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  На основу члана 32. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 13.  
Закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник 
РС“, 9/20), члана 26. тачка 34. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 58 и члана 105. став 1. Пословника о 
раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1/21-
пречишћен текст), уз претходну сагласност Министарства државне управе и 
локалне самоуправе Владе Републике Србије број 015-05-00063/2021-24 од 
4.11.2021.године, 
        Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
  

Члан 1. 
  

 У Одлуци о одређивању назива тргова и улица на територији града 
Краљева, („Службени лист града Краљева“, број 29/20-пречишћен текст): 
У члану 3. Одељак LXVI за насељено место Поповићи: 
Редни број 3. назив улице „Гарави сокак“ мења се и гласи „Солунска“. 
 

У члану 3. Одељак LXXXVII за насељено место Ушће: 
Редни број 8. опис улице „Капетана Срђана Кошанина“ мења се и гласи: 
„Улица почиње од к.п.8912/3, делимично пролази кроз к.п.8934/1 (од к.п. 8912/3 до 
к.п. 8934/5), и целом к.п. 8934/5 до раскрснице са улицом 7.јула (к.п. 9022) односно 
између к.п. 8934/2 и к.п. 8934/1, даље иде од улице 7.јула (к.п. 9022), односно 
између к.п. број 8787/1 и к.п. 8934/1, улица се даље простире целом дужином 
преко к.п. број 8789/1, делимично пролази кроз к.п. 8791/1, 8910/2, 8910/3, 8909/3, 
8829, 8840/1, 8829, 8828, 8827 и целом к.п. број 8844, 8712, 3341 и завршава се 
између к.п. број 3344 и 3345 све КО Ушће“.   

 

Члан 2. 
 

У осталом делу Одлука  о одређивању назива тргова и улица на територији 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 29/20-пречишћен текст) 
остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 

 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-364/2021-I Председник 
Дана: 29. новембра 2021. године                       Скупштине града Краљева 

                                                               
                                                          Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја    


