
 

            

 

''Службени лист града Београда'', број 73/15 

 

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 03. децембра 2015. године, на основу 

члана 24. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. број 19/14 - пречишћен 

текст и 73/14) а сходно члану 257. тачке 3. Закона о општем управном поступку ( "Сл. лист СРЈ, број 

33/97 и 31/01 и „Сл. глсник РС“ бр. 30/10), донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОГЛАШАВАЊУ НИШТАВИМ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ НАЗИВА ДЕЛА ФРУШКОГОРСКЕ 

УЛИЦЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РВАТИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ 

 

 

 

I   Оглашава се ништавим Решење Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-113 од  

21. јуна 2013. године („Сл. лист града Београда“ бр. 37/13), због немогућности извршења. 

 

II Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“. 

 Ово Решење доставити: Министарству државне управе и локалне саомоуправе, Заводу за 

информатику и статистику, Републичком геодетском заводу, Служби за катастар 

непокретности Београд, Месној заједници Рвати и Гачић Роси и Гачић Душану из Обреновца. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020- 135  од 03. децембра 2015. године 

 

Обрадила         

НМ 

 

 

                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                       Ђорђе Комленски        



 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина градске општине Обреновац донела је Решење VII-01 бр. 020-113 од  21. јуна 2013. године 

(„Сл. лист града Београда“ бр. 37/13) којим је извршена промена назива дела Фрушкогорске улице у Месној 

заједници Рвати, градска општина Обреновац, парна страна од кућног броја 2а до кућног броја 14 са 

паралелним делом непарне стране ове Улице, у назив улица Бобана Гачића, погинулог војника ЈНА у 

оружаним сукобима у Вуковару 1991. године.  

У поступку доношења Решења, у складу са чланом 93 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07 и 83/14-др. закон) затражена је претходна сагласност Министарства регионалног развоја и локалне 

саомоуправе и добијена актом број 015-0000026/2013-04 од 27. јуна 2013. године.  

Након добијања сагласности Министарства Решење о промени назива дела Фрушкогорске улице у 

улицу Бобана Гачића објављено је у „Сл. лист града Београда“ бр. 37/13. Такође су о овој промени назива дела 

Фрушкогорске улице обавештени Завод за информатику и статистику, Републички геодетски завод – Служба 

за катастар непокретности Београд и  Месна заједница Рвати. 

Дана 18.11.2015. године, родитељи погинулог Бобана Гачића, по коме је део наведене улице добио 

назив, писаним поднеском изразили су противљење спровођењу Решења Скупштине градске општине 

Обреновац о промени назива дела Фрушкогорске улице у МЗ Рвати у улицу под називом Бобана Гачића и 

доставили на даљи поступак.  

Обзиром да је наступила наведена околност због које није могуће потпуно извршење Решења 

Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-113 од  21. јуна 2013. године, а да се сходно члану 257. 

тачке 3. Закона о општем управном поступку ( "Сл. лист СРЈ, број 33/97 и 31/01 и „Сл. глсник РС“ бр. 30/10) 

решење може огласити ништавим ако његово извршење није могуће, као и члану 258 истог Закона да се 

решење може огласити ништавим у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странке или јавног 

тужиоца, стекли су се услови за доношење Решења, као што гласи у диспозитиву.  

Против овог Решења није допуштена жалба али се против истог може покренути управни спор у 

законском року пред стварно и месно надлежним судом.  

Веће градске општине на основу члана 55. Статута градске општине („Сл. лист града Београда“ бр. 

19/14 - пречишћен текст и 73/14) на седници одржаној 27.11.2015. године, поступајући по захтеву Гачић Росе и 

Гачић Душана из Обреновца утврдило је предлог наведеног Решења који jе достављен Скупштини на 

разматрање и доношење.  

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. Статута 

градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 102. 

Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 6/11) а сходно члану 257. 

тачке 3. Закона о општем управном поступку ( "Сл. лист СРЈ, број 33/97 и 31/01 и „Сл. глсник РС“ бр. 30/10), 

донела је Решење као што гласи у диспозитиву.  

 


