
         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 015-05-40/2022-24 од 5. октобра 2022. године, на 
седници одржаној 4.11.2022. године,  донела је  

 
ОДЛУКУ 

о  изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним 
местима на територији града Крагујевца 

 
Члан 1. 

            Овом Одлуком врше се измене Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима 
у насељеним местима на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца” 
број 27/19, 7/21 и 30/22, у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
            У члану 41. алинеја 24 Одлуке, мења се назив улице број 24, тако да се уместо 
назива улице Цара Душана Немањића, одређује назив  Деспота Стефана Лазаревића. 
 

Члан 3. 
            У члану 58. алинеја 60 Одлуке, мења се назив улице број 60, тако да се уместо 
назива улице Вишњина, одређује назив Лимарска. 
 

Члан 4. 
           Ово 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) и 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. 
          Дописом Републичког геодетског завода – Сектор за догиталну трансформацију – 
Одељење за Адресни регистар (у даљем тексту: РГЗ) од 23.11.2021. године, Одбор за одређивање 
назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији 
Града (у даљем тексту: Одбор), обавештен је да је потребно изменити Одлуку о одређивању 
назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца (“Службени 
лист града Крагујевца” број 27/19, 7/21 и 30/22, у даљем тексту: Одлука) и то члан 41. алинеја 24, 
којим је, за насељено место Опорница, улици број 24, одређен назив Цара Душана Немањића.Ово 
због тога, што је улица број 24, у насељеном месту Опорница, заједничка са насељеним местом 
Десимировац, у коме је, тој заједничкој улици, одређен назив Деспота Стефана Лазаревића, тако 
да и у насељеном месту Опорница мора имати исти назив.Такође, дописом РГЗ– а број 951-
148/2022 од 01.06.2022. године, Одбор је обавештен да је потребно измненити Одлуку и у члану 
58. алинеја 60, којим је, за насељено место Ресник, улици број 60, одређен назив Вишњина.Ово 
због тога, што је улица број 60, у насељеном месту Ресник, заједничка са насељеним местом 
Војиновац, у коме је, тој заједничкој улици, одређен назив Лимарска, тако да и у насељеном месту 
Ресник мора имати исти назив. 
          Разматрајући наведене дописе РГЗ- а, Одбор је, на седници одржаној 13.04.2022. године, 
Закључком број 015-10/2022-I/01, покренуо поступак за промену назива улице Цара Душана 
Немањића и одређивање назива улица Деспота Стефана Лазаревића а на  седници одржаној 



19.09.2022. године, Одбор је, Закључком број 015-30/2022-I/01, покренуо поступак за промену 
назива улице Вишњина и одређивање назива улица Лимарска. 
           На седници одржаној 19.09.2022. године, Одбор је констатовао да су називи улица Цара 
Душана Немањића и Вишњина Одлуком одређени у оквиру пројекта ажурирања Адресног регистра 
у Републици Србији, па је, уважавајући примедбе и сугестије РГЗ– а, Закључком број 015-31/2022-
I/01, утврдио нацрт Одлуке о изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у 
насељеним местима на територији града Крагујевца.Нацрт Одлуке, Одбор је доставио Градском 
већу, као овлашћеном предлагачу, на основу кога је Градско веће утврдило предлог Одлуке о 
изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији 
града Крагујевца и по добијању сагласности министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе, упутио га Скупштини града Крагујевца на разматрање и  одлучивање. 
         
         

       СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
       Број: 015-35/22-I 
       У Крагујевцу, 4.11.2022.године 
                                         

 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК,  

 
                                                                                                  Мирослав Петрашиновић с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


