"Сл.лист града Београда" број 55/12
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 01. октобра 2012.године, на основу члана 86. Статута
града Београда ("Сл. лист града Београда" број 39/08 и 6/10) и члана 24. Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист
града Београда" број 44/08, 4/10 и 15/10), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Обреновац - "Сл.лист града Београда" број 17/2011 - пречишћен текст и 42/12 , ( у
даљем тексту: Одлука) у члану 31. став 2. мења се и гласи:
"Шефа Кабинета председника градске општине Обреновац поставља и разрешава председник Градске општине
Обреновац, на период од 4 године, који може бити поново постављен."
У истом члану Одлуке став 3 мења се и гласи:
"Шеф Кабинета председника градске општине Обреновац за свој рад одговара председнику Градске општине
Обреновац."
Члан 2.
У члану 35. став 1. Одлуке, тачка 3. мења се и гласи :
"Одељење за буџет, финансије и привреду,"
У истом члану Одлуке додаје се тачка 6. и гласи:
"Одељење за развој".
Члан 3.
У члану 38. Одлуке 3.Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности у ставу 1 иза речи "занатства"
брише се реч ", туризма".
У истом члану бришу се ставови 5, 6 , 7, 8, 9 и 10.
У истом члану став 11 постаје став 5.
Члан 4.
У члану 38 . Одлуке у ставу 1. иза речи "припрему пројеката из области привреде" бришу се речи "привлачење
инвестиција и управљање пројектима и у том циљу координира активности са привредним субјектима, амбасадама и
дипломатским представништвима, градским и државним органима и организацијама и другим субјектима; пружање
стручне помоћи предузетницима, носиоцима пољопривредних газдинстава и привредним друштвима који су апликанти
за кредитна средства фондова; стручну припрему пројеката у којима се као апликант појављује Градска општина
Обреновац, управљање одобреним пројектима и у том циљу координација са привредним субјектима чији је оснивач
градска општина Обреновац, Градским и државним органима и организацијама и другим субјектима;".
Члан 5.
Иза члана 40. Одлуке додаје се члан "40 а" који гласи:
"Одељење за развој
Предлаже и учествује у изради стратешког акционог плана и прати спровођење истог. Предлаже и координира у
изради и реализацији конкретних развојних пројеката у вези са којима аплицира општина Обреновац, координира радом
пројектних тимова. Прати рад фондова донаторских и других финансијских организација у земљи и иностранству.
Обавља послове који се односе на остваривање контаката и сарадње са међународним развојним институцијама.
Координира пројектима Јавних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, а које је у вези са
припремом документације неопходне за улагање у инфраструктурне и друге објекте од значаја за градску општину
Обреновац.
Обавља послове који се односе на привлачење инвестиција и управљање пројектима и у том циљу координира
активности са привредним субјектима, амбасадама и дипломатским представништвима, градским и државним органима
и организацијама и другим субјектима; пружање стручне помоћи предузетницима, носиоцима пољопривредних
газдинстава и привредним друштвима који су апликанти за кредитна средства фондова; стручну припрему пројеката у
којима се као апликант појављује Градска општина Обреновац, управљање одобреним пројектима и у том циљу
координација са привредним субјектима чији је оснивач градска општина Обреновац, Градским и државним органима и
организацијама и другим субјектима.
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Учествује у изради и реализацији конкретних развојних пројеката у вези са којима аплицира општина
Обреновац.
Сарађује са стручним службама општине и јавних предузећа на пословима текућег одржавања и унапређења
енергетске ефикасности школа, вртића и јавних објеката од значаја за градску општину Обреновац. Предлаже мере
побољшања енергетске ефикасности школа, вртића и јавних објеката, прати прописе из ове области и сарађује са
надлежним службама Министарства енергетике и другим организацијама из ове области.
Учествује као члан, у комисијама за јавне набавке везане за текуће одржавање основних школа и вртића.
У области образовања прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа –
опремање школа и финансирање других текућих расхода; прати упис у први разред основне или специјалне школе и
редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља
ученика који нису уписани или нередовно похађају наставу у основним школама, у складу са законом; у сарадњи са
образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време
остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, организује послове који се односе
на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и
ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са
сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна
такмичења, у складу са законом и другим прописима.
У области културе и уметности обавља послове везане за развој културно-уметничког стваралаштва и
аматеризма на подручју градске општине, припреме за одржавање културних манифестација и остваривање програма
културе од значаја за градску општину, припрема услове за додељивање награда и признања у области културно
уметничког стваралаштва; остварује надзор над радом установе или јавног предузећа из области културе чији је оснивач
градска општина.
У области спорта стара се о обезбеђивању услова за учешће градске општине у изградњи и одржавању спортских
објеката установа или јавног предузећа чији је оснивач градска општина а у којима се остварују потребе грађана у
области спорта; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске
општине; стара се о обезбеђењу услова за учешће градске општине у реализацији система школског спорта у градској
општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску
општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа.
У области омладинске политике спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; предлаже
акциони план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе.
Обавља послове везане за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију и обезбеђење
услова за рад невладиних организација и хармонизације метода рада Управе градске општине са управама градова и
општина Европске уније и стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група.
У области борачке и инвалидске заштите, врши послове који се односе на заштиту ратних војних и
мирнодопских војних инвалида и чланова њихових породица; заштиту цивилних инвалида рата и чланова њихових
породица; заштиту породица цивилних жртава рата; права на допунско материјално обезбеђење за борце; и друге
послове који се тичу потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и њихових породица; заштиту
чланова породица лица на одслужењу војног рока; послове социјалне заштите материјално необезбеђених лица; помаже
развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и друге послове из области рада социо-хуманитарних
организација и послове решавања статусних и других питања избеглих, прогнаних и расељених лица.
Обавља све стручне послове везане за афирмацију туризма у општини Обреновац. Израђује нацрте аката,
припрема извештаје и информације из области туризма за потребе Скупштине, њених тела и органа, одржава везе
између Града, Републике и установа у области туризма, осмишљава туристички живот града."
Члан 6.
Све остале одредбе Одлуке о Управи градске општине Обреновац остају непромењене.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020-202 од 01. октобра 2012. године
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