
Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 12. став 1. тачка 7. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. став 1. 
тачка 33. и 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службени 

лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 
109/18), у члану 42. став 1. после речи: „Град Београд” тачка 
се замењује: „интерпункцијским знаком тачка и запета” и 
додају се речи: „обезбеђивање услова за уређивање, употре-
бу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и 
парка Калемегдан.”. 

Члан 2.
 У члану 49. став 4. мења се и гласи:
„У Сeкрeтaриjaту сe вршe пoслoви: плaнирaњa пoтрeб-

них срeдстaвa зa финaнсирaњe мaтeриjaлнe пoдршкe и 
пoмoћи у oблaсти сoциjaлнe зaштитe и бoрaчкo-инвaлидскe 
зaштитe у склaду сa aктимa грaдa; обезбеђивања средстава 
и реализације програма од јавног интереса које реализу-
ју удружења у области: социјалне заштите, борачко-инва-
лидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите 
избеглица и интерно расељених лица са Косова и Метохи-
је, заштите и промовисања људских и мањинских права у 
складу са законом и актима града; у вези учешћа на јавним 
конкурсима за обезбеђивање средстава за унапређење по-
ложаја избеглица и интерно расељених лица; спровођења 
и реализације програма који за предмет имају побољшање 
услова становања избеглица и интерно расељених лица на 
територији града Београда; стручне помоћи избеглицама и 
интерно расељеним лицима у циљу остваривања њихових 
права; учeшћа и прaћeња рeaлизaциje збрињaвaњa лицa из 
нeфoрмaлних нaсeљa; реализације активности у складу са 
пројектима; учeшћа у изрaди и спровођењу планова пре-
сељења у складу са законом; учeшћа у изрaди и спровође-
њу стрaтeшких дoкумeнaтa грaдa у oблaсти унaпрeђeњa 
пoлoжaja Рoмa и припaдajућих aкциoних плaнoвa; праћења 
реализације пружања услуга, унапређења постојећих услуга 
и увођења иновативних услуга; праћења делатности, инве-
стиција и инвестиционог одржавања радне јединице „Днев-

ни центри и клубови”, као и Службе „Помоћ у кући”, које 
послују у оквиру Геронтолошког центра Београд.”

У ставу 6. после речи: „породиља” речи: „на територи-
ји града” замењују се речима: ”и о праву на новогодишњу 
новчану честитку мајци прворођеног дечака и прворођене 
девојчице рођених 1. јануара”.

У ставу 9. после речи: „зараде” додају се запета и речи: 
„односно накнаду плате” а после речи: „посебне неге дете-
та” додају се речи: „ и остале накнаде по основу рођења и 
неге детета и посебне неге детета”.

У ставу 11. речи: „или прихватну станицу” бришу се.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке Секретаријат за ко-

муналне и стамбене послове и Секретаријат за социјалну 
заштиту настављају са радом у складу са делокругом утвр-
ђеним овом одлуком.

Члан 4.
Акт о организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи ускладиће се са одредбама ове одлуке ко-
јим је утврђен делокруг организационих јединица из члана 
3. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 5.
Начелник Градске управе распоредиће запослене у орга-

низационим јединицама из члана 3. ове одлуке у року од 15 
дана од дана ступања на снагу акта из члана 4. ове одлуке.

Члан 6.
Запослени у организационим јединицама из члана 3. ове 

одлуке настављају са радом на досадашњим пословима до 
распоређивања од стране начелника Градске управе.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 020-1166/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 211. став 3. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), 
члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон), члана 31. став 1. тачка 7), Правилника о критерију-
мима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опре-
мање установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, 
број 42/18) и члана 52. став 1. тачка 6) Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕД-
СТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАН-

СИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Предмет 

Члан 1.
Овом одлуком прописују се критеријуми за доделу сред-

става за изградњу, одржавање и опремање установа соци-
јалне заштите које се финансирају из буџета Града Београда 
(у даљем тексту: установе).

План инвестиција

Члан 2.
План инвестиција обухвата капиталне пројекте (изград-

њу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и инвестиционо 
одржавање објеката, као и опремање).

План инвестиција установе достављају организационој 
јединици Градске управе надлежној за послове социјалне 
заштите до 31. јануара текуће године за наредну годину.

Захтеве за санацију и текуће одржавање објеката, уста-
нове подносе организационој јединици Градске управе на-
длежној за послове социјалне заштите у поступку припреме 
буџета најкасније до 30. новембра текуће године за наредну 
годину.

