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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018),  и члана 60. Статута 
града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19),  Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној дана ____ 2021.године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 
Члан 1. 

У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на 
територији града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 19/19-пречишћен текст, 9/20 
и 32/20- испр.) врше се следеће измене и допуне: 

 
''II НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕВОЈНО 
 
У насељеном месту Севојно  мења се опис улица: 
 
4. Улица Таковска која почиње од Улице Војводе Мишића (између кп број 3593 и 

кп број  3592 обе КО Севојно) , иде дуж кп број 3591/4 КО Севојно  и завршава се између 
кп број 3604 и кп број 3607 обе  КО Севојно. 

 
54 Улица Његошева која почиње између кат. парцела број 482/2 и  483/2, пролази 

кроз парцелу 482/1 КО Севојно и иде до кат. парцеле број 482/7. 
 
58. Улица Дунавска која почиње од Улице Сердара Јанка, између кп број 1736/3 и 

кп број 1601/3 обе КО Севојно, иде дуж кп број 1738/1 КО Севојно и завршава се између 
кп број 1718/2 и кп број 1622 обе КО Севојно. 

 
 Мења се назив засеока Седићи , и сада гласи ''Средићи''. 
 
Бришу се следећи називи: 
 

62. Улица Босанска која почиње од улице Бранка Ћопића, између кп 1692/2 и кп 
1680/3, иде дуж кп 1660/3 и завршава се између кп 1657 и кп 1685/1, све у КО 
Севојно. 

 
6. Засеок Лазаревићи који обухвата кп 3035 и кп 3037, све у КО Севојно се 

брише. 
 
Додају се описи две постојеће улице и то: 
Улица Брaће Чолић, матични број улице 741850000034 која почиње од 

раскрснице Миливоја Марића и Драгачевске улице , између кп број 3971/2 и 4174 обе КО 
Севојно, иде дуж кп број 4051, 3120/1, 3119/1, 707 све КО Севојно, и завршава се код 
улице Локва, између кп број 698 и 961/2 обе КО Севојно. 
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Улица Браће Николић, матични број улице 741850000030,  која почиње од Улице 
Хероја Дејовића, између кп број 3364 и 3368 обе КО Севојно, иде дуж кп број 3367, 415/1, 
3117/1, 246 све КО Севојно, и завршава се код Улице Локва, између кп број 234/1 и 273/3 
обе КО Севојно. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Ужица''. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     Бранислав Митровић 
___________________________ 

Образложење  
 

Чланом  93. Закона о локалној самоуправи  прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији. 

Одлуком о утврђивању назива улица и других делова насељених места на 
територији града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 19/19-пречишћен текст, 9/20 
и 32/20- испр.) утврђени су нови називи улица на територији града Ужица а у оквиру 
Пројекта Ажурирања адресног регистра.  

У циљу реализовања пројекта Ажурирања адресног регистра, почетком 
2021.године, вршено је обележавање улица и кућних бројева на територији градске 
општине Севојно. Након теренског обележавања на самој локацији градске општине, 
примећени су одређени проблеми које је потребно решити доношењем измена и допуна 
ове одлуке. 

Проблеми који су констатовани на самом терену од стране представника Градске 
управе који су били приликом постављања табли и кућних бројева, као и предлози 
грађана, упућени су Републичком геодетском заводу који су без одлагања доставили 
одговоре који предлози могу да се прихвате а који не могу и навели разлоге за то. 

Све предлоге и изјашњење Републичког геодетског завода разматрала је и 
Комисија за давање мишљења на називе улица и тргова. 

 Комисија за давање мишљења на називе улица и тргова је на седницама одржаним 
2. јуна 2021.године и 10. јуна 2021.године, разматрала приспеле предлоге грађана и 
градске општине Севојно и дала Мишљење III број 015-4/21-4  од 2. јуна 2021.године,  
које се налази у прилогу. Предлог за брисање назива улица ''Босанска'' у Севојну је ипак 
прихваћен након поновних консултација са Републичким геодетским заводом. 

Прихваћени су предлози да се улице Браће Николић и Браће Чолић обе врате у 
претходно стање. Прихваћен је и предлог да се измене описи Улица Таковске и Дунавске, 
а постојећа улица Његошева је угашена па је исти назив дат новој улици која је 
прескочена приликом израде елабората. Дошло је и до две измене код засеока, исправљен 
је назив засеока Средићи уместо Седићи а засеок Лазаревићи је укинут јер је установљено 
да у том засеоку не постоје куће у којима неко станује, већ стари урушени објекти. 

У складу са одговором Републичког геодетског завода и Мишљењем Комисије, 
Градско веће је на седници одржаној 14. јуна 2021.године, утврило Предлог одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених 
места на територији града Ужица и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 
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