На основу члана 32. а у вези члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 41. став 1. тачка 40. и члана 58. а у вези члана
11. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст и
72/15), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана ___________. године
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ И ПРОМЕНУ ИМЕНА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Именује се председник и чланови Комисије за доделу и промену имена улица у граду
и приградским насељима и то:
1. ЖАН ЦОНЕВИЋ – царински заступник из Димитровграда, с. Жељуше - председник,
2. АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ - струковни инжењер геодезије, из Димитровграда, ул.
Нишава бр. 30 - члан
3. АНИТА КОСТОВ - професор разредне наставе, из Димитровграда с. Лукавица - члан
4. АСЕН КОЦЕВ – професор историје из Димитровграда, ул Балканска бр. 84 - члан,
5. АЛЕКСАНДАР ВАСОВ – пољопривредник, из Димитровграда, с. Пртопопинци – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да утврди и евидентира улице на територији општине
Димитровгард које немају име и које ће променити досадашње име и да предложи имана
СО-е Димитровград на усвајање по прибављеној сагласности Министарства за државну
управу и локалну самоуправу.
Члан 3.
Предложена имена улица на територији Општине морају бити у складу са историјским
и стварним чињеницама и правилима правописа у српском језику, и не могу вређати општи и
државни интерес, национална и верска осећање или јавни морал.
Члан 4.
У поступку доделе и промене назива улица прибавиће се мишљење Националног
савета бугарске националне мањине и Савета за међунационалне односе.
Члан 5.
Мандат именованим престаје извршењем задатка, односно доношењем Одлуке СО-е
о утврђивању назива улица на територији Општине.
Члан 6.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању
комисије за доделу и промену имена улица у граду и приградским насељима бр. 06-26/16I/42-18 од 04.03.2016 . године.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану члана 41. став 1. тачка 40.
Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 и 72/15 – пречишћен
текст), где стоји да Скупштина општине „oснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности“, док у члану 58. став 1. се конкретизује да
„повремена радна тела Скупштина образује актом којим се одређује задатак, састав и број
чланова, време на које се образује или рок за завршетак задатка тела“.

Основни разлог за именовање нових чланова јесте став предлагача, односно
Општинског већа општине Димитровград да ће новим председником и члановима коначно
урадити посао за који се именују сагласно позитивним прописима, примедбама законодавног
органа, као и извршног органа, односно Одсека за катастар непокретности који спроводи
Одлуке о одређивању назива улица у Димитровграду и приградским насељима, те у том
смислу се доноси Решење као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:
 Именованим члановима,
 Разрешеним члановима,
 Одасеку за катастар непокретности, Димитровград,
 Рачуноводству,
 Архиви.
Број: _________________
У Димитровграду, _______________. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

