Скупштина градске општине Обеновац на сеници одржаној 14. фебруара 2013. године, на
основу члана 19 став 1 тач.13 и члана 24 тачке 9 Статута градске општине Обреновац ("Сл.
лист града Београда" бр. 44/08, 4/10 и 15/10), сходно члану. 18 став.1 и 2 Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда ("Сл. лист града
Београда", бр.3/2000), донела је
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I Подиже се споменик Кнезу Милошу Обреновићу на територији градске општине
Обреновац.
II Образује се Одбор за спровођење ове Одлуке у следећем саставу:
-Дарко Павличић,
-Мирјана Трифуновић,
-Јасмина Јеринић,
-Жаклина Црнобрња и
-Биљана Матић Ранковић.
III Задаци Одбора су:
Одлучивање о томе да ли да се спроводи конкурс, да ли да се ангажује аутор по позиву
или ће се користити већ постојеће ауторско дело, а уколико одлучи да се спроводи конкурс
образује Конкурсу комисију, као и утврђивање локације на којој ће се поставити споменик и
друге послове из своје надлежности.
Стручно административне послове за Одбор обаваљаће Одељење за развој Управе
градске општине Обреновац.
Средства за постављање и одржавање споменика обезбедиће се из буџета градске
општине Обреновац за шта је надлежано Одељење за буџет, финансије и привреду Управе
градске општине Обреновац.
IV Надзор над одржавањем споменика врши Одељење за инспекцијске послове Управе
градске општине Обреновац.
V Одлука се доставља: Одбору за спровођење Одлуке, Одељењу за буџет, финансије и
привреду, Одељењу за развој и Одељењу за инспекцијске послове Управе градске општине
Обреновац.
Образложење
Председник градске општине Обреновац поднеo је иницијативу Комисији за споменике
и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији градске општине
Обреновац за подизање споменика Кнезу Милошу Обреновићу.
У иницијативи се истиче да је Обреновац добио име указом кнеза Милоша од 7.
децембра 1859. године, старо име је било Палеж. Изразиту наклоност Књазу Милошу,
учвршћену још током и после Другог српског устанка, а од неких чак и главом плаћену у
потресима за време династичких борби и изгнанства Књаза, Палежани су крунисали молбом
њему лично, одмах по повратку на престо 1859. године, да њихову варош прекрсти у
Обреновац. Молба је услишена, а данас се датум озваничења новог имена, 20. децембар слави
као дан Обреновца.
Милош Обреновић је био вођа Другог српског устанка и Кнез Србије. По окончању
Другог српског устанка, кнез Милош Обреновић се определио за стварање и јачање српске
државности кроз дипломатске методе и постепено освајање државних овлашћења од Османског
царства. Период од 1815. до 1830. године обележен је стварањем аутономних српских органа по
селима, окрузима и нахијама, чија су овлашћења постепено расла. За будућност Србије од

значаја је Хатишериф 1830. године, којим је Србија прешла од провинцијског у статус вазалне
кнежевине, уз друге значајне одредбе. Србија је хатишерифом добила слободу вероисповести и
да у Београду за митрополита може бити биран Србин уместо дотадашњих Грка.
Милош Обреновић је утемељивач династије Обреновића и један од наших најпрагматичнијих
политичара, где је тактику и посебност показао између два српска устанка у периоду 1813-1815
године, када је стекао поверење Срба и Турака. Поред успешних ратних операција где се
показао као врхунски војни стратег, главно поље његовог деловања је била дипломатија.
На седници Комисије за споменике и називе улица, тргова и других насељених места на
територији градске Општине Обреновац одржаној дана 7.2.2013. године утврђен је предлог
Одлуке о постављању споменика.
Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине
градске општине Обреновац, на својој седници одржаној дана 12.02.2013. године, дао је
позитивно мишљење на предложену Одлуку.
Веће градске општине Обреновац, на својој седници одржаној дана 08.02.2013. године,
такође је дало позитивно мишљење на предложену Одлуку.
Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац донела је Одлуку
као што гласи у диспозитиву.
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