
 

„Сл. лист града Београда“ број 8/15 

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 13. фебруара 2015. 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 број 19/14- пречишћен текст и 73/14),  донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ 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, 55/12 и 76/13 ( у даљем тексту: Одлука), у  члану 31 брише се став 4. 

  

Члан 2. 

 У члану 35 ставу 1 Одлуке, мења се тачка 3. и гласи: „Одељење за буџет и финансије“. 

У истом члану мења се тачка 6. и гласи: „Одељење за привреду и развој“. 

  

Члан 3. 

У члану 38 Одлуке, мења се назив одељења под тачком 3. и гласи: „Одељење за буџет и финансије“. 

У истом члану брише се став 1. 

Ставови 2,3,4,5 и 6 постају ставови 1,2,3,4 и 5. 

 

Члан 4. 

 У члану 40, на крају става 3, иза тачке додају се рачи:  

„Одељење обавља и стручне и административне послове за поступање овлашћеног лица по захтеву за 

давање информација од јавног значаја, у складу са законом и послове у вези издавања информатора и 

публикација од значаја за градску општину.“ 

У истом члану додаје се став 5 који гласи: 

„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 

подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-

хуманитарним организацијама на свом подручју и друге послове из области рада социо-хуманитарних 

организација и послове решавања статусних и других питања избеглих, прогнаних и расељених лица.“ 

У истом члану досадашњи став 5 постаје став 6.  

  

Члан 5. 

У члану 40а, Одлуке, мења се назив одељења под тачком 6. тако да гласи: „6 Одељење за привреду и 

развој“. 

У истом члану брише се став 6. 

У истом члану брише се став 12.  

У истом члану додаје се нови став 1 који гласи: 

„У области привреде и пољопривреде врши послове који се односе на: подстицање, развој и 

задовољавање одређених потреба грађана у области угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом 

подручју; уређивање радног времена за наведене делатности; припрему пројеката из области привреде; 

припрему мишљења у поступку приватизације; праћење цена у комуналним и другим делатностима за које је 

надлежна градска општина; спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на 

подручју градске општине утврђене актима Града; организовање одређених манифестација и доделу награда и 

признања и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом градске општине и другим 

прописима.“ 

У истом члану досадашњи ставови 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 и 13, постају ставови 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 и 12. 

 

 



Члан 6. 

 У члану 43 Одлуке, бришу се речи: „стручне и административне послове за поступање овлашћеног 

лица по захтеву за давање информација од јавног значаја, у складу са законом, послове у вези издавања 

информатора и публикација од значаја за градску општину;“ 

 

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

 Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за буџет, финансије и привреду, наставља са радом као 

Одељење за буџет и финансије.  

 Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за развој, наставља са радом као Одељење за привреду 

и развој. 

 

Члан 8. 

Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за буџет и финансије наставља да ради са делокругом 

утврђеним овом Одлуком.  

Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за општу управу наставља да ради са делокругом 

утврђеним овом Одлуком.  

Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за привреду и развој наставља да ради са делокругом 

утврђеним овом Одлуком.  

Даном почетка примене ове Одлуке Кабинет председника градске општине наставља да ради са 

делокругом утврђеним овом Одлуком.  

 

Члан 9. 

Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за општу управу од Кабинета председника градске 

општине преузеће послове у области информација од јавног значаја и у вези издавања информатора градске 

општине, као и предмете и архиву везану за ове послове.  

 Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за општу управу од Одељења за привреду и развој 

преузеће послове у области борачко инвалидске заштите, као и предмете, архиву и запослене који су радили 

на овим пословима до дана почетка примене ове Одлуке у Одељењу за развој.  

 

Члан 10. 

Даном почетка примене ове Одлуке Одељење за привреду и развој од Одељења за буџет и финансије 

преузеће послове у области привреде и пољопривреде, као и предмете, архиву и запослене који су радили на 

овим пословима до дана почетка примене ове Одлуке у Одељењу за буџет, финансије и привреду.  

 

Члан 11. 

Начелник Управе градске општине у сагласност Већа градске општине донеће измену и допуну акта о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине Обреновац у складу са овом 

Одлуком у року од 15 дана, од дана почетка примене ове Одлуке.  

 

Члан 12. 

 Начелник Управе градске општине распоредиће запослене у организационим јединицама у којима се 

мења делокруг рада према овој Одлуци у року од 15 дана од дана доношења акта из члана 11 ове Одлуке.  

 Запослени у организационим јединицама из става 1 овог члана настављају са радом на досадашњим 

пословима до распоређивања у складу са актом из члана 11 ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у "Службеном листу града Београда", а 

примењиваће се почев од 01.03.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 26 од  13. фебруара 2015. године 

Обрадила         

НМ                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                Ђорђе Комленски 

 


