
 
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 
74. став 6.  Статута града Београда  ("Службени лист  града Београда" број 39/08),  а  у вези члана 15. 
Одлуке  о  промени  Статута  града  Београда  ("Службени лист  града  Београда"  број 6/10)  и  члана  24. 
Статута градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда" број 44/08 и 4/10) донела   је 

О Д Л У К У
о  изменама и допунама Статута градске општине Обреновац

Члан 1.
У Статуту градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда" број 44/08 и 4/10),
 у члану 19. после тачке 2. додаје се нова тачка-2а, која гласи: 

"2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града,".

У истом члану, тачка 5 мења се и гласи:

"5. отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком града,  
ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп 
грађевинског  земљишта  непосредном  погодбом  у  поступку  легализације;  решава  по  захтевима  за 
поништај  правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта;  решава по 
захтевима  за  престанак   права  коришћења  грађевинског  земљишта  за  које  је  решење  о  давању  на 
коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине;"

У истом члану, тачка 6 мења се и гласи:
 
"6. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 
800 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стембени, односно 
пословни простор, осим у поступцима легализације објеката; врши послове инспекцијског надзора над 
изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина;"

У истом члану, иза тачке 6 додаје се нова тачка-6а, која гласи:

"6а.  издаје  грађевинску  дозволу  за  изградњу  и  реконструкцију  саобраћајница  и  објеката  линијске,  
односно  комуналне  инфраструктуре  на  свом  подручју;  издаје  информацију  о  локацији  и  локацијску 
дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са овим Статутом;"

У истом члану, тачка 7 мења се и гласи:

"7.одлучује  о  постављању  и  уклањању  мањих  монтажних  објеката  привременог  карактера  на 
површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијари), у складу 
са прописом града;"

У истом члану, тачка 9 мења се и гласи:

"9.обезбеђује  услове  за  обављање  и  развој  комуналних  делатности  на  свом  подручју,  осим  јавног 
линијског превоза путника и за њихово обављање може оснивати јавна предузећа, односно организовати 
обављање тих делатности у складу са законом и прописом града;"

У истом члану, иза тачке 9 додаје се нова тачка-9а, која гласи:

"9а. обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју, у складу са 
законом и актима града;"

У истом члану,  допуњава се  тачка 10 тако што се на крају реченице после речи: "комунални 
ред" додају речи: "и врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком 
Скупштине града;"

У истом члану,  у тачци 13 врши се допуна тако што се после речи: "насељених места" додају 
речи: "и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела";

У истом члану,  тачка 15 се допуњава тако што се на крају реченице после речи: "у складу са 
законом;" додају речи: "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 
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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 истом члану, после тачке 21 додаје се нова тачка-21а, која гласи:

"21а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у 
ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима 
града;".

Члан 2
У члану 24. после тачке 3 додаје се нова тачка-3а која гласи: 

"  3а)  доноси стратегије  од локалног значаја,  односно стратешке планове и програме у областима из 
надлежности градске општине у складу са актима града ".

У истом члану, тачка 4 мења се и гласи:

"4)  даје  претходно  мишљење  на  нацрт  регионалног  просторног  плана,  просторног  плана  за  делове 
административног продручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког 
плана,  са  елементима  просторног  плана  јединице  локалне  самоуправе  и  програма  имплементације 
регионалног просторног плана;"

У истом члану, тачка 5 мења се и гласи:

"5) даје претходно мишљење на нацрт урбанистичких планова за подручје градске општине, које доноси 
Град;"

У истом члану, тачка 6 мења се и гласи:

"6) доноси програм уређења, отуђења и доделе у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, у складу  
са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине"

У истом члану, тачка 9 мења се и гласи:

"9) одлучује  о  називима  улица,  тргова,  заселака  и  других  делова  насељених  места  и  о  подизању 
споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са прописима 
Града". 

Члан 3
У члану 52. тачка 12 мења се и гласи:

"12.  даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком Града, ради 
изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине";

У истом члану иза тачке 15 додаје се нова тачка-15a која гласи:

"15a. доноси односно предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације у градској општини, 
у складу са законом и актима Града;"

Члан 4
У члану 55.  иза тачке 4 додаје се нова тачка - 4a која гласи:

"4a) доноси  односно  предлаже  доношење  процене  угрожености  и  план  заштите  и  спасавања  људи, 
материјалних  и  културних  добара  и  животне  средине  у  ванредним  ситуацијама  и  ублажавању  и 
отклањању њихових последица на територији градске општине, у складу са законом и актима Града;"

Члан 5
Иза члана 59. у поднаслову, испред речи: "Оставка и разрешење председника градске општине" 

додају се речи: "престанак мандата извршних органа градске општине".

Члан 6
У члану 62. ставу 1 врши се допуна тако што се иза речи: "бити разрешен пре истека времена на 

које је биран" речи: "на предлог" замењују речима: "на образложени предлог".

Члан 7
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Члан 121. став 2 мења се и гласи:
"Одлуке  доноси  само  Скупштина  градске  општине,  осим  када  је  законом,  прописом  Града,  овим 
Статутом  или  другим  прописом  предвиђено  да  други  орган  градске  општине  доноси  акт  из  своје  
надлежности у форми одлуке."

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8
Одлука о Управи градске општине Обреновац ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року од  

30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
Управа градске општине Обреновац решаваће по захтевима за легализацију објеката поднетим 

до дана ступања на снагу Одлуке о промени Статута града Београда (31.03.2010.) до преузимања ових 
послова од стране Градске управе, а најкасније до 31.03.2011. године. 

Остали  прописи  градске  општине  Обреновац  ускладиће  се  са  одредбама  ове  Одлуке  до 
31.12.2010. године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020- 62  од  30. априла 2010. године

Обрадила  
НМ

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
           Мирослав Неговановић
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