
 

На основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 18/16 и 47/18) и члана 60. у вези члана 14.  Статута 

града Ужице („Службени лист града Ужица“ број 4/19), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној дана _______2019. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

 о покретању иницијативе за брисање и исправку назива насељених места 

на територији града Ужица  

 

 

Члан 1. 

Скупштина града Ужице покреће иницијативу за брисање  и исправку назива 

насељених места  на територији града Ужица. 

 

Члан 2. 

Иницијатива се покреће у поступку јавне расправе у циљу измене и допуне Закона 

о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ број 129/07, 

18/16 и 47/18), ради брисања и исправке назива насељених места, тако да називи  треба да 

гласе : 

 

Насељено место:                                                    Катастарска општина: 

1. уместо „Костоман“ треба „Котроман“                Мокра Гора 

2. уместо“Бјелотић“ треба „Бјелотићи“                    Каменица 

3. брисати назив насељеног места „Крчагово“. 

                                                          Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ужица“. 

 

Образложење 

 

У Закону о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 18/16 и 47/18) наведени су називи насељених места и катастарских 

општина на територији градова и општина. 

У списку насељених места на територији града Ужица уписана су и насељена 

места: „Костоман“, „Бјелотић“ и „Крчагово“. Градска управа се у ранијем периоду два 

пута обраћала Министарству државне управе и локалне самоуправе, на основу њиховог 

дописа, са предлогом да се називи наведених насељених места исправе и да се брише 

насељено место „Крчагово“, чиме би се извршило усклађивање са Регистром географских 

имена као основним и јавним регистром о географским именима насељених места. 

 Како се у току припреме измена и допуна Закона о територијалној организацији 

Републике Србије спроводи јавна расправа, од стране Министарства смо дана 18.09.2019. 

године први пут обавештени да се предлог Градске управе не може узети у обзир уколико 

се са предлогом не сагласи Скупштина града, односно да иницијатива треба да потекне од 

Скупштине. 

Због тога што јавна расправа траје до 30. септембра и што ће се за измену Закона 

узети у обзир примедбе и предлози који су до тада достављени Министарству, Предлог 

одлуке о покретању иницијативе, коју је Градско веће разматрало на седници од 

19.09.2019. године, доставља се Скупштини града на разматрање и усвајање. 

 


