Светог Саве 53, члан
Обреновац, Браће Југовића 8, члан
Обреновац, Александра Аце Симовића 4, члан
Обреновац, Краља Александра првог 137/3, члан
Обреновац, Светог Саве 36, члан
Обреновац, Александра Аце Симовића 24, члан
Обреновац, Светог Саве 68, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 4 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета месне заједнице Дудови образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 100 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице РВАТИ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице РВАТИ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Урош Шормаз
Дане Стајковић
Игор Вујичић
Маријана Џомбић
Звездан Бурџић
Бојана Шћепановић
Јелица Грчић
Владимир Јовић
Михаило Јаковљевић
Мирјана Станојковић
Предраг Стаменковић

Обреновац, Влашка башта 5, председник
Обреновац, Војводе Степе 22, заменик председника
Обреновац, Краља Милутина 5/14, члан
Обреновац, Краља Милутина 7, члан
Обреновац, Милосава Павловића 4, члан
Обреновац, Краља Милутина 17 , члан
Обреновац, Фрушкогорска 66, члан
Обреновац, Кнеза Симе Марковића 12, члан
Обреновац, Влашка башта 5, члан
Обреновац, Фрушкогорска 33, члан
Обреновац, Краља Милутина 7б, члан.

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 5 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета месне заједнице Рвати образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске и заједничке послове, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 101 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице БЕЛО ПОЉЕ

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице БЕЛО ПОЉЕ.
Привремени Савет броји укупно 13 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.

Немања Илић
Жељко Кузмановић
Миодраг Ђорђевић
Срђан Селенић
Милан Недељковић
Никола Крушчић
Дамир Кочевић
Зорица Ранковић
Жељко Којадиновић
Недељко Симић
Александар Богићевић
Малиша Драгачевац
Владан Доцић

Бело Поље, Белопољска 45, председник
Бело Поље, Белопољска 26/2, заменик председника
Бело Поље, Бошковића крај 4, члан
Бело Поље, Селенића крај 6, члан
Бело Поље, Кружни пут 78а, члан
Бело Поље, Белопољска 34, члан
Бело Поље, Кружни пут 20, члан
Бело Поље, Тамнавска 21, члан
Бело Поље, Шљивице бр. 10, члан
Бело Поље, Колубарска 10, члан
Бело Поље, Ваљевчића сокак 14, члан
Бело Поље, Бошковића крај 8, члан
Бело Поље, Белопољска 68, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 6 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета месне заједнице Бело Поље образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 102 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ЗАБРЕЖЈЕ

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ЗАБРЕЖЈЕ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Никола Белић
Марко Николић
Славиша Обрадовић
Ђурица Карлаш
Милован Мићић
Радмила Рељановић
Славко Мићић
Мирослав Гајић
Славиша Игњатовић
Павле Јанковић
Милорад Градинчевић

Забрежје, Проте Матеје Ненадовића 202, председник
Забрежје, Ђачког батаљона 23, заменик председника
Забрежје, Савска 171, члан
Забрежје, Савска 46, члан
Забрежје, Доситејева 57, члан
Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 48 б, члан
Забрежје, Савска 52, члан
Забрежје, Радничка 11, члан
Забрежје, Александра Аце Симовића 146 д, члан
Забрежје,Зорана Белића 6, члан
Забрежје, Радничка 9, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 7 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета месне заједнице Забрежје образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 103 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ЗВЕЧКА
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ЗВЕЧКА.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Петар Лалић
Драган Исаиловић
Иван Дашић
Радош Илић
Милан Ћирић
Слободан Јовановић
Зоран Николић
Рајко Ђокић
Радош Марковић
Бранкица Ћирић
Миленко Вукотић

Звечка, Раје Поповића 20, председник
Звечка, Ул. 33 број 4, заменик председника
Звечка, Посавских партизанских одреда 42, члан
Звечка, Солунског фронта 48, члан
Звечка, ул. 14 бр. 2, члан
Звечка, Улица 21-ва бр. 1, члан
Звечка, Божидара Маринковића бр. 8, члан
Звечка, Слободана Танкосића 15, члан
Звечка, Двадесетпрве славонске бригаде 3, члан
Звечка, Драге Вуковић Корчагина 165, члан
Звечка, Браће Јоксића 164 б, члан.

