
 
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 25. фебруара 2014. године, 
на основу члана 19 став 1 тачка 13 и члана 24 тачке 9 Статута градске општине Обреновац 
(''Службени лист града Београда'' број 44/08, 4/10 , 15/10 и 49/13), сходно члану 18 Одлуке о 
подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда 
(''Службени лист града Београда'' број 3/00), донела је: 
 
 

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН -  ПЛОЧЕ ДР ЗОРАНУ ЂИНЂИЋУ 
 
 

1. Др ЗОРАНУ ЂИНЂИЋУ, истакнутом српском политичару и државнику, поставља се 
спомен - плоча на стамбено пословној згради на Тргу др Зорана Ђинђића у Обреновцу.  
 

2. Средства за постављање спомен - плоче обезбедиће се из буџета градске општине 
Обреновац. 

 
3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за развој Управе градске општине 

Обреновац. 
 

4. Надзор над одржавањем спомен – плоче вршиће Одељење за инспекцијске послове 
Управе градске општине Обреновац. 

 
5. Одлука се доставља: Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Одељењу за 

буџет, финансије и привреду, Одељењу за развој и  Одељењу за инспекцијске послове 
Управе градске општине Обреновац и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одборници Демократске странке у Скупштини градске општине Обреновац  су дана 21.02.2014. 

године упутили Комисији за споменике, називе улица, тргова и других делова насељених места на 

територији градске општине Обреновац иницијативу за постављање спомен - плоче др Зорану Ђинђићу, 

истакнутом српском политичару и државнику . У иницијативи је наведено да се 12. марта ове године 

навршава једанаест година од убиства премијера и да се данас његове идеје и његова визија Србије 

присвајају од стране свих политичких актера, без обзира на некадашња неслагања са истим.  Поред тога у 

иницијативи је означено место за постављање спомен плоче, њене димензије, као и текст који би требало  

да буде исписан испод утиснутог рељефа лика покојног премијера, који гласи: „Да би се променила 

Србија, свако од нас мора помало да се промени, у свом приступу проблемима, у свом менталитету, у 

својим радним навикама, јер Србија – то је збир свих нас.“ Др Зоран Ђинђић 1952-2003.         

Др Зоран Ђинђић (рођен 1.08.1952. године у Босанском Шамцу, а убијен 12. марта 2003. године у  

Београду) је био српски политичар и државник, филозоф и један од интелектуалаца ко ји су обновили рад 

предратне Демократске странке, њен дугогодишњи председник, градоначелник Београда (1997) и 

председник Владе Републике Србије (2001-2003). 

 Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове је  дало позитивно мишљење  да се на  

стамбено пословној згради, на Тргу др Зорана Ђинђића у Обреновцу , постави спомен – плоча др Зорану 

Ђинђићу, изливена од бронзе димензија 50 x 70 cm. 

 Комисија за споменике, називе улица, тргова и других делова насељених места на територији 

градске општине Обреновац, је на седници одржаној 21.02.2014. године, прихватила напред наведену   

иницијативу и упутила предлог за постављање спомен – плоче др Зорану Ђинђићу  у даљу процедуру.  

Веће градске општине Обреновац је на седници одржаној дана 21.02.2014. године, на основу 

члана 55 Статута градске општине Обреновац (''Службени лист града Београда'' број 44/08, 4/10, 15/10 и 

49/13) утврдило предлог Одлуке и исту доставило одборницима Скупштине градске општине на 

разматрање и доношење.  

Прихватајући наведени предлог Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. 

Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13) и члана 

102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 6/11), донела је 

Одлуку као што гласи у диспозитиву.  
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