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

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

на основу члана 24 тачка 38 и члана 100 Статута градске општине Обреновац (''Службени 

лист града Београда'', број 19/14 - пречишћен текст и 73/14), а у вези члана 2 става 2 и 

члана 10 става 2 Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 

и 11/98), донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању референдума на делу територије градске општине Обреновац, 

подручју насељеног места, односно подручју месне заједнице Бело Поље 

 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ референдум на делу територије градске општине Обреновац,  

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

потврђивања Одлуке Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-149  од 

03. децембра 2015. године о оснивању месне заједнице Шљивице од дела насељеног 

места Бело Поље на територији градске општине Обреновац.  

 

2. Право изјашњавања имају грађани који у складу са прописима о изборима имају 

бирачко право и пребивалиште на територији насељеног места МЗ Бело Поље.  

 

3. Референдум ће се спровести у недељу 28.02.2016. године у времену од 07,00-20,00 

часова.  

 

4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или 

„ПРОТИВ“.  

 

5. Референдум ће спровести Изборна комисија градске општине Обреновац у сталном 

саставу.  

Изборна Комисија ће образовати гласачки одбор за спровођење гласања.  

 

6. Изборна комисија градске општине утврдиће и прогласити резултате референдума 

и о спроведеном референдуму доставити извештај Скупштини градске општине.  

 

7. Референдум ће се спровести у складу са законом и овом Одлуком.  

 

8. За спровођење референдума средства ће се обезбедити у буџету градске општине 

Обреновац.  

 

9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“, на званичној интернет 

страници градске општине Обреновац, на огласним таблама Управе градске 

општине и МЗ Бело Поље.  

 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020-150 од 03. децембра 2015. године 

Обрадила         

НМ 

 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                         Ђорђе Комленски        


