
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 дела улице Брегалничка  
 
 

             1.   Мења се назив дела улице Брегалничка, почев од кућног броја 41А, 
обухватајући и кућне бројеве 41Б, 41В, 41Г, закључно са кућним бројем 63, до улице 
Љубе Давидовића, у месној заједници ‘’Сушица’’ и одређује се назив тога дела улице 
Брегалничка, улица ‘’Перице Максимовића’’. 
 
              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 улица Перице Максимовића, која се 
налази у месној заједници ‘’Сушица’’, Одбору за одређивање назива улица, тргова, 
градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији Града (у 
даљем тексту: Одбор), поднела је 07.09.2018. године Mесна заједница ‘’Сушица’’. У 
Иницијативи се наводи да у Mесној заједници ‘’Сушица’’, већ више од 20 година, 
постоји улица Перице Максимовића, која је опремљена инфраструктуром, у којој су 
изграђени стамбени објекти, односно две стамбене зграде. Даље се у Иницијативи 
наводи да сви станари у овој улици имају лична документа са пребивалиштем на 
адреси улица Перице Максимовића, као и да су им одређени кућни бројеви са 
називом улице Перице Максимовића и да им на ову адресу стижу рачуни за 
комуналне услуге. И поред тога, захтев станара стамбених зграда из ове улице да 
региструју  управника стамбене заједнице, одбијен је, са образложењем да улица 
Перице Максимовића није евидентирана у Служби за катастар непокретности. 
Захтев за одређивање назива улица Перица Максимовић, подржали су и станари 
ове улице, чија су Изјашњења достављена Одбору.     
         Увидом у дописе Републичког геодетског завода – Службе за катастар 
непокретности Крагујевац број 952-025-96095/2020 од 10.08.2020. године, Одбор је 
утврдио да у Адресном регистру није евидентирана улица Перице Максимовића, а 
увидом у Допис број 952-3/2019-1417 од 23.08.2019. године, Одбор је утврдио да је у 
Адресном регистру, ова улица евидентирана као улица Брегалничка и да обухвата 
кућне бројеве 41А, 41Б, 41В, 41Г и 63, до улице Љубе Давидовића. 
          Увидом у допис Градске управе за друштвене делатности и послове са 
грађанима – Сектор за опште послове  - Одељење за лични статус грађана – 
Бирачки списак број 208- Сл/2020-XXV-01 од 17.06.2020. године, Одбор је 
констатовао да је на делу улице Брегалничка, за који се тражи промена назива, у 
Јединствени бирачки списак уписано укупно 27 бирача, а увидом у допис Агенције за 
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привредне регистре ДОП 72/2020 од 29.06.2020. године, Одбор је утврдио да на 
поменутом делу улице Брегалничка, на адресама са кућним бројевима 41А, 41Б, 
41В, 41Г и 63, до улице Љубе Давидовића, у регистар ове Агенције, није уписано 
ниједно правно лице. Обзиром да је Одбору достављена сагласност 18 физичких 
лица која имају пријављено пребивалиште у улици Перице Максимовића, за промену 
назива овог дела улице Брегалничка, то постоји сагласност већине од укупног броја 
пунолетних грађана који имају пријављено пребивалиште у овом делу улице 
Брегалничка, сагласно члану  8. алинеја 9. Правилника о поступку и начину 
одређивања и промени назива улица, тргова, градских четврти, заселака или делова 
насељених места на територији града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', 
бр.  5/10, 5а/10 и 28/18).    
          Одбор je, након разматрања поднете Иницијативе и достављених доказа, 
одлучио да исту прихвати и Закључком број 015-8/2020-I/01 од 22.09.2020.                            
године утврдио Нацрт одлуке о промени назива дела улице Брегалничка. Нацрт 
одлуке, Одбор је доставио Градском већу, као овлашћеном предлагачу, на основу 
кога је Градско веће утврдило Предлог одлуке о промени назива дела улице 
Брегалничка и по добијању сагласности министарства надлежног за послове  
локалне самоуправе, упутио га Скупштини града Крагујевца на разматрање и  
одлучивање. 
         Перица Максимовић рођен је 1907. године, у селу Котража. По занимању је био 
учитељ, истакнути револуционар, погинуо 1943. године у народноослободилачком 
рату. 
           Средства за ову намену планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 
2020. годину (‘’Службени лист града Крагујевца’’, број 30/19) и биће реализована на 
основу Уговора 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 
Крагујевца и ЈКП Шумадија Крагујевац. 
    

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Број: 015-18/20-I 
У Крагујевцу, 27.11.2020.  године 

                                         
 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК,                                                            
                                                              Мирослав Петрашиновић,с.р. 
 


