
  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), на седници одржаној 27.11.2020. 
године,  донела је  

 
 

О Д Л У К У 
о промени назива улице Лозничка  

 
 

            1.  Мења се назив улице Лозничка, у месној заједници Угљешница и одређује 
се назив улица ‘’Капетана Дарка Костића’’. 
 
            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 промену назива улице Лозничка, у Mесној заједници 
''Угљешница'', Одбору за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на територији Града (у даљем тексту: 
Одбор), поднео је 13.11.2019. године Мијољуб Стевановић – Љупче из Крагујевца, 
улица Београдска број 96.У Иницијативи се наводи да у улици Лозничка нема 
приватних кућа. Уз Иницијативу је приложена и биографија капетана Дарка Костића, 
као и сагласности супруге Марине, оца Стевана и брата Предрага, покојног Дарка 
Костића, да се поменутој улици одреди назив капетана Дарка Костића.          
          Дописом број XXV-01-17/2020. године од 16.01.2020. године, Савет Mесне 
заједнице ‘’Угљешница’’ доставио је Одлуку Савета ове месне заједнице број VII-01-
16/20 од 16.01.2020. године, којом се она сагласила са променом назива улице 
Лозничка и одређивањем назива улица капетана Дарка Костића.       
         Увидом у допис Градске управе за опште и заједничке послове – Сектор за 
опште послове – Одељење за лични статус грађана – Бирачки списак  број 208-
Сл/2019-VII-01 од 17.12.2019. године, Одбор је констатовао да у улици Лозничка 
нема уписаних бирача, а увидом у допис Агенције за привредне регистре – 
Одељење за испоруке података ДОП 215/2019 од 16.01.2020. године, Одбор је 
констатовао да у улици Лозничка нема регистрованих привредних субјеката. 
          Одбор je, након разматрања поднете Иницијативе, одлучио да исту прихвати и 
Закључком бр. 015-10/2020-I/01 oд 22.09.2020. године утврдио Нацрт одлуке о 
промени назива улице Лозничка. Нацрт одлуке, Одбор је доставио Градском већу, 
као овлашћеном предлагачу, на основу кога је Градско веће утврдило Предлог 
одлуке о промени назива улице Лозничка и по добијању сагласности министарства 
надлежног за послове локалне самоуправе, упутио га Скупштини града Крагујевца на 
разматрање и одлучивање. 
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           Капетан Дарко Костић рођен је 27.01.1980. године у Крагујевцу.Основну школу 
завршио је у Сурдулици са одличним успехом, као добитник Вукове дипломе. Војну 
гимназију завршио је у Београду. Војну Академију, такође у Београду, завршио је 
2003. године, смер техничка служба Копнене војске и добио чин потпоручника, са 
звањем дипломирани инжењер хемијске технологије. Чин капетана добио је 2007. 
године.У току војне службе, више пута је награђиван и похваљиван.Од октобра 2003. 
године био је на служби у 201. позадинској бази Нишког корпуса на следећим 
дужностима: заменик командира чете у Параћину, командир чете, а потом командир 
вода за одржавање убојних средстава у Централној логистичкој бази Управе за 
логистику, до септембра 2014. године а потом је био на дужности заменика 
начелника сектора за генерално одржавање убојних средстава у техничко – 
ремонтном заводу.Био је ожењен Марином, која је такође запослена у Војсци Србије 
и у браку су имали ћерку Тару.Трагично је изгубио живот 28.02.2017. године, 
приликом експлозије у техничко – ремонтном заводу НХ ''Ђурђе Димитријевић – 
Ђура'', приликом вршења професионалне службе. 
          Средства за ову намену предвиђена су Уговором о поверавању комуналних 
послова из комуналне делатности одржавања градских улица (сигнализације) на 
подручју града Крагујевца у 2020. години број 352-128/20-XXIV од 02.03.2020. године, 
који је закључен између града Крагујевац и ЈКП Шумадија Крагујевац и Одлуком о 
буџету града Крагујевца за 2020. годину (‘’Службени лист града Крагујевца’’, број 
30/19).  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Број: 015-20/20-I 
У Крагујевцу, 27.11.2020. године 

                                         
                                                                                   

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК,                                                 

                                                                  
Мирослав Петрашиновић,с.р. 

 
 

 
 
 
 
 


