СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ У ПОСТУПКУ
ДОБИЈАЊА ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЗИВИМА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА
У ПРОЈЕКТУ „АЖУРИРАЊЕ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА“ КОЈИ
СПРОВОДИ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јединица локалне самоуправе утврђује Предлог одлуке о називима улица, засеока
и тргова (и других делова насељених места) у складу са чланом 46. Закона о локланој
самоуправи и доставља надлежном органу (Министарству или Покрајинском
секретаријату) на претходну сагласност, коју добија у року од 10 дана који је утврђен
Методологијом рада у овом пројекту, од дана предаје надлежном органу. У складу са
Зaконом о локалној самоуправи, ако надлежни орган не одговори у року од 60 дана,
сматра се да је сагласност дата.
Пре достављања надлежном органу на сагласност, јединица локалне самоуправе
упућује Предлог одлуке Републичном геодетском заводу ради провере и усклађивања
искључиво тачности описа улице, бројевa катастарских парцела и називa катастарских
општина, провере именовања заједничких улица, истоветних назива у више насељених
места за улице које пролазе кроз више насељених места, електронском поштом на адресу:
ssabljic@rgz.gov.rs и о томе обавештава надлежни орган.
Након извршене провере од стране Републичког геодетског завода и
усаглашавања Предлога одлуке по евентуалним њиховим примедбама, Предлог одлуке
се доставља надлежном органу (Министарству/Покрајинском секретаријату) на
претходну сагласност. У пропратном акту, у чијем прилогу је Предлог одлуке, наводи се
да су описи улица и засеока усклађени са евентуалним примедбама Републичког
геодетског завода.
Да би надлежни орган поступио по захтеву града/општине, Предлог одлуке мора
да садржи јасно означене:
-раније утврђене називе и њихов (укупан) број (осим ако се ради о Предлогу
одлуке о допуни одлуке, тада се не наводе постојећи називи);
-нове, први пут утврђене називе и њихов (укупан) број;
-називе „продужетака“ улица под истим називом који је раније утврђен (и укупан
број продужетака);
и у колико насељених места, на територији града/општине су предложени нови
називи улица и засеока и називи „продужетака“.
Евентуално, уколико се мењају називи, наводи се који називи се мењају, (како
гласе постојећи називи и наводи се разлог за промену њиховог назива) (на пример,
предлог да се утврди исти назив за једну улицу која пролази кроз два или више
насељених места или слично).
Предлог допуне одлуке садржи исте податке, осим раније утврђених назива.
Овај пројекат се односи само на утврђивање нових назива оних улица и засеока (и
тргова) који сада први пут добијају назив, а не и на промене постојећих назива (осим

уколико је то неопходно у случају заједничких улица које пролазе кроз више насељених
места и другим опрадваним случајевима.
Посебно напомињемо да се:
-улице не означавају бројевима (назив улице а не број); избегавају бројеви у
називима улица: Улица јоргована I, Улица јоргована II, из разлога што ће начин писања
адресе објекта изазвати различито тумачење адресе, на пример, пошту адресирати на
Улица јоргована 1 кућни број 3, Улица јоргована 1 3;
-у једном насељеном месту не могу предложити два иста назива улице и/или
засеока;
-називи улица предлажу по имену и презимену историјске личности;
-кратке биографије историјских личности достављају само за личности локалног
карактера (не и за опште познате), а описи локалних догађаја само уколико су од значаја
за локалну самоуправу, тј. нису опште познати;
-уз назив улице по презимену породице (фамилије) доставља и име и презиме
личности из те фамилије по којој улица носи назив и кратка биографија
Кратка биографија знамените историјске личности локалног карактера
подразумева најмање следеће податке: период у којем је личност живела и по чему је од
значаја за град/општину (евентуално и улога те личности у Другом светском рату).
На овај начин сачињени Предлози одлука биће узети у разматрање, а уколико су
у складу са чланом 94. Закона, добијају претходну сагласност, након што се доставе
редовном поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Бирчанонова 6, Београд.
Уколико је у службеној употреби језик националне мањине, уз захтев (пропратни
акт) и Предлог одлуке, доставља се и мишљење савета за међунационалне односе и
националног савета те националне мањине.
Након што се добије претходна сагласност и донесе и објави одлука, о томе се
обавештава Републички геодетски завод на електронску адресу: ssabljic@rgz.gov.rs. Уз
обавештење да је објављена одлука (назив гласила и број) доставља се и информација да
ли је том одлуком завршен део или цела територија општине/града.

