
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, 54/88) i članka 30. stavak 1. točka 

3. Statuta Općine Promina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 10/09, 09/10, 

05/11, 03/13 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Promina na 17. sjednici održanoj 16. svibnja  

2016. godine, donijelo je 

PRAVILNIK  

o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena 

ulica i trgova na području Općine Promina 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i 

trgova na području Općine Promina. 

 

Članak 2. 
 

Ulicom odnosno trgom u smislu ovog Pravilnika smatra se javno-prometna površina 

unutar građevinskog područja Općine Promina i to: cesta, prilaz, šetalište, put, poljana i sl. 

Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno-prometnu površinu i pripadajuće 

katastarske čestice. 

 

Članak 3. 
 

Na području Općine Promina ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim 

imenom. 

Evidenciju imenovanih i neimenovanih ulica i trgova na području Općine vodi 

Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 4. 

 

Ime ulice i trga određuje Općinsko vijeće Općine Promina, na prijedlog Povjerenstva za 

određivanje imena ulica i trgova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Članak 5. 

 

Povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. 

Povjerenstvo ima pet članova od kojih se predsjednik Povjerenstva i dva člana imenuju 

iz redova vijećnika, a dva člana iz redova istaknutih osoba javnog života ili stručnjaka za 

područje povijesti Promine. 

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. 

Administrativne poslove vezane uz rad Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine. 

 

Članak 6. 

 

Imena ulica odnosno trgova određuju se prema zemljopisnim i drugim pojmovima 

(toponimima), te po imenima i datumima vezanim uz povijesne događaje ili osobe koje su dale 

značajan doprinos društvenom, kulturnom, znanstvenom ili gospodarskom razvoju Općine, 

Republike Hrvatske ili svijeta. 

Jednom dano ime ulice i trga može se izmijeniti samo iznimno, ako to opravdavaju 

osobite okolnosti. 



 

Članak 7. 

 

Inicijativu za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Promina mogu dati 

fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Općine. 

Inicijativa iz prethodnog stavka treba sadržavati obrazloženi prijedlog imena s podacima 

o zemljopisnom pojmu, toponimu, povijesnom događaju ili datumu, osobi ili drugom pojmu 

koji se predlaže, uključujući životopis osobe, povijesne činjenice, društveni kontekst, 

etimologijsko značenje pojma i slične podatke od značaja za donošenje odluke. 

Povjerenstvo može prihvatiti samo onu inicijativu za koju ocijeni da je valjano 

obrazložena i argumentirana, te uz koju je dostavljena lista s imenima, OIB-om i potpisima 

najmanje 20 (dvadeset) birača upisanih u birački popis Općine Promina koji inicijativu 

podržavaju, odnosno koja sadrži dovoljno podataka na temelju kojih se može donijeti odluka. 

Razmatrajući inicijativu Povjerenstvo ocjenjuje kvalitetu i sadržaj predloženog rješenja 

(lik i djelo osobe čije se ime predlaže, posredni i neposredni utjecaj na prošlost, sadašnjost i 

budućnost Općine Promina, Republike Hrvatske i svjetske zajednice događaja ili datuma čiji se 

naziv predlaže, suglasnost s tradicionalnim vrijednostima, načelima demokracije i humanizma 

pojma koji se predlaže, te vodi li se inicijativa načelom uvažavanja izvornih naziva ulica 

odnosno trgova, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio svijesti 

stanovnika Promine, odnosno doprinosi li očuvanju sjećanja na osobe i djela značajna za 

Prominu, Hrvatsku i svjetsku civilizaciju u cjelini. 

 

Članak 8. 

 

Inicijativa se podnosi Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u 

pisanom obliku, a uz podatke iz članka 7. stavak.2. ovog Pravilnika obvezno treba sadržavati 

tekstualni dio s osnovnim podacima o lokaciji i izgledu ulice ili trga, te njihov grafički prikaz. 

Na traženje Povjerenstva, podnositelj inicijative dužan je dostaviti i dodatnu 

dokumentaciju. 

Inicijativa koja nije u suglasju s odredbama ovog Pravilnika neće se uzeti u razmatranje. 

 

Članak 9. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 
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