
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 015-6/18-4 
Датум: ______2022.године 
 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

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 ____ 2022.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 39/21-пречишћен текст) врше 
се следеће измене и допуне: 

 
У одељку:  
 
''I НАСЕЉЕНО МЕСТО УЖИЦЕ 
 
У тачки 69, мења се назив улице тако да се уместо '' Пива Караматијевића'' 

улица зове:  
 

69. Улица Престолонаследникова која почиње између кп 2272  и кп 4949, иде дуж 
кп 12065/2 и завршава се између кп 2280 и кп 2294, све у КО Ужице. 

 
 
Брише се тачка: 

167.  Улица Милана Јањушевића која почиње између кп 5742  и кп 5709, иде дуж 
кп 5789/3, кп 5789/4 и завршава се између кп 5733и кп 5725/1, све у КО Ужице. 

 
 

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. 

Комисија за давање мишљења на називе улица и тргова је на седници одржаној 3. 
Марта 2022.године, разматрала захтеве и предлоге грађана и усвојила предлог да се улица 
Милана Јањушевића брише, како би остао ранији назив Студеничка, а у складу са 



ГРАД УЖИЦЕ 
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Захтевом грађана из крака Видовданске улице, усвојила предлог да тај крак добије назив 
''Престолонаследникова'' умести утврђеног назива Пиве Караматијевића.  

Градско веће је на седници одржаној 11.4.2022.године, утврдило 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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