Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, на основу
члана 24. а у вези члана 19. става 1. тачке 3. Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града
Београда" број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 74. става 5. Статута града Београда ("Сл. лист
града Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13), донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШЉИВИЦЕ
ОД ДЕЛА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕЛО ПОЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У градској општини Обреновац оснива се Месна заједница Шљивице од дела насељеног места
Бело Поље, односно од дела подручја Месне заједнице Бело Поље, ради задовољавања заједничких
потреба и интереса грађана Шљивица.
Члан 2.
Месна заједница Шљивице, обухвата део територије градске општине Обреновац и то
североисточни део насељеног места Бело Поље, подручје које обухвата улице, односно подручје
одређено границом:
- од Тамнавске улице насипом Колубаре до улице Кружни пут;
- од улице Кружни пут до Колубарске улице бр. 9;
- од Колубарске улице бр. 9 до Тамнавске улице;
- Тамнавску улицу до насипа Колубаре.
Члан 3.
Овом Одлуком мења се и подручје месне заједние Бело Поље и исто обухвата део територије
градске општине Обреновац и то централни део насељеног места Бело Поље, подручје које обухвата
улице, односно подручје одређено границом:
- улицу Кружни пут, целу;
- улицу Бошковића крај, целу;
- од улице Бошковића крај старим коритом Тамнаве до Белопољске улице;
- Белопољску улицу, парна страна, кућни бројеви од 2 – 4 и од 2а – 4а;
Белопољску улицу поред ЕДБ-а до Колубарске улице;
- од Колубарске улице бр. 9 до Кружног пута.
Члан 4.
Месна заједница Шљивице има својство правног лица.
Месна заједница Шљивице има Статут којим се уређују питања од интереса за месну заједницу
у складу са Статутуом градске општине Обреновац и другим прописима.
Месна заједница Шљивице има печат, чија садржина, изглед и употреба ће се утврдити
Статутом месне заједнице, у складу са Законом.
Члан 5.
Питања: послови које врши месна заједница Шљивице, органи, број чланова, поступак избора и
начин одлучивања, средства за рад и финансирање послова месне заједнице, доношење статута и друга
питања од значаја за рад месне заједнице уредиће се посебном одлуком о месним заједницама на
територији градске општине Обреновац.
Члан 6.
За потврђивање ове одлуке расписаће се референдум за насељено место Бело Поље.
Уколико се грађани насељеног места Бело Поље изјасне за потврђивање ове Одлуке иста се
сматра донетом и ступа на снагу са даном одржавања референдума и објавиће се у „Службеном листу
града Београда“.
Уколико се грађани насељеног места Бело Поље не изјасне за потврђивање ове Одлуке сматра
се да иста није ни донета.
Заједничко образложење
1. Одлуке о оснивању месне заједнице Шљивице од дела насељеног места Бело Поље на
територији градске општине Обреновац и
2. Oдлуке о расписивању референдума на делу територије градске општине

Обреновац, подручју насељеног места, односно подручју месне заједнице Бело
Поље

Грађани дела насељеног места Бело Поље у више наврата обраћали су се градској општини
Обреновац са предлогом да преко надлежних органа донесе одлуку о издвајању дела насељеног места Бело
Поље званог „Шљивице“ у циљу образовања нове месне заједнице, МЗ Шљивице.
У предлогу су истицали да наилазе на велике проблеме у остваривању заједничких потреба и
интереса, односно у решавању комуналних и других свакодневних животних проблема од заједничког
интереса грађана из овог дела насеља у постојећој месној заједници Бело Поље, да се у раду МЗ Бело Поље
осећају изоловано и незаступљено у сваком погледу, а да за Шљивице као део насељеног места Бело Поље у
коме су они интересно повезани постоје просторне, урбанистичке, функционалне и друге претпоставке и
могућности за организовање и ефикасно остваривање заједничких потреба и интереса у посебној месној
заједници.
