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. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), чл.41.Пословника
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16пречишћен текст) и и Уредбе о адресном регистру (''Сл.гласник РС, бр.63/17) и на
основу сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе бр. 015-0500035/2017-24 од 11.9.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШТУЛАЦ,
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се назив улице у насељеном месту Штулац, Врњачка
Бања, која није имала назив.
Члан 2.
Улица која почиње од пружног прелаза и рачва се лево до кућа породице
Ђорђевић и десно до куће Момчила Крстића, добија назив –''Улица Жандарма Стевана
Синђелића''.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Републички геодетски завод - Служба за
катастар непокретности Врњачка Бања и Општинска управа општине Врњачка Бања.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
Члан 5.
О извршеном поступку, известити подносиоца иницијативе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: _________/__ 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.
Одредбом чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка, у делу који се односи
на надлежности Бањског одбора утврђено је да разматра предлоге и иницијативе за
називе улица и тргова, заштићених природних и културних добара и световних
обележја на територији општине Врњачка Бања.
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 лк.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.
Разлози и објашњење основних правних института закључка и одлуке:
На основу иницијативе потпредседника Владе РС и министра унутрашњих
послова, др Небојше Стефановића за давање назива улице по настрадалом припаднику
Жандармерије, Дирекције полиције, Министарства унутрашњих послова РС, Стевана
Синђелића, спроведена је процедура прописана Законом о локланој самоуправи,
Статутом општине Врњачка Бања и Пословником СО, и како је добијена сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе бр.015-05-00035/2017-24 од
11.9.2017.године, то се предлаже Скупштини општине да донесе о Одлуку о
утврђивању назива улице у насељеном масту Штулац, Врњачка Бања.
Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење акта:
За спровођење ове одлуке, су потребна 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:
Гајшек Олгица, зам.секретара СО

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

