Na temelju članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne
novine“ br. 16/07), članka 14. i 31. Statuta Općine Cista Provo („Službeni glasnik Općine
Cista Provo“ br. 2/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 17. ožujka 2010.g. donijelo je
ODLUKU
O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU MJESTA ARŽANO
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se imena ulica u mjestu Aržano kako slijedi:
1. Balotinova ulica- od spoja sa ulicom Gradina na sjever do zaselka Murseli
2. Cesta Josipa Jovića - na istoku od raskrižja za Malu Vinicu pa na zapad do raskrižja
ka Tijarici
3. Fra Tadije Ledića - od raskrižja kod škole pa ka zapadu kroz Lediće do Miljaka
4. Gorčina – na jugu od spoja makadamske ceste od Jurčevića sa državnom cestom D39 kroz selo do spoja ceste kroz zaselak Gorčina sa istom državnom cestom
5. Gradina – na istoku od spoja sa državnom cestom D-39 i dalje na zapad do zaselka
Pištelek
6. Jurčevići – od spoja sa državnom cestom D- 39 pa na jug do zaselka Jurčević
7. Mala Vinica – na sjeveru od raskrižja prema graničnom prijelazu pa ka jugu do kraja
sela
8. Obor Svetoga Jure – iz zaselka Ledići ka župskoj kući
9. Perkovići – na istoku od spoja sa državnom cestom D- 39 pa na zapad do posljednje
kuće u zaselku Perković
10. Podjaram – na zapadu od spoja sa državnom cestom D- 39 pa na istok do kraja sela
11. Progon – na sjeveru od spoja sa cestom prema Gradini pa na jug do raskrižja prema
Ledićima i školi
12. Svibić – na zapadu od negdašnje Osnovne škole pa na zapad kroz cijelo selo
13. Ulica Petra Žaje – na zapadu od raskrižja kod Ledića i dalje kroz cijeli zaselak i do
posljednje kuće na sjevernom dijelu zaselka
14. Ulica Svetoga Nikole – na istoku od raskrižja pa na zapad ko posljednje kuće u
Lozićima
15. Ulica Krstače – na jugu od Štalije pa na sjever do kuće Tome Budića

Članak 2.

Grafički prikaz ulica iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio Odluke i nije predmet objave.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Cista Provo“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 015-08/10-01/01
URBROJ: 2129/02-01-10-01
Cista Provo, 17.ožujka 2010.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ