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 8 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета месне заједнице Звечка образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 104 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице БАРИЧ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице БАРИЧ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Бранко Мрђа
Марко Миленковић
Радован Манојловић
Предраг Јовановић
Милош Станојевић
Илија Вукобратовић
Немања Јовановић
Ненад Јевђеновић
Иван Петровић
Срђан Божовић
Раде Кнежевић

Барич, 31-ве српске бригаде 44, председник
Барич, Београдска 58ф, заменик председника
Барич, Обреновачки пут 82 ц, члан
Барич, Церска 2, члан
Барич, Баричка река 187, члан
Барич, Церска 8, члан
Барич, Рада Тадића 19, члан
Барич, Обреновачки пут 71, члан
Барич, Баричка река 95 в, члан
Барич, Шесте војвођанске бригаде 36 в, члан
Барич, Милисава Чамџије 9, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 9 од 12.01.2015.
године и мандат Привременог савета месне заједнице Барич образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 105 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ГРАБОВАЦ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ГРАБОВАЦ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Раша Прелић
Жељко Топаловић
Срђан Јовановић,
Иван Гајић
Бранимир Комановић
Јовиша Матић
Љубиша Матић
Душан Шаиновић
Добривоје Љубојевић
Милош Вилотић
Љуба Мијатовић

Грабовац 653, председник,
Грабовац 32, заменик председника,
Грабовац 279, члан,
Грабовац 3, члан,
Грабовац 192, члан,
Грабовац 216, члан
Грабовац 254, члан,
Грабовац 643, члан,
Грабовац 44, члан
Грабовац 585а, члан,
Грабовац 558а , члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 10 од
12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Грабовац образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 106 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице МИСЛОЂИН
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице МИСЛОЂИН.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Иван Урошевић
Драган Маричић
Далибор Лазић
Дејан Маринковић
Александар Урошевић
Миливоје Филиповић
Добросав Стојковић
Бојан Маричић
Данило Лазић
Марко Гвозденовић
Никола Станковић

Мислођин, Кованчина други део 33, председник
Мислођин, Милана Милошевића Сеље 86, заменик председника
Мислођин, Кованчина други део 19 б, члан
Мислођин, Кованчина други део 32, члан
Мислођин, Ваган 40, члан
Мислођин, Бачевачка 43, члан
Мислођин, Мислођинска 63а, члан
Мислођин, Мислођинска 174, члан
Мислођин, Мислођинска 82, члан
Мислођин, Гвозденовића пут 24, члан
Мислођин, Кованчина 29 д, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 11 од
12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Мислођин образован наведеним Решењем.
4.

5.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 107 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске општине
Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку важења Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице
ПИРОМАН И БРОВИЋ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ПИРОМАН И БРОВИЋ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета месних
заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Драган Мирковић
Драган Петровић
Александар Бакић
Верољуб Тривић
Негослав Мирковић
Горан Бранковић
Љубомир Шоботовић
Ђорђе Матић
Томислав Јовановић
Дејан Станишић
Драган Кедић

Пироман, Милутина Ераковића бр. 64 а, председник
Бровић, Ранислава Филиповића 17, заменик председника
Пироман, Милете Ераковића 62, члан
Пироман, Светозара Станојевића Пеке бр. 26, члан
Пироман, Милете Ераковића бр. 2, члан
Пироман, Бранка Томића 20, члан
Пироман, Ваљевски пут 22, члан
Бровић, Здравка Ј. Милосављевића 50, члан
Бровић, Живка С. Петровића 25, члан
Бровић, Здравка Ј. Милосављевића 88, члан
Бровић, Ваљевски пут 68, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута градске општине
Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање проблема везаних за
послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу задовољавања
заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће градске
општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и одлукама Скупштине
градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће надлежне
стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 12 од
12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Пироман и Бровић образован наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници,Управи градске општине Обреновац – Служби за скупштинске
послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 108 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице СКЕЛА
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице СКЕЛА.
Привремени Савет броји укупно 13 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.

