
          Скупштина града Крагујевца, на основу члана 93. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 
– др. Закон, 47/18 и 111/21 – др. Закон) и члана 40. тачка 18) Статута града Крагујевца 
(''Службени лист града Крагујевца'' број 8/19), уз сагласност Министарства државне 
управе и локалне самоуправе број 015-05-38/2022-24 од 26. септембра 2022. године, на 
седници одржаној 4.11.2022. године,  донела је  

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању назива улице Растка Петровића 
 

             I Утврђује се назив улице Растка Петровића, новоформираној улици, предвиђеној 
ПЛАНOM ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ И ЖДРАЉИЦА“ 
(„Службени лист града Крагујевца“ бр. 39/15), која се  простире на кп. бр. 12520/2 и кп.бр. 
12519/5 и обухвата делове кп.бр. 12519/1, 12518, 12516, 12517,  12519/4, 12521, 12522, 
12523 и 12566, све парцеле у К.O. Крагујевац 1, у месној заједници Белошевац. 
 
            II Ову одлуку објавити на веб страници града Крагујевца и у ''Службеном листу 
града Крагујевца''. 
                                             

О б р а з л о ж е њ е 
 

          Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у члану 93. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 40. тачка 18. Статута града Крагујевца (''Службени лист 
града Крагујевца'' број 8/19), којима је утврђено да Скупштина јединице локалне самоуправе 
одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места 
на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе. 
          Иницијативу за утврђивање назива улице Растка Петровића, Одбору за одређивање 
назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији 
Града (у даљем тексту: Одбор) поднео је Небојша Драгановић из Крагујевца. У Иницијативи се 
наводи да се у улицу, за коју се предлаже одређивање назива Растка Петровића, улази из улице 
Густава Крклеца, код броја 25 и да се налази на кп. бр. 12519/5 и 12520/2 К.O. Крагујевац 1.Такође 
се наводи да улица постоји у урбанистичким актима још од деведесетих година али да не постоји 
одлука Скупштине града о одређивању њеног назива, као и да се улица Растка Петровића помиње 
и у Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територији града Крагујевца, коју је 
донела Скупштина града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца’’ број 27/19).Уз Иницијативу 
је приложена и биографија Растка Петровића. 
           Одбор је, разматрајући поднету Иницијативу, констатовао да се улица за називом Растка 
Патровића помиње у Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територији града 
Крагујевца, коју је донела Скупштина града Крагујевца, на седници одржаној 01.11.2019. године 
(„Службени лист града Крагујевца'' бр. 27/19). 
           У улици нема уписаних бирача, што је Одбор утврдио увидом у допис Градске управе за 
друштвене делатности – Секретаријата за месну самоуправу и општу управу – Одељења за лични 
статус грађана – Бирачки списак број 208 - Сл/2021 од 29.11.2021. године, а такође, није 
евидентирана ни у Адресним регистру, што је Одбор утврдио увидом у допис Републичког 
геодетског завода – Сектора за дигиталну трансформацију – Одељења за Адресни регистар, број 
951- 430/2021 од15.12.2021. године. 
           Дописом од 17.12.2021. године, Савет грађана месне заједнице ''Белошевац'', на чијој 
територији се налази предметна улица, дао је сагласност да се новопројектованој улици одреди 
назив улица Растка Петровића.  
          Информацијом о локацији за кп. бр. 12520/2 и 12519/5 К.о. Крагујевац 1 Градске управе за 
имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – Секретаријата за урбанизам и изградњу – 
Одељење за послове у области урбанизма број XXX 02-350-2481/21 од 14.12.2021. године, Одбор 
је утврдио да кп. бр. 12520/2 и 12519/5 К.о. Крагујевац 1, на којима се простире улица Растка 
Петровића, представљају површину јавне намене, односно улицу и да се она налази у обухвату 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ И ЖДРАЉИЦА“ („Службени лист 



града Крагујевца“ бр.39/15), у оквиру целине  1 – Белошевац – Метино брдо а дописом исте 
Градске управе од 04.03.2022. године, прецизирано је да, поред кп. бр. 12520/2 и кп.бр. 12519/5, 
новопројектована улица Растка Петровића обухвата и делове кп.бр. 12519/1, 12518, 12516, 12517, 
12519/4, 12521, 12522, 12523 и 12566, све парцеле у К.о. Крагујевац 1. 
          Одбор je, након разматрања поднете Иницијативе, одлучио да исту прихвати и Закључком 
број 015-8/2022-I/01 од 13.04.2022. године утврдио нацрт Одлуке о утврђивању назива улице 
Растка Петровић.Нацрт одлуке, Одбор је доставио Градском већу, као овлашћеном предлагачу, на 
основу кога је Градско веће утврдило предлог Одлуке о утврђивању назива улица Растка Петровић 
и по добијању сагласности министарства надлежног за послове  локалне самоуправе, упутио га 
Скупштини града Крагујевца на разматрање и  одлучивање. 
          Растко Петровић, српски књижевник, песник, приповедач, романсијер, есејиста, сликар, 
дипломата, ликовни и књижевни критичар, родио се у Београду 1898. године а преминуо је 1949. 
године у Вашингтону. Надежна Петровић, најпознатија сликарка  српског импресионизма и 
песникиња Милица Мишковић, биле су његове старије сестре. Као несвршени Гимназијалац, у јеку 
балканских ратова 1912. године, одлази на фронт, прелази Албанију са Српском војском, а потом 
одлази у Француску, где завршава Гимназују. Матурирао је у Ници и као стипендиста Француске 
владе, уписује Правни факултет у Паризу. По завршетку студија, враћа се 1922. године, у Београд 
и 1924. године запошљава се у Министарству иностраних дела, а 1926. године бива постављен за 
службеника у Риму, у Краљевском посланству у Ватикану. Године 1935. одлази у Сједињене 
Америчке Државе, у Чикаго, где је био постављен за  вицеконзула, а 1936. године био је 
постављен за секретера посланства у Вашингтону. Умро је 1949. године у Вашингтону, где је и 
сахрањен, да би, потом, његови посмртни остаци, 1986. године, били пренети у Београд. 
           Средства за постављање табле са називом улице, обезбеђена су у буџету града 
Крагујевца за 2022. годину. 
                                               
 

       СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
       Број:015-34/22-I 
       У Крагујевцу, 4.11.2022. године 
 
 

                                         
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК,                                                   

                                                                 
                                                                                                Мирослав Петрашиновић с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