Полазећи од оваквог предлога и захтева грађана са подручја дела насељеног места МЗ Бело Поље
званог „Шљивице“, од Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове затражено је мишљење о
могућности просторне поделе насељеног места, односно простора садашње МЗ Бело Поље на две месне
заједнице, постојећу МЗ Бело Поље и нову МЗ Шљивице.
Према мишљењу наведеног Одељења I-01 број 350-сл. од 02.12.2015. године, могућа је предложена
подела тако што би постојећа МЗ Бело Поље задржала подручје које обухвата централни део насељеног места
Бело Поље, а будућа нова МЗ Шљивице би обухватила подручје североисточног дела насељеног места Бело
Поље у границама које је описало ово Одељење и према скици која је дата у прилогу.
О могућности и описаном начину поделе подручја насељеног места Бело Поље у циљу образовања
МЗ Шљивице прикупљањем потписа писано се изјаснило и 59 грађана са пребивалиштем у Белом Пољу и
своје изјашњење доставило Скупштини градске општине Обреновац 02.12.2015. године, на даљи поступак и
одлучивање.
Чланом 74. став 5. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13),
прописано је да се Статутом градске општине, у складу са Статутом града, уређују између осталог оснивање
и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе и друга питања од значаја за градску општину.
Одредбама члана 19. став 1. тачка 3. и члана 24. тачка 34. Статута градске општине Обреновац ("Сл.
лист града Београда" број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) уређено је право градске општине да оснива
месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом,
Статутом Града и актима градске општине, као и да Скуштина градске општине доноси одлуку о оснивању
МЗ, а чланом 24 тачком 38. истог Статута уређено је да Скупштина градске општине, у складу са законом и
Статутом града расписује референдум градске општине и референдум на делу територије градске општине.
Чланом 100 Статута градске општине прописано је да акт о расписивању референдума доноси
Скупштина градске општине и да од дана расписивања до дана спровођења референдума не може протећи
мање од 30 ни више од 90 дана.
Чланом 2 ставом 1 Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 и
11/98) прописано је да референдумом грађани одлучују између осталог о питањима из надлежности
скупштине општине за која скупштина то одлучи, а ставом 2 овог члана да се референдум може расписати
ради претходног изјашњавања о питањима о којима скупштина одлучује или ради потврђивања акта који је
донео надлежни орган у овом случају скупштина. Чланом 10 ставом 2 истог закона прописано је да акт о
расписивању референдума о питањима из надлежности општине доноси скупштина општине, у складу са
статутом.
Веће градске општине на седници одржаној 03.12.2015. године разматрало је по хитном поступку
предлог заинтересованих грађана дела насељеног места Бело Поље са подручја званог Шљивице и мишљење
надлежног Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове и у складу са наведеним одредбама
Закона о референдуму и народној иницијативи, Статута града Београда и Статута градске општине
Обреновац, као овлашћени предлагач по члану 55 Статута градске општине Обреновац утврдило предлог две
Одлуке, прву којом се оснива, односно образује нова МЗ Шљивице од дела насељеног места Бело Поље, чиме
се мења и подручје постојеће МЗ Бело Поље, са описом граница и скицом подручја ових МЗ како је дато у
прилогу од наведеног Одељења и другу Одлуку којом се расписује референдум ради потврђивања одлуке о
оснивању МЗ Шљивице.
Предлози наведених Одлука достављени су одборницима Скупштине градске општине на
разматрање и доношење, по хитном поступку, са заједничким образложењем.
Прихватајући наведене предлоге, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24.
Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана
102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 6/11), донела је
Одлуку о оснивању месне заједнице Шљивице од дела насељеног места Бело Поље на територији градске
општине Обреновац и Oдлуку о расписивању референдума на делу територије градске општине Обреновац,
подручју насељеног места, односно подручју месне заједнице Бело Поље, као што гласи у диспозитиву.
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