
На основу члана 32.  а у вези члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. став 1. 

Закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 

9/2020), члана 40. став 1. тачка 65) Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 3/2019), уз претходну сагласност Министарства државне управе и локалне 

самоуправе бр. 015-05-11/2021-24 од 18. марта 2021. године, Скупштина општине 

Ћићевац, на 9. седници одржаној 9. априла 2021. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА   

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању назива улица, тргова и заселака на територији општине 

Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 11/2019), у члану 8. став 1. тачка 29 речи: 

„Цариградски пут“ мењају се речима: „Цариградски друм“. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Ћићевац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 015-1/19-02 од 9. априла 2021. године 

 

 

                                                                                            

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           Милош Радосављевић, дипл. правник 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 32. Закона о локалној самоуправи утврђена је надлежност скупштине 

општине док члан 93. став 1. истог закона утврђује да скупштина јединице локлане 

самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, 

заселака и других делова насељених места на својој територији, као и о додељивању звања 

"почасни" грађанин особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за општину уз 

претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

 Чланом 13. Закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру 

предвиђено је да скупштина ЈЛС одлучује о називима улица у складу са законом којим се 

уређује локална самоуправа. 

 Члан 40. став 1. тачка 65) Статута општине Ћићевац предвиђа да Скупштина 

општине, у складу са законом, одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, 

заселака и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе. 

 Скупштина општине Ћићевац је дана 13. септембра 2019. године донела Одлуку о 

одређивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ћићевац у складу са 

Законом о локалној самоуправи и Уредбом о адресном регистру, а на основу Елабората 

уличног система за свако појединачно насељено место, израђених од стране РГЗ-Службе 

за катастар непокретности Ћићевац. 
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Након што је Одлука о одређивању назива улица, тргова и заселака на територији 

општине Ћићевац достављена Републичком геодетском заводу, исти је 27. септембра 

2019. године доставио мејл општини Ћићевац у коме наводи да је Одлука о одређивању 

назива улица, тргова и заселака на територији општине Ћићевац исправна али да је 

потребно изменити назив улице "Цариградски пут" у назив "Цариградски друм" у 

насељеном месту Појате, с обзиром да је то заједничка улица са општином Параћин, а 

иста је у Сл. листу општине Параћин објављена под називом "Цариградски друм". Измена 

назива улице се десила након договора са Републичким геодетским заводом где је 

Републички геодетски завод тражио од општине Ћићевац да улица носи назив 

"Цариградски пут". 

У вези са напред изнетим, Општинско веће је утврдило предлог одлуке и исти 

доставило Републичком геодетском заводу на усаглашавања, а затим Министарству 

државне управе и локалне самоуправе ради давања претходне сагласности на исти. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је претходну сагласност 

бр. 015-05-11/2021-24 од 18. марта 2021. године. 
 

  

 

 

 

 
 


