
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној  20. септембра 2010. године, на основу 
члана 86.  Статута  града Београда ("Сл.  лист града Београда"  број  39/08 и 6/10)  и  члана 24.  Статута 
градске општине Оберновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци  о  Управи градске општине Обреновац (у даљем тексту: Одлука -  "Службени лист града 
Београда"  број  48/08,  3/09,  25/09,  4/10 и 19/10)  у  члану 2.  ставу  2.  речи:  "основних организационих 
јединица" замењују се речима "унутрашњих организационих јединица".

Члан 2.
У члану 14.  ставу  5.  Одлуке речи:  "Организациона јединица у  саставу"  замењују  се  речима 

"Унутрашња целина у саставу".

Члан 3.
У  члану  23.  ставу  1.  Одлуке  речи:  "основне  организационе  јединице"  замењују  се  речима 

"унутрашње организационе јединице".

Члан 4.
У члану 25. став 2. Одлуке мења се и гласи:
"Начелника  одељења,  као  руководиоца  унутрашње  организационе  јединице  распоређује 

начелник Управе градске општине, на предлог председника градске општине." 

Члан 5.
У члану 26. став 1. Одлуке мења се и гласи:
"Стручном  службом  руководи  начелник  који  организује  рад  стручне  службе,  стара  се  о 

правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених, кога распоређује начелник 
Управе градске општине, на предлог председника градске општине."

У истом члану, ставу 5. иза речи: "без посебног решења о распоређивању," уместо зареза ставља 
се тачка и бришу се речи: "односно постављењу на основу акта о организацији и систематизацији радних 
места у Управи градске општине."

Члан 6.
У Одлуци, испред члана 27. у поднаслову речи: "Организационе јединице" замењују се речима: 

"Унутрашње целине".
У члану 27. став 1. Одлуке мења се и гласи: 
"Одељење и стручна служба могу имати једну или више унутрашњих целина". 

 

Члан 7.
У Одлуци, у члану 27. ставу 2., у поднаслову испред члана 28 и у члану 28, у поднаслову испред  

члана 29. и у члану 29. ставу 1. и 2, у поднаслову испред члана 30. и у члану 30. ставу 1. и 2. речи:  
"организациона  јединица  у  саставу"  одређеног  падежа,  замењују  се  речима:  "унутрашње  целине",  у 
одговарајућем падежу.

У члану 72. ставу 1. Одлуке бришу се речи: "основне и јединице у саставу".

Члан 8. 
У члану 31. став 2. Одлуке мења се и гласи:  
"Шеф кабинета председника градске општине распоређује начелник Управе градске општине, на 

предлог председника градске општине."  
У истом члану, ставу 4. Одлуке, иза речи: "без посебног решења о распоређивању," уместо зареза 

ставља  се  тачка  и  бришу  се  речи:  "односно  постављењу" на  основу  акта  о  организацији  и 
систематизацији радних места у Управи градске општине."

Члан 9.
У члану 43. Одлуке речи: "www  .  obrenovac  .  org  .  yu  " замењују се речима: " www  .  obrenovac  .  rs   ".   

Члан 10.
Члан 55. Одлуке мења се и гласи: 
"Општи акт о платама и накнадама запослених у Управи градске општине Обреновац  доноси 

председник градске општине Обреновац, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине 
Обреновац.
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Појединачним  актом начелника Управе градске општине утврђују се звања, занимања и плате 
запослених  у  Управи  градске  општине,  у  складу  са  законом  и  општим  актима  Скупштине  Града,  
Скупштине градске општине и председника градске општине."

Члан 11.
У  члану  77.  ставу  2. Одлуке  речи:  "о  унутрашњој  организацији"  замњују  се  речима:  "о 

унутрашњем уређењу". 

Члан 12.
Општи  акти  председника  градске  општине  и  начелника  Управе  градске  општине  којима  се 

уређује  унутрашње  уређење  и  систематизација  радних  места  и  плате  запослених  ускладиће  се  са  
одредбама ове Одлуке најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте.

Распоређивање руководећих радника  унутрашњих организационих јединица у складу са овом 
Одлуком и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине 
извршиће начелник Управе градске општине до 01.12.2010. године. 

Члан 13.
Комисија  за  прописе  Скупштине  градске  општине  Обреновац утврдиће  пречишћен  текст  Одлуке  о 
управи градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда" број 48/08, 3/09, 25/09, 4/10 и 19/10 
и бр.  VI-01  бр.  020-152 од  20.  септембра  2010.  године)  и  исти  објавити  у  "Службеном листу  града 
Београда". 

Члан 14.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном  листу  града 

Београда". 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020- 152 од  20. септембра 2010. године

Обрадили  
СС/НМ

                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                 Мирослав Неговановић
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