
 

На основу члана  93.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл.5-8 и чл. 10. 

Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007, 18/2016 и 47/2018), члана 11.  Закона о службеној употреби језика и 

писама („Сл.гласник РС“, бр.45/1991, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 – др.закон, 

30/2010,47/2018 и 48/2018 – испр.), Уредбе о Адресном регистру („Сл.гласник РС“, 

број 63/2017.) и чл. 37.  став 1. тачка 36. Статута општине Босилеград („Сл.гласник 

Пчињског округа“ бр. 16/2008, 20/2009 и „Службени гласник града Врања“ број 

45/2013) Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 20. децембра 2018. 

године,  донела је  

О Д Л У К У 

о утврђивању и означавању назива насељених места, приградских 

насеља, улица и других делова насељеног места и начину утврђивања 

кућних бројева и означавању објеката и грађевинских парцела 

бројевима на територији Општине Босилеград 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се начин утврђивања и означавања назива насељених 

места, приградских насеља, других делова насељеног места и улица и начин 

утврђивања кућних бројева и означавање објеката и грађевинских парцела кућним 

бројевима, на територији Општине Босилеград. 

 

Члан 2. 

Називи насељених места, приградских насеља, других делова насељеног места и 

улица исписују се двојезично и то: на српском језику, ћириличним писмом и бугарском 

језику, ћириличним писмом. 

Словне ознаке, називи насељених места, приградских насеља, улица и других 

делова насељеног места исписују се великим словима. 
 

Члан 3. 

Забрањено је неовлашћено означавање или скидање таблица са кућним 

бројевима и табли са називима насељених места, приградских насеља, других делова 

насељеног места и улица.  
 

II УТВРЂИВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, 

ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА, ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И УЛИЦА   

Члан 4. 

Одређивање назива новообразованог насељеног места, приградског насеља, 

дела насељеног места и улицa, промена назива постојећег и утврђивање да је насељено 

место, приградско насеље, део насељеног места и улицa престала да постоји, врши се 

уз претходно мишљење Скупштине општине Босилеград. 

 

 



 

 

Члан 5. 

Скупштина општине утврђује одлуком називе насељених места, приградских 

насеља, дела насељених места и улицa на територији општине Босилеград, на предлог 

Комисије за предлагање назива насељених места, приградских насеља, делова 

насељених места и улица. 

Промена назива улица врши се на исти начин као и њихово утврђивање. 

 

Члан 6. 

Комисију за предлагање назива насељених места, приградских насеља, делова 

насељених места и улица формира Општинско веће општине Босилеград. 

Комисија броји пет чланова. 

Комисија има свог председника и заменика председника. 

 

Члан 7. 

Комисија из члана 6. ове Одлуке подноси Скупштини општине Босилеград 

предлог за утврђивање или промену назива насељеног места, приградског насеља, дела 

насељеног места и улица на основу иницијативе. 

Иницијативу за одређивање односно промену назива подноси заинтересовани 

субјекат. 

Заинтересовани субјекат може бити: општина, месна заједница, насељено место 

и група грађана. 

Иницијатива мора бити у писаном облику и образложена. 

Иницијатива се подноси Комисији преко Општинске управе- Комуналне 

инспекције, која 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: 

- неидолошки приступ, 

- значај личности у науци, књижевности, култури и историји, 

- дужи боравак и значајан допринос народу и општини, 

- историјски догађаји од значаја за општину, крај и Србију, 

- важни историјски датуми и сл. 

 

Члан 10. 

Када комисија утврди да би насељеном месту, приградском насељу, делу 

насељеног места или улици требало дати нови назив, односно променити постојећи, о 

томе подноси предлог Скупштини општине уз образложење. 

  Када Комисија утврди да покренута иницијатива не испуњава критеријуме из 

члана 9. ове Одлуке, исту ће одбити и о томе обавестити покретача иницијативе. 

 

 



 

 

Члан 11. 

На Одлуку Скупштине општине о утврђивању назива насељеног места, 

приградског насеља, дела насељеног места и улица, сагласност даје Министарство 

надлежно за послове локалне самоуправе и прибавља се мишљење Националног савета 

бугарске националне мањине и Савета за међунационалне односе. 

Одлука о утврђивању и промени назива насељеног места, приградског насеља, 

дела насељеног места и улица као и сагласност на одлуку, објављују се у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

Члан 12. 

По добијању сагласности Министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе на одлуку Скупштине општине о утврђивању или измени назива насељеног 

места, приградског насеља, дела насељеног места и улицa, и мишљења Националног 

савета бугарске националне мањине и Савета за међунационалне односе, надлежни 

орган Општине Босилеград- Општинске управа – Комунална инспекција, дужна је да о 

томе обавести Службу за катастар непокретности у року од 15 дана од дана ступања на 

снагу Одлуке о утврђивању назива или измени назива насељеног места, приградског 

насеља, дела насељеног места и улицa. 

 

Члан 13. 

Свако насељено место, приградско насеље, други део насељеног места и улица 

мора имати свој назив. 

На територији општине Босилеград, више насељених места, приградских 

насеља, други делови насељеног места и улица не могу имати исти назив. 

 

Члан 14. 

