
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 31. маја 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 И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У члану 35 ставу  1 Одлуке о управи градске општине Обреновац (у даљем тексту Одлуке - 

"Службени лист града Београда" број 48/08, 3/09, 25/09 и 4/10) мења се назив Oдељења за грађевинске 
послове, легализацију и комуналне послове Управе градске општине наведеног под тачком 1 и гласи:
"1. Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове". 

Члан 2.
Члан 36. Одлуке мења се и гласи:

"1. Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове:
У области урбанизма даје предлог стручног мишљења на нацрт просторног и урбанистичких планова 
које доноси Град за подручје градске општине; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за 
изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, за претварање 
заједничких  просторија  у  стамбени  односно  пословни  простор,  за  саобраћајнице  и  објекте  линијске 
односно комуналне инфраструктуре на свом подручју;  припрема планове за постављање и уклањање 
мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске 
баште, тезге и други покретни мобилијар),  у складу са прописом Града; даје мишљење о могућности 
легализације  објеката  за које  овај  орган издаје накнадну грађевинску дозволу до преузимања ових 
послова од стране Градске управе. 
У грађевинској  области  доноси  решења  у  првом степену   о  грађевинској  дозволи  за  изградњу  и 
реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија  у  стамбени  односно  у  пословни  простор,  издаје  грађевинску  дозволу  за  изградњу  и 
реконструкцију саобраћајница и објеката линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, 
и  решава  по  поднетим  захтевима  за  легализацију  објеката  за  које  издаје  грађевинску  дозволу  до  
преузимања  ових  послова  од  стране  Градске  управе,  одобрава  извођење  радова  на  инвестиционом 
одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптацију, санацију и промену 
намене  објеката  без  извођења  грађевинских радова,  одобрава  изградњу  помоћних  објеката  и  других 
објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине за које се издаје грађевинска дозвола; доноси 
решење о рушењу објеката  у  складу са  законом,  издаје  употребну дозволу за  објекте  за које  издаје 
грађевинску дозволу, издаје потврду о структури објеката, издаје потврду о усклађености изграђених 
темеља са главним пројектом за објекте за које издаје грађевинску дозволу .
У комуналној области врши послове који се односе на развој и обављање комуналне делатности, врши 
надзор над обављањем комуналне делатности,предлаже  мере  за  уређење  зелених површина и дечјих 
игралишта и објеката јавне расвете и слично, доноси решења о постављању привремених објеката на  
површинама  јавне  намене  (киосци,  баште,  покретне  тезге  и  сл.),  спроводи  поступак  у  вези  заузећа 
површина јавне намене, предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа пословних и стамбених 
зграда,  спроводи  поступак  исељења  бесправно  усељених  лица  у  станове  и  заједничке  просторије  у 
стамбеним зградама.
У области заштите животне средине врши послове који се односе на праћење стања и предузимање 
мера за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине, припрему и спровођење 
акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, у 
складу са актима Града и стара се  и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са  
природним лековитим својствима; заштиту природе и природних добара. 
Одељење  обрађује  и  даје  стручна  мишљења  на  нацрте  и  предлоге  прописа  из  области  за  које  је  
образовано, за Скупштину и друге органе  градске општине и њихова радна тела и врши и друге послове 
у складу са прописима."

Члан 3.
Члан 37. Одлуке мења се и гласи:

" 2. Одељење за имовинско правне и стамбене послове 
врши послове  који се  односе на праћење  стања  у  имовинско правној  и  стамбеној  области  и давање 
предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења или припрему нацрта Одлука из имовинско 
правне и стамбене области које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или 
Веће градске  општине;  вођење  управног  поступка  у  предметима  који  се  односе  на  експропријацију, 
односно административни пренос права коришћења ако то захтева јавни интерес;одлучује о захтевима за 
деекспропријацију непокретности; поступак комасације пољопривредног земљишта; враћање утрина и 
пашњака селима на коришћење и враћање земљишта одузетог по ПЗФ-у; поступке који се односе на 
уређивање односа на грађевинском земљишту у складу са Законом, Статутом Града, Статутом градске 
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општине, Одлукама Града и градске општине, а нарочито поступак поништаја правоснажног решења о 
изузимању  градског  грађевинског  земљишта  због  непривођења  намени  за  коју  је  изузето;  решава  о 
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; 
води  поступке  за  одређивање  накнаде  за  експроприсане  непокретности  по  правоснажности  решења; 
врши евиденцију непокретности у државној својини на којима је градска општина Обреновац корисник у 
складу  са  Законом;  врши  стручне  и  административне  послове  за  комисију  градске  општине   која 
спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у државној својини ради изградње 
објеката до 800 м2  бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; врши стручне и административне послове 
који  се  односе  на  откуп  и  закуп  станова;  води  евиденцију  о  општинским становима  и  закљученим 
уговорима  о  откупу,  односно  закупу  станова  и  води  евиденцију  о  начину  организовања  послова 
одржавања  стамбених  зграда  и  образовању  скупштине  станара  и  савета  станара  стамбених  зграда; 
стручно опслуживање комисија и других радних тела Скупштине градске општине, председника градске 
општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности; покреће иницијативе пред државним и 
другим органима и организацијама за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и 
интереса грађана у имовинско правној области, у складу са прописима. "

Члан 4.
У  члану  38.  ставу  6  Одлуке,  код  Одељења  за  буџет,  финансије,  привреду  и  друштвене 

делатности, у области образовања, врши се допуна тако што се иза речи: "и других активности које 
организује  установа"  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 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,".

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке Одељење за грађевинске послове, легализацију и комуналне 

послове наставља са радом као Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, са делокругом 
утврђеним овом Одлуком.  

Даном ступања на снагу ове Одлуке Одељење за имовинско правне и стамене послове наставља 
са радом са делокругом утврђеним овом Одлуком. 

Даном  ступања  на  снагу  ове  Одлуке  Одељење  за  буџет,  финансије,  привреду  и  друштвене 
делатности наставља са радом и са делокругом утврђеним овом Одлуком. 

Члан 6.
Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове од Градске управе преузеће потребну 

планску документацију, незавршене предмете и архиву која се односи на послове издавања грађевинске 
дозволе за изградњу и реконструкцију објеката линијске и комуналне инфраструктуре, информације о 
локалцији и локацијску дозволу за објекте за које градска општина издаје грађевинску дозвлу, у складу 
са Статутом града, најкасније до 30.09.2010. године. 

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе градске општине решаваће по 
захтевима за легализацију објеката до преузимања ових послова од стране Градске управе, а најкасније 
до 31.03.2011. године. 

Члан 7.
У члану 10 Одлуке о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац ("Сл. лист 

града Београда" број 4/10) речи: "испред члана 32" замењују се речима: "испред члана 33", а иза речи: "о 
унутрашњој организацији" додају се речи:  "односно о организацији". 

Члан 8.
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 и 4/10- и бр. 
VI-01 бр. 020-111 од  31. маја 2010. године ) и исти објавити у "Службеном листу града Београда". 

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

Београда". 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020-111 од  31. маја 2010. године

Обрадили  
СС/НМ    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                    Мирослав Неговановић
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