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Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 20. марта 2012. године,  на основу члана 24. а  
у вези члана 19. става 1. тачке 3. Статута градске општине Оберновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08,  
4/10 и 15/10) и члана 74. става 5.  Статута града Београда ("Сл. лист града Београда" број 39/08 и 6/10), 
донела је

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" 

број 25/09) у члану 14. ставу 1. бришу се речи: "образовањем месних канцеларија".

Члан 2.

У члану 18. Одлуке став 1. мења се и гласи: 
"Избори за чланове Савета месне заједнице одржавају се по правилу у исто време када и избори за 

одборнике  Скупштине  градске  општине,  а  изузетно  могу  се  одржати  након  спроведених  избора  за  
одборнике  Скупштине  градске  општине,  а  најкасније  у  року од  60  дана  од  дана  одржавања  избора  за  
одборнике Скупштине градске општине."

У истом члану, ставу 2. Одлуке речи: "најкасније 15 дана", замењују се речима: "најкасније 45 дана". 

Члан 3.
У члану 19. Одлуке став 1. мења се и гласи:
"Изборе за Савет Месне заједнице спроводи Изборна комисија градске општине Обреновац и бирачки 

одбори чији састав одреди Изборна комисија градске општине Обреновац."

Члан 4.
У члану 20. Одлуке став 4. мења се и гласи: 
"Сваког кандидата за члана Савета месне заједнице својим потписом мора да подржи најмање 10 бирача 

са подручја месне заједнице."

Члан 5.
У члану 23. ставу 8.  Одлуке речи: "мандат траје до првих наредних локалних избора, односно избора за 

одборнике Скупштине градске општине", замењују се речима: "мандат траје до  првих наредних избора за 
Савете месних заједница ". 

У члану 48. ставу 1. Одлуке иза речи: "у складу са законом" уместо зареза ставља се тачка, а речи: "а 
први пут ће се спровести истовремено са изборима за одборнике Скупштине градске општине Обреновац ." 
се бришу. 

У члану 48. ставу 2. речи: "са мандатом до првих наредних локалних избора за одборнике Скупштине  
градске  општине",  замењују  се  речима:  "са  мандатом  до  првих  наредних  избора  за  Савете  месних 
заједница". 

Члан 6.
У члану 49. ставу 3.  Одлуке речи:  "са  мандатом до првих наредних локалних избора."  замењују  се 

речима: "са мандатом до првих наредних избора за Савете месних заједница".

Члан 7.
У члану 53. Одлуке речи: "примењиваће се од првих наредних избора за одборнике Скупштине градске 

општине." замењују се речима: "примењују се на прве расписане изборе за чланове Савета месних заједница 
". 

Члан 8.
Савет месне заједнице ускладиће одредбе Статута месне заједнице са одредбом ове Одлуке у року од 6  

месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".
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