'' Службени лист општине Шабац'', број 16/07
ОДЛУКA
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАБАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се прописује начин одређивања назива улица и тргова на
територији општине Шабац.
Члан 2.
Улице и тргови у свим насељеним местима на територији општине Шабац
имају своје називе.
Као улице у смислу ове Одлуке сматрају се кејови и обале.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Називом у смислу ове Одлуке сматрају се називи који имају географска и
историјска обележја, име историјске личности из прошлости, значај личности у
науци, књижевности, култури и историји, знатан допринос српском народу и дужи
боравак и допринос граду, историјски догађаји везани за град, крај у Србији, жртве
непријатељских прогона, важнији догађаји и датуми.
Члан 4.
Улица или трг може променити постојећи назив.
Члан 5.
Акт о дређивању назива нових улица и тргова, односно промени постојећих,
доноси Скупштина општине Шабац, на предлог Комисије за одређивање назива
улица и тргова (У даљем тексту: Комисија).
Члан 6.
Комисију именује председник општине.
Комисија броји седам чланова.
Комисија има свог председника и заменика председника.
Члан 7.
Иницијативу за одређивање назива улица и тргова, односно промене
назива улица и тргова подноси заинтересовани субјекат.
Заинтересовани субјекат може бити: општина или месна заједница и њени
органи, насељено место, група грађана и физичко лице.
Иницијатива за одређивање назива улица и тргова или промену назива
улица или тргова мора бити у писаном облику и образложена.
Иницијатива се подноси Комисији, преко Одељења Општинске управе
општине Шабац надлежног за инспекцијске и комунално стамбене послове, које
обавља све административно - техничке послове за Комисију.

Члан 8.
Комисија разматра покренуту иницијативу, оцењује оправданост покретања
иницијативе и одлучује о истој, већином гласова присутних чланова Комисије.
Члан 9.
Приликом одлучивања Комисија је дужна да се придржава следећих
начела:
- неидеолошки приступ,
- значај личности у науци, књижевности, култури и историји (научници,
књижевници, лекари, научни радници и др.),
- дужи боравак и знатан допринос српском народу и граду,
- историјски догађаји од значаја за град, крај и Србију,
- жртве непријатељских прогона и
- важни датуми у историји и сл.
Члан 10.
Када Комисија утврди да би улици односно тргу требало дати нови назив,
односно променити постојећи назив, о томе подноси предлог Скупштини општине
уз образложење.
Кад Комисија утврди да покренута иницијатива за одређивање назива улице
односно трга или о промени, не испуњава критеријуме из члана 10. ове Одлуке,
исту ће одбити и о томе обавестити покретача иницијативе.
Члан 11.
На акт Скупштине општине о одређивању назива улица и тргова или о
промени, сагласност даје Министарство за локалну самоуправу Републике Србије.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању
назива и обележавању насељених места, улица, тргова и зграда на територији
општине Шабац (''Сл. лист општине Шабац'' бр. 30/90, 6/92 и 19/93).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Шабац''.

