
''Службени лист града Београда'', број 73/15 
 

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 03. децембра 2015. године, на основу члана 

24. став 1. тачке 42 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда", бр.19/14-пречишћен 

текст и 73/14), члана 64 и 65 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града 

Београда", бр 6/11), имајући у виду одредбе члана 6 и члана 17 Закона о полицији („Сл. гласник РС“ бр. 

101/05, 63/09 - УС, 92/11, 64/15) и одредбе Стратегије полиције у заједници („Сл. гласник РС“ бр. 43/13), 

на предлог Већа градске општине,  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

 

 

I  Образује се Савет за безбедност градске општине Обреновац (у даљем тексту: Савет), као стручно 

саветодавно тело за континуирано праћење и анализирање актуелне безбедносне ситуације, превентивно 

деловање и унапређење безбедности на територији градске општине Обреновац.  

 

 Савет чине председник и 9 чланова. 

 

 У Савет се именују: 

за председника: 

- Мирко Вранешевић, заменик председника градске општине Обреновац; 

 

за чланове: 

1) Ђорђе Комленски, председник Скупштине градске општине Обреновац, 

2) Милорад Косановић, начелник Управе градске општине Обреновац, 

3) Горан Недељковић, начелник Полицијске станице Обреновац, 

4) Марко Бојат, шеф Безбедносно информативне агенције у Обреновцу, 

5) Радован Вељовић, начелник Центра Министарства одбране у Обреновцу, 

6) Драгослав Мршевић, члан Већа градске општине и председник Комисије за безбедност у саобраћају 

на територији градске општине Обреновац, 

7) Бојан Пешић, директор Дома Здравља, Обреновац 

8) Зоран Миросављевић, руководилац Одељења Градског центра за социјални рад у Обреновцу, 

9) Вера Ђорђевић, председник актива директора основних и средњих школа у Обреновцу. 

 

 

II Задаци Савета су да:  

- прати и анализира актуелну безбедносну ситуацију у Обреновцу; 

- прикупља информације од надлежних институција у вези укупне безбедности у градској општини 

Обреновац; 

- врши идентификацију проблема везаних за безбедност у градској општини; 

- даје процену амбијента и безбедносне ситуације на нивоу градске општине, а у оквиру система 

безбедности града Београда и националне безбедности; 

- указује на потребу превентивног деловања и доноси смернице за акционо деловање у циљу сузбијања 

криминалитета и других штетних појава и догађаја на нивоу градске општине, оцењује потребу 

израде и доношења стратегије и акционог плана за унапређење безбедности градске општине; 

- одређује приоритете и начин деловања у појединим безбедносним ситуацијама и случајевима; 

- врши процену потребних ресурса за реализацију неопходних активности и предлаже начин њиховог 

обезбеђења; 

- пружа помоћ органима и другим радним телима градске општине на унапређењу безбедности; 

- успоставља и развија сарадњу са грађанима, надлежним институцијама  ради подизања нивоа свести 

грађана и свеукупне јавности, личне и колективне безбедности, сузбијање малолетничке 

деликвенције, заштите људи и имовине, јавног реда, комуналног реда, безбедности саобраћаја и 

животне средине; 

- Скупштини градске општине подноси извештај о свом раду и о безбедносној ситуацији у Обреновцу; 

- врши и друге задатке у области безбедности који су од интереса за градску општину, у складу са 

законом. 

 

III  Стручне, организационе и административно техничке послове везане за рад, сазивање и одржавање 

седница Савета обављаће Одељење за општу управу – Одсек за заједничке и персоналне послове Управе 

градске општине Обреновац. 

 

IV Ово решење објавити у ''Службеном листу града Београда''. 

Решење се доставља: лицима из тачке I овог Решења и архиви. 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 137  од 03. децембра 2015. године 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Ђорђе Комленски  
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