
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 20. септембра 2010.године, на 
основу члана 24  Статута градске општине Обреновац  (''Сл. лист града Београда'' бр. 44/08, 4/10 
и 15/10) и члана 74 став 8 и 9 Статута града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр. 39/08 и 
6/10),  донела је  

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И 

ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ,  ИМЕНОВАНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ  ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.

У члану 10. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и 
радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, 
именованих и   постављених  лица у органима градске општине Обреновац (у даљем тексту: 
Одлука, ''Сл. лист града Београда'' бр. 25/09) бришу се речи под алинејама једанаест и четрнаест 
које гласе:

"- шеф кабинета председника градске општине,
  - начелници одељења – службе Управе градске општине."

Члан 2.

У члану 14. Одлуке бришу се речи наведене под алинејама: пет, девет и десет које гласе:
- "23,31 - за шефа кабинета председника градске општине и увећава се, по основу 

сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,708; 
- 22,62 - за начелника Одељења за привреду, финансије и друштвене делатности и 

увећава  се,  по  основу  сложености  и  одговорности, стимулативним фактором 
1,640 и за 1,00;

- 22,62  -  за  начелнике  осталих одељења  и  Службе  Управе  градске  општине  и 
увећава  се,  по  основу  сложености  и  одговорности, стимулативним фактором 
1,581."

Члан 3.

У чалну 23. ставу 1. Одлуке бришу се речи наведене под алинејом три које гласе:
"-начелник Управе градске општине за начелнике одељења и службе."

 
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града 
Београда, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате  плата и накнада за  децембар 2010.  
године.
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