Небојша Зазић
Миливоје Нешић
Весна Т. Караџић
Живота Мирчетић
Драган Јовичић
Живорад Бељинац
Драган П. Бељинац
Дејан Бељинац
Борисав Радушки
Милорад Петровић
Милан Стојић
Војислав Јовичић
Саша Роксић

Скела, Мила Манића 63, председник
Скела, Миодрага Мијића 20, заменик председника
Скела, Милоја Бељинца 6, члан
Скела, Милана Мирчетића бр. 13, члан
Скела, Мила Манића Албанте 172,
Скела, Југословенске народне армије 26, члан
Скела, 56. родољуба 254, члан
Скела, Југословенске народне армије бр. 24, члан
Скела, Милоја Бељинца бр. 32, члан
Скела, Милисава Глумчевића бр. 22, члан
Скела, Милана Мирчетића бр. 34, члан
Скела, Славка Бркића бр. 15, члан
Скела, Милоја Бељинца бр. 13, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

6.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 13
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Скела образован наведеним Решењем.
Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 109 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице СТУБЛИНЕ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице СТУБЛИНЕ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

4.
5.

6.

Петар Петровић
Стојан Милинковић
Милан Радовановић
Милорад Деспотовић
Бошко Комленски
Сретен Грчић
Срђан Грчић
Драган Игњатовић
Милорад Стаменић
Светомир Пантелић
Андријана Удовичић

Стублине 10, председник
Стублине 461, заменик председника
Стублине 60, члан
Стублине 297, члан
Стублине 481, члан
Стублине 200, члан
Стублине, 200, члан
Стублине 178, члан
Стублине 132, члан
Стублине 421, члан
Стублине 319, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.
Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 14
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Стублине образован наведеним
Решењем.
Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 110 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице
МАЛА МОШТАНИЦА
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице МАЛА МОШТАНИЦА.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Иван Лазаревић
Милан Јаковљевић
Рајко Николић
Дарко Дукић
Небојша Малић
Милан Марковић
Периша Дрењанин
Марко Љуна
Владимир Ђурковић

Мала Моштаница, Шарчевића крај 32, председник
Мала Моштаница, Моштаничка 21, заменик председника
Мала Моштаница, Моштаничка 103, члан
Мала Моштаница, 13. октобра 33, члан
Мала Моштаница, Балканска 4, члан
Мала Моштаница, Слободана Пенезића 10, члан
Мала Моштаница, Светог Саве 2, члан
Мала Моштаница, Крајинска 1, члан
Мала Моштаница, Шумадијска 17, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 15
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Мала Моштаница образован наведеним
Решењем.
4.

5.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 111 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ДРАЖЕВАЦ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ДРАЖЕВАЦ.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

4.
5.

6.

Саша Вићентијевић
Влада Јовановић
Слободан Станковић
Милован Станковић
Душко Николић
Саша Малешевић
Дејан Степановић
Драган Ђорђевић
Ненад Ђурђевић
Предраг Вићентијевић
Драган Радојковић

Дражевац, к. бр. 279, председник
Дражевац, к. бр. 180, заменик председника
Дражевац, к. бр. 100, члан
Дражевац, к. бр. 389, члан
Дражевац, к. бр. 151, члан
Дражевац, к.бр. 264, члан
Дражевац к.бр. 230/а, члан,
Дражевац, к. бр. 382, члан,
Дражевац, к. бр. 334, члан
Дражевац, к. бр. 291, члан
Дражевац, к.бр. 63, члан,

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.
Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 16
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Дражевац образован наведеним
Решењем.
Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 112 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ДРЕН

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ДРЕН.
Привремени Савет броји укупно 11 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.

