ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА УЛИЦА И ЗАСЕОКА
 Да ли треба донети решење или одлуку о називима улица?
Јединица локалне самоуправе треба да донесе одлуку о називима улица, засеока и тргова
(елементи адресе) и других делова насељених места.
 Да ли донети једну одлуку или више одлука о називу улица?
Једницима локалне самоуправе доноси једну одлуку о називима улицама на својој територији.
Због тога може постојати само једна одлука о називима улица. Одлука садржи називе насељених
места а у оквиру њих, садржи називе улица, тргова и засеока који су делови насељеног места и
елеменат адресе.

 Да ли може у једном насељу постојати више улица са истим називом?
У једном насељеном месту не може постојати више улица са истим називом, при чему треба
имати у виду да су трг и засеок врста улице.
 Шта са улицама које су именоване у ранијем периоду, на пример током 50-их и 60их година?
Називи које су улице добиле у складу са прописима који су били на снази у време њиховог
доношења, остају на снази, не мењају се и уносе се у текст одлуке као постојеће у насељеним
местима. У предлогу одлуке се додају предложени нови називи, и тзв. „продужеци“ улица.
 Да ли је потребно достављати биографије личности чија имена се предлажу за
називе улица?
За општепознате историјске личности се не достављају биографије, као ни описи општепознатих
догађаја (за, на пример, 1. мај).
Достављају се кратке биографије за знамените историјске личности из локалне историје, као и
опис догађаја за називе улица који представљају датуме, ако су везани за локалне историјске
догађаје.
 Да ли сачекати финални предлог одлуке како би се послао надлежном органу на
сагласност или слати сукцесивно?
У случају да одлука садржи већи број улица (преко 50), препорука је да се предлози назива улица
сукцесивно достављају на адресу надлежног Министаства: mirjana.ciric@mduls.gov.rs или
надлежног покрајинског секретаријата.
 Да ли се улице могу назвати бројем – прва, друга, нова 1, нова 3 итд.?
Закон је прописао да се улици даје назив, који има одређено значење, а не број. С тим у вези,
називи улица не могу бити бројеви.
 Да ли се називи улица и засеока могу давати по фамилијама, односно презименима
становника тих улица или засеока?
Улица, засеок или трг носи назив по знаменитој, значајној историјској личности или историјском
догађају, као и по карактеристичним географским и другим обележјима. Уколико се ради о
личностима или догађајима локалног карактера, неопходно је да се достави кратка биографија

(име и презиме, период у коме је личност живела и радила и по чему је знаменита, значајна за
општину или град), односно кратак опис локалног догађаја.
Следећи традицију, називи засеока могу носити називе по презименима фамилија које
традиционално живе у том руралном подручју (од самог настанка, основачи, први који су се
настанили, јер се називи не дају по живим личностима, најмногобројнија, угледна фамилија и
сл).
Када се ради о називима улица, ова пракса није уобичајена. Улице могу носити назив по
презимену фамилије (породице), само уколико постоји образложење који је предак из те
породице од значаја за град или општину и по чему (на пример: лекар, свештеник, добротвор и
сл.). Уколико недостаје такво образложење, не може се прихватити презиме породице која ту
станује као назив улице.
 Да ли име и презиме донатора граду/општини може бити назив улице?
Само материјална давања (у било ком облику) нису довољно образложење да би се том даваоцу
утврдио назив улице, већ су неопходне и информације о даваоцу: период у коме је живео и кратка
биографија (и од ког је значаја за локалну самоуправу).

