
                                                                 
     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  

 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању назива скверa  

  
 
          1.  Одређује се назив ''Сквер српско – јеврејског пријатељства'', скверу на коме 
се налази споменик настрадалим Србима и Јеврејима, у обухвату ПГР - а ‘’Насеља 
Ердоглија - Багремар’’ у Крагујевцу, у месној заједници  ''Багремар''.    
 
          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. 
 
          Удружење српско – израелског пријатељства ''Ахава'' из Крагујевца поднело је 
09.10.2019. године Одбору за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на територији Града (у даљем тексту: 
Одбор),  Иницијатицу да се тргу на коме се налази споменик настрадалим Србима и 
Јеврејима, у месној заједници ''Багремар'', одреди назив Трг др Моше Елија. 
 
          Увидом у Информацију о локацији Градске управе за просторно планирање, 
урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, број XVIII 350-
1441/19 од 26.10.2019. године, Одбор је утврдио да се споменик настрадалим 
Србима и Јеврејима налази у обухвату ПГР – а ''Насеље Ердоглија – Багремар'' у 
Крагујевцу (‘’Службени лист града Крагујевца’’, број 34/15), да се налази у зони 
зеленила, да је наведеним ПГР – ом простор око споменика предвиђен као сквер, 
као и да представља површину јавне намене. 
 
          Поступајући по поднетој Иницијативи, Одбор је од Месне заједнице 
''Багремар'', на чијој територији се налази поменути споменик, затражио да се 
изјасни о поднетој Иницијативи. Својим дописом број VII-01-265/19 од 20.11.2019. 
године, Савет Месне заједнице ''Багремар'' је образложио да се на поменутом тргу 
налази спомен обележје не само  настрадалим Јеврејима, већ и настрадалим 
Србима и Ромима и да би адекватан назив за простор око наведеног споменика био 
Трг српско – јеврејског пријатељства. 
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          С обзиром да се Градска управа за просторно планирање, урбанизам, 
изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, у свом допису од 26.10.2019. 
године изјаснила да је простор око споменика предвиђен као сквер, а имајући у виду 
и сугестије Месне заједнице ''Багремар'', Удружење српско – израелског 
пријатељства ''Ахава'', дописима од 28.01.2020. године и 04.05.2020. године, 
прихватило је да се простору око споменика настрадалим Србима и Јеврејима 
одреди назив Сквер српско – јеврејског пријатељства. 
 
         Одбор je, након разматрања поднете Иницијативе, одлучио да исту прихвати и 
Закључком бр. 015-9/2020-I/01 oд 22.09.2020. године утврдио Нацрт одлуке о 
одређивању назива скверу. Нацрт одлуке, Одбор је доставио Градском већу, као 
овлашћеном предлагачу, на основу кога је Градско веће утврдило Предлог одлуке о 
одређивању назива скверу и по добијању сагласности министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе, упутио га Скупштини града Крагујевца на одлучивање. 
 
          Средства за ову намену предвиђена 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: 015-19/20-I 
У Крагујевцу, 27.11.2020. године 

                                
                                                                                      

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК,  
                                                                                     Мирослав Петрашиновић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 