Драган Јовановић
Момчило Букуровић
Живадин Марковић
Влада Јовановић
Саша Т. Којић
Јелена Петровић
Радован Павловић
Дејан Ђокић
Милош Илић
Ненад Николић
Милош Јаношевић

Дрен, Пут за Прњавор 19, председник
Дрен, Пљоштара 1, заменик председника,
Дрен, Музичка колонија 139, члан
Дрен, Горњи крај 62, члан
Дрен, Пљоштара 35, члан
Дрен, Пљоштара 9, члан
Дрен, Горњи крај 7, члан
Дрен, Горњи крај 7, члан
Дрен, Илића крај 9, члан
Дрен, Горњи крај 2, члан
Дрен, Горњи крај 16, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

6.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 17
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Дрен образован наведеним Решењем.
Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 113 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице КРТИНСКА
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице КРТИНСКА.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Бранко Јевтић
Милан Бугарски
Драгољуб Стакић
Иван Алексијевић
Љубиша Лазић
Стефан Бугарски
Милан Танасић
Аранђел Дуковић
Александар Арсеновић

Кртинска, Трњаци 39, председник
Кртинска, Вишњица 6, заменик председника
Кртинска, Млинарска бр. 5, члан
Кртинска, Трњаци 63, члан
Кртинска, Пут за прово 44, члан
Кртинска, Вишњица 5, члан
Кртинска, Трњаци 5, члан
Кртинска, Три храста 4, члан
Кртинска, Гробљанска 2, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 18
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Кртинска образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 114 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице УРОВЦИ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице УРОВЦИ.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Синиша Стевановић
Милош Ненадовић
Љубиша Стевановић
Милорад Марјановић
Ивица Нешић
Зоран Миливојевић
Бранислав Вукосављевић
Стефан Савић
Влада Бранковић

Уровци, Рогожњачка 5, председник
Уровци, Врбаре 3, заменик председника
Уровци, Шабачки пут 14, члан
Уровци, Уровачка 68, члан
Уровци, Индустријска 25, члан
Уровци, Гај 14, члан
Уровци, Луг 11, члан
Уровци, Богољуба Урошевића Црног 66, члан
Уровци, Мајданска 18, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 19
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Уровци образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 115 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице УШЋЕ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице УШЋЕ.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Томислав Црвенковић
Миладин Аничић
Марко Дошић
Александар Дошић
Дарко Петровић
Ненад Аничић
Горан Спасојевић
Милица Аничић
Аца Марјановић

Ушће, Гола бара 6, председник
Ушће, Гола бара бр. 12, заменик председника
Ушће, Горњи крај 23, члан
Ушће, Пут за орнице 23, члан
Ушће, Пут за орнице 5, члан
Ушће, Гола бара 80, члан
Ушће, Горњи крај 31, члан
Ушће, Гола бара 88, члан
Ушће, Пут за орнице 5а, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

6.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 20
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Ушће образован наведеним Решењем.
Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 116 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ВЕЛИКО ПОЉЕ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ВЕЛИКО ПОЉЕ.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лазар Пејић
Горан Марковић
Јелена Мушкиња
Милутин Стаменић
Драган Тодоровић
Радивоје Томић
Тања Пејчић
Немања Јеремић
Иван Николић

Велико Поље, 182, председник
Велико Поље 189, заменик председника,
Велико Поље, 58 а, члан
Велико Поље 276, члан
Велико Поље 328, члан
Велико Поље 147а, члан
Велико Поље 53 г, члан
Велико Поље 205, члан
Велико Поље 192, члан

3.

