"Сл. лист града Београда" број 76/13
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 26. децембра 2013.године, на основу члана 86
Статута града Београда ("Сл. лист града Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) и чланова 24. и 71. Статута градске
општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), донела је
О Д ЛУ КУ
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, 42/11 и 55/12 ( у даљем тексту: Одлука),
у члану 36, у опису послова Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове, у области
урбанизма, речи: „припрема планове за постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у
складу са прописом Града;“ замењују се речима: „припрема планове за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене / киосци, тезге и други покретни мобилијар/ по
претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове
урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;“, а на крају
реченице уместо тачке ставља се зарез и додају речи: „потврђује пројекте парцелације и препарцелације за
подручје градске општине.“
У истом члану, у опису послова истог Одељења, у грађевинској области, речи: „решење о рушењу
објеката“, замењују се речима: „решење о уклањању објеката“, а на крају реченице уместо тачке ставља се
зарез и додају речи: „доноси решења о постављању балон хала спортске намене.“.
У истом члану, у опису послова истог Одељења, у комуналној области, речи: „врши послове који се
односе на развој и обављање комуналне делатности, врши надзор над обављањем комуналне делатности,“
замењују се речима: „врши послове који се односе на обављање и развој комуналних делатности на свом
подручју чије је обављање поверено градској општини и врши надзор над обављањем истих,“, а иза речи:
„(киосци, баште, покретне тезге и сл.)“ додају се речи: „решења о одобравању продајног места на којем се
обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине ; издаје
одобрења за која је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и спроводи
прописе којима се уређује комунални ред; “.
Члан 2.
У члану 37 Одлуке, у опису послова Одељења за имовинско правне и стамбене послове, бришу се
речи: „а нарочито поступак поништаја правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта
због непривођења намени за коју је изузето;“.
У истом члану, речи: „врши стручне и административне послове за комисију градске општине која
спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у државној својини ради изградње
објеката до 800 м 2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације“, замењују се речима: „на основу акта
градоначелника у име и за рачун града, врши стручне и административне послове за комисију градске
општине која спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града
ради изградње објеката до и преко 800м 2 бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у
закуп, односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном погодбом ради
легализације објеката до и преко 800м 2 бруто развијене грађевинске површине у складу са законом и актима
града“.
У истом члану, врши се допуна тако што се на крају реченице уместо тачке ставља тачка зарез и
додају речи: „припрема нацрте аката и обавља друге стручне послове за надлежне органе градске општине у
вези управљања стварима у јавној својини града на којима градска општина има право коришћења, у складу
са законом и актима града.“
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Члан 3.
У члану 38 Одлуке, поднаслов, односно речи: „Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене
делатности“ замењују се речима: „Одељење за буџет, финансије и привреду“.
У истом члану, ставу 5, речи: „послове директног корисника“ замењују се речима: „послове директних
корисника“.
Члан 4.
У члану 39 ставу 1 Одлуке, врши се допуна послова Одељења за инспекцијске послове тако што се иза
речи: „комуналних објеката“ додају речи: „старање о одржавању комуналног реда у градској општини и
спровођење прописа којима се уређује комунални ред;“.
У истом члану, у ставу 2, код описа послова грађевинске инспекције, иза речи: „над изградњом и
реконструкцијом објеката“ додају се речи: „до 800м 2 “.
Члан 5.
У члану 40, у ставу 1 Одлуке из описа послова Одељења за општу управу бришу се речи: „послове
копирања“.
У истом члану, у ставу 3 Одлуке бришу се речи: „и стручне и административне послове за поступање
овлашћеног лица по захтеву за давање информација од јавног значаја, у складу са законом, као и послове
уређивања и одржавања интернет презентације градске општине Обреновац“.
У истом члану, у ставу 4 Одлуке, на крају реченице уместо тачке ставља се тачка зарез и додају речи:
„обавља стручне и административне послове у вези заштите и спасавања људи, материјалних и културних
добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица и у вези
развоја цивилне заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите, у складу са законом и актима
града;“.
Члан 6.
У члану 40а, у ставу 5 Одлуке, код описа послова Одељења за развој, у првој реченици, речи: „јавних
објеката од значаја за градску општину“ замењују се речима: „ јавних и других објеката од значаја за градску
општину“, а у другој реченици, речи: „и јавних објеката“ замењују се речима: „и јавних и других објеката“.
У истом члану, у ставу 7 Одлуке, речи: „ученика који нису уписани или нередовно похађају наставу у
основним школама“ замењују се речима: „чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни
предшколски програм“.
У истом члану, у ставу 9 Одлуке, иза речи: „од значаја за градску општину“ додају се речи: „припрема
програм развоја спорта на нивоу градске општине, усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града“.
У истом члану, у ставу 10 Одлуке, на крају реченице, уместо тачке ставља се тачка зарез и додају
речи: „као и реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе која делују на подручју
градске општине“.
У истом члану, у ставу 12 Одлуке, иза речи: „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“ додају се речи: „и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са
инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;“
Члан 7.
У члану 42 ставу 4 Одлуке, код описа послова Службе за скупштинске послове и прописе, иза речи:
„републичке“ додају се речи: „и градске“, а речи: „спроводи припремне радње за ажурирање бирачких
спискова за подручја месних заједница“ се бришу.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".
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