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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),  уз претходну сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00032/2022-24 од 18. 
августа 2022. године, Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана ____ 
2022.године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 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 и 
19/22) врши се следећа измена: 

 
У одељку:  
 
''I НАСЕЉЕНО МЕСТО УЖИЦЕ 
 
У тачки 150. мења се назив улице тако да се уместо '' Дада Ђурића'' улица 

зове:  
 

150. Улица Александра Мишића 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. 

 
 
 

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, уз претходну 
сагласност министарства надлежног з апослове локалне самоуправе. 

Комисија за давање мишљења на називе улица и тргова је на седници одржаној 30. 
маја 2022.године, разматрала захтев грађана и усвојила предлог да се улица Дада Ђурића 
промени и да јој се додели назив ''Улица Александра Мишића''. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 
Градско веће је на седници одржаној 12. августа 2022.године, утврдило Предлог 

одлуке о измени Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на 
територији града Ужица и предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је доставило претходну 
сагласност број 015-05-00032/2022-24 од 18. августа 2022. године, на нови назив улице. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЗИВА УЛИЦЕ  

 
 

 НАЗИВ УЛИЦЕ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. НАСЕЉЕНО 
МЕСТО УЖИЦЕ   

 

 Улица Александра Мишића  

Александар Мишић (1891-1941) 
је био официр српске војске 
у Краљевини  
Србији током Балканских 
ратова и Првог светског рата. 
Наставио је службу у војсци 
Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца. Одликован је 
Орденом белог орла са 
мачевима, а постхумно је 
одликован и Орденом 
Карађорђеве звезде са мачевима  
IV реда. Син је чувеног војводе 
Живојина Мишића. 

 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
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