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

4.
5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 21
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Велико Поље образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 117 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ЈАСЕНАК
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ЈАСЕНАК.
Привремени Савет броји укупно 7 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Владимир Стојановић
Раде Ристић
Ивана Николић
Никола Шиндовски
Миломир Петровић
Зоран Николић
Жељко Станчић

Јасенак 45, председник
Јасенак 35, заменик председника
Јасенак 25, члан
Јасенак 26, члан
Јасенак 40, члан
Јасенак 92, члан
Јасенак 20, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 22
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Јасенак образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 118 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице БАЉЕВАЦ

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице БАЉЕВАЦ.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Добривоје Несторовић
Златко Мијатовић
Слободан Радосављевић
Драган Јовић
Милисав Живковић
Раде Несторовић
Милан Петровић
Радица Живковић
Миодраг Јелић

Баљевац 83, председник
Баљевац 22, заменик председника
Баљевац 64, члан
Баљевац 61, члан
Баљевац 62, члан
Баљевац 76, члан
Баљевац 125, члан
Баљевац 45, члан
Баљевац 134, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 23
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Баљевац образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 119 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице КОНАТИЦЕ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице КОНАТИЦЕ.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Драган Ивановић
Иван Радосављевић
Александар Павловић
Влада Станимировић
Слободан Живановић
Зоран Росић
Милена Маринковић
Александар Тодоровић
Марко Бабић

Конатице 218, председник
Конатице 171, заменик председника
Конатице 111, члан
Конатице 15, члан
Конатице 49, члан
Конатице 118, члан
Конатице 252, члан
Конатице 378, члан
Конатице 168, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 24
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Конатице образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 120 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ПОЉАНЕ

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ПОЉАНЕ.
Привремени Савет броји укупно 7 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Зоран Ранковић
Милан Јаковљевић
Владан Петровић
Марко Петровић
Зоран Петровић
Милисав Пајић
Милан Милутиновић

Пољане 6, председник
Пољане 65, заменик председника
Пољане 125, члан
Пољане 105, члан
Пољане 101, члан
Пољане 93, члан
Пољане 24, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 25
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Пољане образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 121 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ОРАШАЦ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ОРАШАЦ.
Привремени Савет броји укупно 7 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Продан Влајковић
Дарко Бурчић
Душан Миљковић
Добривој Петровић
Бошко Кораћ
Иван Живковић
Мирко Поповић

Орашац 61, председник
Орашац 1х, заменик председника
Орашац, 98 а, члан
Орашац 138, члан
Орашац 7, члан
Орашац 174, члан
Орашац 208, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 26
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Орашац образован наведеним
Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 122 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ЉУБИНИЋ

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ЉУБИНИЋ.
Привремени Савет броји укупно 7 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Зорица Весић
Станко Живановић
Зоран Стефановић
Радован Весић
Живорад Гавриловић
Живорад Николић
Душан Бојић

Љубинић 28, председник
Љубинић 234, заменик председника
Љубинић 217, члан
Љубинић 27, члан
Љубинић 44, члан
Љубинић, 87, члан
Љубинић 23, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 27
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Љубинић образован наведеним
Решењем.

7.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 123 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ВУКИЋЕВИЦА
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ВУКИЋЕВИЦА.
Привремени Савет броји укупно 7 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Душан Арсеновић
Драган Лазић
Драган Тадић
Милена Станисављевић
Милић Марковић
Томислав Тадић
Владан Шишић

Вукићевица 35 а, председник
Вукићевица 83, заменик председника
Вукићевица 13 б, члан
Вукићевица 63, члан
Вукићевица 103 д, члан
Вукићевица 115, члан
Вукићевица 173 а, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 28
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Вукићевица образован наведеним
Решењем.

8.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 124 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице ТРСТЕНИЦА
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице ТРСТЕНИЦА.
Привремени Савет броји укупно 9 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

4.
5.

6.

