ПРЕДЛОГ
Скупштина општине Врњачка Бања на___редовној седници, одржаној
_______.године, на основу чл.93 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чл.10. и 36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) и Уредбе о
адресном регистру (''Сл.гласник РС, бр.63/17), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА НОВИХ
УЛИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи (''Сл.лист
општине Краљево'', бр.6/89), у чл.2. тачки 5. ПОТЕС-ПИСКАВАЦ, тачке 43. и 44.
се мењају и гласе:
''43. Руђиначки пут, иде путем Руђинаца, од кп.бр.453/1 КО Руђинци
(гробља) према Железничкој станици и лежи на кп.бр.2277 КО Руђинци, па се
наставља у КО Врњачка Бања, од куће Филиповића до гвожђаре ''Миркић'', а који
лежи на кп.бр. 4078 КО Врњачка Бања.
44. Трстенички пут, почиње од кружног тока на улазу у Врњачку Бању и
граничи се са кат.парцелама 39 (трафо станица) и 41 (кружни ток) у КО Врњачка
Бања и иде низ магистрални пут М-5 ка Трстенику и лежи на делу кп.бр.40 и 4061
КО Врњачка Бања, до границе са КО Руђинци, и иде даље низ магистрални пут М5 ка Трстенику, који лежи на кп.бр.2276 КО Руђинци, и даље магистралним путем
М-5, који лежи на кп.бр. 1845 КО Штулац, до границе са општином Трстеник.''
Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се Републички геодетски завод - Служба
за катастар непокретности Врњачка Бања и Општинска управа општине Врњачка
Бања.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-759/17 од _________________године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић
Образложење
Правни основ за доношење овог закључка и одлуке садржан је у чл.93.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС '' бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), којим је регулисано да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује
празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

Чл.10 Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.23/16-пречишћен текст), предвиђено је да општина утврђује називе улица,
тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој
територији посебном одлуком, уз претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе.
Како се овим предлогом не мењају називи улица, већ остају називи који су
утврђени Одлуком о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи (''Сл.лист
општине Краљево'', бр.6/89), а допуњују се само њихови описи, одн.подручја које
обухватају, то у овом случају није потребна посебна сагласност наведеног
министарства.
Разлози за доношење одлуке и објашњење основних правних института
РГЗ-Служба за катастар непокретности Врњачка Бања је поднела захтев
Скупштини општине да се у циљу исправљања кућних бројева који од кружног
тока на улазу у Врњачку Бању до границе са насељеним местом Руђинци имају
погрешну припадност у бази Адресног регистра, јер су кућни бројеви одређени за
КО Руђинци, а припадају насељеном месту Врњци, које припада КО Врњачка Бања,
изврши давање назива овим улицама, које обухватају и друге кат.општине у
Врњачкој Бањи.
Како је увидом у регистар одлука којима су одређени називи улица,
утврђено да ове улице већ имају своје називе, и описе којима су обухваћени потеси
у КО Руђинци, а обзиром да обе улице у својим наставцима, представљају један
путни правац, то се указала потреба да се опис за Руђиначки пут који се односи на
КО Руђинци, прошири и настави на део који обухвата КО Врњачка Бања, а за
Трстенички пут, поред обухвата у КО Врњачка Бања, да се настави на обухват у
КО Руђинци и КО Штулац, на начин који је дат у чл.1.предлога одлуке.
Овде указујемо да је Уредбом о кућном регистру, означавање зграда и
кат.парцела, одн.доношења решења о кућном броју у надлежности Републичког
геодетског завода- надлежне Службе за катастар непокретности, с тим да Адресни
регистар садржи називе улица и тргова утврђених одлукама јединица локалне
самоуправе.
Чл.15.Уредбе је прописано да је јединица лок.самоуправе у обавези да
изврши означавања улице и изврши обележавање објеката, а у вези трошкова за
означавање улица и кућних бројева, истиче се да је чл.34.Уредбе прописано да су
трошкови означавања улица у надлежности јединице лок.самоуправе, а у случају
када дође до нумерације или пренумерације кућних бројева изазваних давањем
нових назива улица, трошкове сноси јединица лок.самоуправе.
Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење акта:
За спровођење ове одлуке, су потребна додатна финансијска средства, у
износу који је потребан за израду и постављање табли са називом улице, као и
кућних бројева, уколико дође до пренумерације кућних бројева.
Обрадила:
Руководилац Одсека за
послове органа општине
Јасмина Трифуновић
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