СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 19/2018

15. јун 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 64.став 1. тачка 8 . Статута општине Сремски Карловци
(„Службени лист општине Сремски Карловци“ бр. 12/08 и 17/12), Општинско веће
на својој 46. седници одржаној дана 14.јуна 2018.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА
Члан 1.
Образује се комисија за утврђивање назива улица, тргова и заселака као
радно тело Општинског већа.
Комисија се образује за израду радне верзије Одлуке о одређивању назива
улица, тргова и заселака према Елаборату уличног система који је израдио
Републички геоидетски завод.
Члан 2.
Комисија се образује у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Небојша Мркић
Александар Стојкечић
Живорад Милановић
Стјепан Варга
Ненад Војводић

Лица из става 1. овог члана именују се у Комисију за одређивање назива улица,
тргова и заселака са даном доношења овог Решења на период, до окончања задатака
из делокруга рада Комисије.
Члан 3.
Делокруг рада и задаци комисије засновани су на реализацији пројекта Владе РС
„Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. Овај пројекат подразумева
активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив улице и број, те да се
размотре сопствение иницијатива или иницијатива заснованих на захтевима грађана и
организација грађана за одређивање и промену назива улица и тргова , уз давање
предлога у поступку решавања од стране надлежних органа.
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Члан 4.
Задатак комисије је да у најкраћем могућем року припреми радну верзију
Одлуке о одређивању назива улица, тргова, и заселака који су евидентирани у
Елаборату уличног система те да се уједно разматра већ покренуте иницијатива за
измену назива улица.
Радну верзију Одлуке доставити Општинској управи ради провођења
процедуре за усвајење Одлуке о одређивању назива улица, тргова и заселака у
складу са чл.3.овог Решења.
Члан 5.
Одређеним члановима Комисије припада накнада за рад према прописима
који одређују накнаду за рад у радним телима Скупштине општине.
Члан 6.
Стручне, организационе и административно - техничке послове за
Комисију врши Одељење за друштвене делатности.
Члан 7.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-9/2018-I/1
Дана: 14. јуна 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, c.p.
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