
 

СКУПШТИНА ГРАДА  

 

I   број 015-6/18 

Датум: ________2019.год 

 

 

+381 (0) 31 

 

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 

Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15 – УС, 96/15 и 47/17 –

(„Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 

града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст)

државне управе и локалне самоуправе број 015

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана ___________, донела је

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

У члану 4. Одлуке о утврђивању назива улица и других

територији града Ужица I број 015

гласнику РС и''. 

 У члану 5. Одлуке речи

листу града Ужица''. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС'', бр. 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018)

премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

– аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист 

пречишћен текст), уз  прибављену сагласност Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00010/2019-24 од 29.012019.године, 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана ___________, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

У НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

Члан 1. 

У члану 4. Одлуке о утврђивању назива улица и других делова

територији града Ужица I број 015-6/18 од 24.04.2019.године, бришу се речи: ''Службеном 

Члан 2.  

Одлуке речи: ''Службеном гласнику РС'' мењају се речима: Службеном 

 

Члан 3.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

___________________________

 

Образложење  

(„Службени гласник РС'', бр. 

други закон и 47/2018), члана 181. став 1. 

премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

, члана 9. Уредбе о адресном регистру 

града Ужица (''Службени лист 

уз  прибављену сагласност Министарства 

24 од 29.012019.године, 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана ___________, донела је 

У НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

делова насељених места на 

6/18 од 24.04.2019.године, бришу се речи: ''Службеном 

ају се речима: Службеном 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

___________________________ 



 

+381 (0) 31 

На седници Скупштине града која је одржана 24.04.2019.године, донета је Одлука о 

утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града Ужица I 

број 015-6/18.  

Одлуком је прописано да се објављује у Службеном гласнику 

Обзиром да то није законски прописана обавеза, овакво објављивање акта, коштало би 

град Ужице скоро милион и 500 хиљада динара.

Како се ради о високом износу, потребно је изменити одлуку на начин да се 

објављивање акта врши само 

непотребни трошкови. 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

На седници Скупштине града која је одржана 24.04.2019.године, донета је Одлука о 

утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града Ужица I 

Одлуком је прописано да се објављује у Службеном гласнику 

Обзиром да то није законски прописана обавеза, овакво објављивање акта, коштало би 

град Ужице скоро милион и 500 хиљада динара. 

се ради о високом износу, потребно је изменити одлуку на начин да се 

само у ''Службеном листу града Ужица''

На седници Скупштине града која је одржана 24.04.2019.године, донета је Одлука о 

утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града Ужица I 

Одлуком је прописано да се објављује у Службеном гласнику Републике Србије. 

Обзиром да то није законски прописана обавеза, овакво објављивање акта, коштало би 

се ради о високом износу, потребно је изменити одлуку на начин да се 

'', да би се избегли 