Верољуб Митричевић
Живорад Павловић
Влада Вићентић
Дане Живановић
Живота Томић
Аврам Ашковић
Бранко Мојсиловић
Бојан Ашковић
Славица Живановић

Трстеница 222, председник
Трстеница бр. 211, заменик председника
Трстеница 135, члан
Трстеница 181, члан
Трстеница 107, члан
Трстеница бр 51, члан
Трстеница бр. 12, члан
Трстеница 69, члан
Трстеница 194, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.
Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 29
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Трстеница образован наведеним
Решењем.
Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 125 од 26. маја 2016. године

Обрадила
МТ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 26.05.2016. године, на основу члана 55. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14-пречишћен текст и 73/14) и члана 3. Одлуке о престанку
важења Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број
103/14), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању привременог Савета месне заједнице
РАТАРИ И БРГУЛИЦЕ
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ привремени Савет месне заједнице РАТАРИ И БРГУЛИЦЕ.
Привремени Савет броји укупно 7 чланова.
Мандат привременог Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до избора сталних Савета
месних заједница, у складу са посебном одлуком Скупштине градске општине.

2.

У привремени Савет месне заједнице именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Предраг Миливојевић
Мирослав Марковић
Мирослав Маринковић
Ненад Радојичић
Никола Матић
Гојко Рафаиловић
Небојша Матић

Бргулице, Матића крај 59, председник
Ратари, Савска бр. 31/1, заменик председника
Ратари, Живковића крај 5, члан
Ратари, Ратарска 37, члан
Бргулице, Матића крај 11, члан
Ратари, Павловића крај 5, члан
Ратари, Савска бр. 35, члан

Послови и задаци привременог Савета месне заједнице су:
доноси Статут месне заједнице, већином гласова укупног броја чланова Савета;
доноси финансијски план и усваја завршни рачун месне заједнице;
подноси годишње и периодичне извештаје о свом раду и стању у месној заједници;
одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право коришћења;
покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада месне заједнице и прати њихову
реализацију;
координира укупне активности у месној заједници на реализацији послова из члана 106. Статута
градске општине Обреновац;
доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице;
образује мировна већа и стална и повремена радна тела Савета месне заједнице;
предузима конкретне активности на решавању питања од интереса за живот и рад грађана;
стара се о спровођењу референдума у месној заједници и проглашава одлуке донете на референдуму;
учествује у покретању грађанске иницијативе и стара се о њеној реализацији;
одлучује о сазивању збора грађана и предлаже начин решавања питања из надлежности збора;
спроводи и стара се о спровођењу одлука и закључака збора грађана;
остварује сарадњу са одборницима изабраним са подручја месне заједнице у Скупштини градске
општине;
упућује иницијативе надлежним органима градске општине за уређивање питања и решавање
проблема везаних за послове из члана 106. Статута градске општине Обреновац;
остварује сарадњу са јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац у циљу
задовољавања заједничких комуналних потреба грађана месне заједнице;
доноси Пословник о свом раду;
врши и друге послове за које га овласти, односно које му наложи председник градске општине, Веће
градске општине или Скупштина градске општине у складу са Законом, Статутом месне заједнице и
одлукама Скупштине градске општине;
разматра и одлучује и о другим питањима у складу са Законом и Статутом месне заједнице.
Стручне и административно техничке послове за потребе привременог Савета месне заједнице обављаће
надлежне стручне службе Управе градске општине Обреновац.

5.

Ово Решење објавити на огласним таблама Управе градске општине Обреновац и месне заједнице градске
општине.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 30
од 12.01.2015. године и мандат Привременог савета месне заједнице Ратари и Бргулице образован
наведеним Решењем.

6.

Решење се доставља: члановима Савета, месној заједници, Управи градске општине Обреновац – Служби за
скупштинске послове и прописе, Одељењу за општу управу, Одељењу за буџет и финансије и архиви.

4.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 126 од 26. маја 2016. године
Обрадила
МТ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Чучковић

