
 
 
          Скупштина града Крагујевца, на основу члана 93. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40. тачка 18. Статута града Крагујевца (''Службени 
лист града Крагујевца'', број 8/19), уз сагласност Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, број 015-05-00015/2021-24 од 23.03.2021. године, на седници 
одржаној  23.04.2021. године,  донела је  

 
ОДЛУКУ 

о одређивању назива улице „Проф. др Душана Симића“ 
 

              1. Одређује се назив улице „Проф. др Душана Симића“, новоформираној 
улици без назива, која је локацијским условима Градске управе за друштвене 
делатности и послове са грађанима града Крагујевца – Секретаријата за обједињену 
процедуру и стамбене послове – Одељења за обједињену процедуру – Службе за 
изградњу, број ROP-KRG-501-LOC -1/2020 од 20.02.2020. године дефинисана као 
веза улице Јужна обилазница и улице Драгослава Срејовића, у Месној заједници 
''Лепеница''. 
              2. 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'', бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16- др. закон и 47/18) 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. 
         Иницијативу за одређивање назива улице „Проф. др Душана Симића“, Одбору 
за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места на територији Града (у даљем тексту: Одбор) поднео је 
Универзитет у Крагујевцу. Иницијативом се предлаже на се некој од улица у 
Крагујевцу одреди назив „Проф. др Душана Симића“, не наводећи конкретну улицу 
за коју се предлаже одређивање овог назива. Дописом од 26.11.2020. године, 
подносилац Иницијативе је прецизирао да предлаже да се улици која спаја улицу 
Јужна обилазница и улицу Драгослава Срејовића, одреди назив „улица Проф. др 
Душана Симића“.   
          Локацијским условима Градске управе за друштвене делатности и послове са 
грађанима града Крагујевца – Секретаријата за обједињену процедуру и стамбене 
послове – Одељења за обједињену процедуру – Службе за изградњу број ROP-KRG-
501-LOC -1/2020 од 20.02.2020. године, Одбор је утврдио да је предметна улица 
дефинисана као веза улице Јужна обилазница и улице Драгослава Срејовића. 
          Дописом од 25.02.2021. године, Савет месне заједнице ''Лепеница'', на чијој 
територији се налази предметна улица, подржао је Иницијативу да некој од улица 
буде одређен назив „Проф. др  Душан Симић“, али сматра да овај назив треба да 
буде одређен некој од новоформираних улица, које се налазе у близини 
Универзитета. Такође, предлажу да новоформираној улици у месној заједеници 
''Лепеница'', уместо назива „Проф. др Душана Симића“, буде одређен назив 
„Светозара Андрејевића“ и прилажу његову биографију. 



 

          Одбор je, након разматрања поднете Иницијативе Универзитета у Крагујевцу, 
одлучио да исту прихвати и Закључком број 015-13/2021-I/01 од 02.03.2021. године 
утврдио Нацрт одлуке о одређивању назива улице ‘’Проф. др Душана Симића’’. 
Нацрт одлуке, Одбор је доставио Градском већу, као овлашћеном предлагачу,  на 
основу кога је Градско веће утврдило Предлог одлуке о одређивању назива улице 
‘’Проф. др Душана Симића’’ и по добијању сагласности министарства надлежног за 
послове  локалне самоуправе, упутио га Скупштини града Крагујевца на разматрање 
и  одлучивање. 
 Проф. др Душан Симић, био је истакнути професор Машинског факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научник, пројектант и конструктор више моторних возила. 
У стручној литератури, познате су Симићеве – S – криве осцилаторне удобности.  
 Рођен је 1928. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. 
Студирао је на Машинском факултету у Београду, на коме је дипломирао 1953. 
године. По завршетку студија, радио је на руководећим местима у аутомобилској 
индустрији, најпре као директор Централне сервисне службе ''Застава'' у Крагујевцу, 
затим као шеф Сервисне службе ФАП-а у Београду и технички директор ФАП-а у 
Прибоју. У периоду од 1961. године до 1964. године обављао је дужност директора 
конструкције и развоја здруженог предузећа у области аутоиндустрије ИТВ у 
Београду. Истовремено, бавио се и научном радом, па је 1964. године изабран у 
звање доцента на предмету Моторна возила Машинског факултета у Крагујевцу.  
1967. године изабран је у звање ванредног, а 1972. године редовног професора на 
истом предмету. Докторирао је 1970. године на Машинском факултету Техничког 
универзитета у Западном Берлину. Као гостујући професор и научник, боравио је 
дуже време у САД и СР Немачкој. Биран је за професора у Синсинатију – САД и 
гостујућег научника Федералног института у Синсинатију, као и Универзитета у 
Лублину – Пољска. 
          Бавио се истраживањем и развојем у области моторних возила и друмског 
саобраћаја, биодинамике, теорије вибрација и кибернетике.  У стручној литератури, 
познате су Симићеве  – S – криве осцилаторне удобности. Аутор је више књига и 
монографија, као и већег броја научноистраживачких радова. 
 Проф. др Душан Симић дуги низ година био је на челу крагујевачког 
високошколства  - био је декан Машинског факултета у Крагујевцу у два мандата 
(1971-1975. године), проректор Универзитета у Крагујевцу у два мандата (1976-1980. 
године) и ректор Универзитета у Крагујевцу у два мандата (1980-1984. године). 
Активно је учествовао у осамостаљивању Машинског факултета у Крагујевцу и 
развоју Медицинског факултета у Крагујевцу. Био је оснивач и руководилац 
Регионалног центра за младе таленте.  Преминуо је 2008. године у Крагујевцу. 
          Средства за реализацију ове одлуке планирана су Одлуком о буџету града 
Крагујевца за 2021. годину ( ''Службени лист града Крагујевца'', број 38/20) у износу 
од 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а) и биће реализована на основу Уговора о 
поверавању комуналних послова из комуналне делатности одржавања градских 
улица (сигнализације) на подручју града Крагујевца у 2021. години, број 352-111/21-
XXIV од 23.02.2021. године, који је закључен са ЈКП Шумадија Крагујевац. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
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