
                    

                                                                                                                      

Скупштина градске општине Обеновац на сеници одржаној 15. јуна 2015. године, на основу 

члана 19  став 1 тач.13 и члана 24 тачке 9  Статута  градске општине Обреновац  („Сл. лист 

града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), сходно члану 11 и 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 и 19/14), донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о подизању споменика Кнезу Милошу Обреновићу  

на територији  градске општине Обреновац 

           

I   У Одлуци Скупштине градске општине Обреновац о подизању споменика Кнезу 

Милошу Обреновићу на територији градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-15 од 

14.02.2013. године, тачка II мења се и гласи: 

 

 „Образује се Одбор за спровођење ове Одлуке у следећем саставу: 

- Ђорђе Комленски, 

- Милорад Косановић, 

- Јасмина Јеринић, 

- Весна Ђоковић, 

- Драган Лазић и  

- Дарко Павловић.“ 

 

 

II  У осталом делу Одлука VII-01 бр. 020-15 од 14.02.2013. године остаје 

непромењена.  

 

III   Одлука се доставља: Одбору за спровођење Одлуке, Одељењу за буџет и 

финансије, Одељењу за привреду и развој и Одељењу за инспекцијске послове Управе градске 

општине Обреновац. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина градске општине Обреновац је донела Одлуку о подизању споменика Кнезу 

Милошу Обреновићу на територији градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-15 од 

14.02.2013. године и истовремено образовала Одбор за спровођење Oдлуке. Сада се врши 

измена састава Одбора за спровођење ове Одлуке. 

На седници Комисије за споменике и називе улица, тргова и других насељених места на 

територији градске Општине Обреновац одржаној дана 05.06.2015. године утврђен је предлог 

Одлуке као у диспозитиву, који је достављен Скупштини на разматрање и доношење, у датом 

тексту. 

  Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине 

градске општине Обреновац, на својој седници одржаној дана 11.06.2015. године, дао је 

позитивно мишљење на предложену Одлуку. 

 Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 06.06.2015. године је дало 

позитивно мишљење на предложену Одлуку. 

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу 

члана 24. Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14 - 

пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац 

("Сл. лист града Београда" број 6/11), донела је Одлуку као што гласи у диспозитиву.  

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 68 од  15. јуна 2015. године 

Обрадила         

ССМ  

 

                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                            Ђорђе Комленски           

 