Насељеним местима, приградским насељима, другим деловима насељеног места 

и улицама се могу давати и називи који имају географска, етнографска, историјска, 

културна и друга обележја, као и имена преминулих знаменитих личности. 

 

Члан 15. 

На улазу у насељено место, приградско насеље и други део насељеног места 

обавезно се означава назив места. 

Означавање назива насељеног места врши се у складу са прописима којима се 

уређује саобраћајна сигнализација. 

Означавање назива улица, врши се постављањем табли од емајлираног лима 

величине 50х30 цм, са исписаним називом улице, белим штампаним словима на тамно 

плавој основи, тако да се табле постављају у свакој улици, на почетку и на крају улице, 

са обе стране и на свакој раскрсници улица дијагонално. 

Ако на почетку или на крају улице нема објекта, табла са називом улице 

поставља се на посебном стубу висине 2,5 м. 

 

Члан 16. 

ЈП „Грађевинско земљиште и путевe општине Босилеград“ Босилеград дужно је 

да означи назив насељеног места, приградског насеља и другог дела насељеног места у 



 

року од 15 дана од дана објављивања Одлуке о утврђивању или измени назива 

насељеног места, приградског насеља и другог дела насељеног места, као и да означи 

назив улице у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке Скупштине општине о 

утврђивању, односно измени назива улице. 

 

III УТВРЂИВАЊЕ КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА 

 

Члан 17. 

           Утврђивање кућних бројева и означавање објеката и грађевинских парцела 

кућним бројевима врши се у складу са „Уредбом о Адресном регистру“ („Сл.гласник 

РС“,брoj 63/17.) 

 

Члан 18. 

          Трошкове означавања назива насељених места, приградских насеља, делова 

насељеног места и улица сноси општина Босилеград – из сопствених средстава, 

средстава донација и других извора. 

           Трошкове означавања објекта кућним бројем, сноси власник објекта, за објекте 

за колективно становање Скупштина стамбене заједнице, општина Босилеград из 

сопствених средстава, средстава донација и других извора. 

          Трошкове означавања грађевинске парцеле кућним бројем сноси власник, 

корисник, односно закупац грађевинске парцеле. 

           Изузетно од става 2. и 3. овог члана трошкове означавања објеката и 

грађевинских парцела кућним бројевима у поступку пренумерације кућних бројева 

сноси општина Босилеград. 

           Ближе услове о начину финансирања поменутих означавања као и примене овог 

члана одређује Општинско веће општине Босилеград. 

 

Члан 19. 

           Скупштина стамбене заједнице, власник објекта, власник, корисник, односно  

закупац грађевинске парцеле дужан је да: 

1. омогући да се табела са називом улице постави на његовом објекту, односно 

грађевинској парцели; 

2. омогући да се таблица са кућним бројем постави на његовом објекту, односно 

грађевинској парцели или да је сам постави у року од 15 дана од дана утврђивања 

кућног броја; 

3.  обавести надлежну службу о оштећењу или уништењу таблице са кућним бројем у 

року од 30 дана од дана настанка оштећења или уништења. 

           Власник, инвеститор, корисник, односно закупац из става 1. овог члана дужан је 

да у циљу евиденције, пријави Служби за катастар непокретности све промене које се 

односе на изградњу новог, односно рушење постојећег објекта или парцелисање, у 

року од 30 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 20. 

           Одређивање и евиденцију кућних бројева, назива насељених места, приградских 

насеља, делова насељених места и улица води Служба за катастар непокретности. 



 

IV НАДЗОР 

Члан 21. 

          Надзор над применом ове Одлуке врши надлежни орган Општине Босилеград - 

Општинска управа – Комунална инспекција. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

          Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице – 

власник односно корисник објекта; власник, корисник, односно закупац грађевинске 

парцеле ако: 

1) не омогући да се табла са називом улице постави на његовом објекту, односно 

грађевинској парцели (члан 19. тачка 1.); 

2) не омогући да се таблица са кућним бројем постави на његовом објекту, односно 

грађевинској парцели или је сам не постави у прописаном року (члан 19. тачка 2.); 

3) у прописаном року не обавести надлежну службу о оштећењу или уништењу табле 

са кућним бројем (члан 19.тачка 3.) 

4) неовлашћено означава, скида, уништава, оштећује или нарушава изглед табле са 

називима насељених места, приградских насеља, делова насељеног места и улица или 

таблица са кућним бројевима(члан 3.). 

         Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана правно лице. 

         Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана и одговорно лице у правном лицу. 

         Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана предузетник. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

         Поступци за означавање назива насељених места, приградских насеља, делова 

насељеног места и улица и означавање објеката и грађевинских парцела кућним 

бројевима, који нису завршени до дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се у 

складу са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 24. 

         Надлежни орган Општине Босилеград - Општинска управа -  Комунална 

инспекција, дужан је да евиденцију назива насељених места, приградских насеља, 

делова насељених места и улица достави Служби за катастар непокретности у року од 

90 дана од дана завршетка поступка именовања односно промене назива насељених 

места, приградских насеља, делова насељеног места и улица . 

 

 

 

 



 

 

Члан 25. 

         Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању 

назива улица на територији општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“,брoj 

26/18). 

 

Члан 26. 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број:06-355/2018 

У Босилеграду, дана 20.12.2018.године  

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК, 

Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