Приоритети

Члан 3.
Средства за изградњу, реконструкцију, доградњу, адап-

тацију и инвестиционо одржавање објеката, као и опрема-
ње, додељују се установама, у складу са следећим приори-
тетима:

1) Обавезе поступања по налогу надлежних инспекција, 
према степену ризика по живот и здравље корисника и за-
послених;

2) Обезбеђивање испуњености прописаних минимал-
них стандарда у погледу простора и опреме (структуралних 
стандарда);

3) Унапређење услова заштите корисника

Критеријуми

Члан 4.
Расподела средства за капиталне пројекте, као и за сана-

цију и текуће одржавање објеката Установа, врши се при-
меном следећих критеријума, по приоритетима утврђеним 
у члану 3. ове одлуке:

1) број корисника и запослених у објекту за који устано-
ва подноси захтев;

2) ниво унапређења рада у објекту за који установа под-
носи захтев;

3) број улагања у претходних пет година у односу на ста-
рост објекта за који установа подноси захтев.

Члан 5.
Организациона јединица градске управе надлежна за 

послове социјалне заштите образује Комисију која приме-
ном критеријума из члана 4. ове одлуке, по приоритетима 
из члана 3. ове одлуке сачињава предлог листе достављених 
захтева и планова Установа из члана 2. ове одлуке.

Члан 6.
На основу достављених планова инвестиција у року из чла-

на 2. става 2. ове одлуке, установе и организациона јединица 
градске управе града Београда надлежна за послове социјалне 
заштите, поступају на начин и у роковима прописаним зако-
ном и подзаконским актима којима се уређује буџетски систем.

Организациона јединица Градске управе Града Београда 
надлежна за послове социјалне заштите, у складу са зако-
ном и овом одлуком, на основу благовремено поднетих за-
хтева установа, за намене из члана 2. став 3. ове одлуке за 
сваку буџетску годину опредељује средства кроз расподелу 
средстава установама социјалне заштите.

Члан 7.
Овај одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 5-1159/18-С, 21. децембар 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана одредаба Закона о 
удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. 
закони и 44/18 – др. закон), члана 20. став 1. тачка 23. закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), закона о Уредби о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник РС, број 16/18) и 
члана 25. став 1. тачка 27. и члана 31. став 1. тачка 7. Ста-
тута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗ-
БОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ТУРИЗМУ КОЈИ СЕ 

СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови, 

обим, начин, поступак доделе средстава за суфинансирање 
програма и пројеката из области туризма, које реализују 
удружења, а који су од јавног интереса у складу са закон-
ским и подзаконским акима.

 Члан 2.
Циљеви суфинасирања програма и пројеката из области 

туризма из буџета Града Београда су следећи:
– позиционирање Београда као туристичке дестинације 

у региону и шире и развој понуде туристичког производа 
као што су конгреси и манифестације;
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– повећања броја скупова организованих у граду Бео-
граду фокусирајући се на унапређење међусобне сарадње 
између научних и стручних асоцијација;

– унапређење квалитета конгреса и манифестација и по-
већање броја учесника;

– унапређење укупне туристичке понуде Београда;
– повећање туристичког промета у Београду;
– већи прилив средстава од уплате боравишне таксе и 

повећање економских ефеката од туризма;
– презентације и реализација креативних, иновативних 

и стваралачких идеја и предузетничких вештина;
– обогаћивање туристичке понуде на Дунаву;
– применa нових технологија у циљу промоције тури-

стичке понуде Града Београда;
– повећање могућности запошљавања.

 Члан 3.
Висина финансијских средстава за суфинансирање про-

грама и пројеката из области туризма обезбеђују се у буџе-
ту Града Београда за годину у којој се расписује конкурс.

Максимални појединачни износ финансијских средстава 
из става 1. овог члана износи до 85% укупних трошкова, а не 
више од 600.000,00 (шестотинахиљада) динара са ПДВ-ом.

Финансијска средства могу се доделити учесницима 
конкурса који ће своје програме и пројекте реализовати у 
буџетској години у којој се расписује конкурс, а најкасније 
до 31. октобра.

Исплата средстава ће се вршити по завршетку програ-
ма и пројеката, а након достављања коначног извештаја о 
реализованим активностима и коришћењу средстава са до-
казима о наменском утрошку средстава (фактуре, изводи 
банака, отпремнице, доставнице и сл).

 Члан 4.
Организациона јединица Градске управе Града Београда 

надлежна за послове привреде, у чијем делокругу је област 
у којој се остварује јавни интерес, односно на чијем разде-
лу су обезбеђена средства подстиче програме и пројекте (у 
даљем тексту: програми) које реализују удружења, а која су 
од јавног интереса за развој туризма, у складу са важећим 
прописима и овом одлуком.

 Члан 5.
Додела средстава за суфинансирање програма из области 

туризма врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: 
конкурс) који расписује организациона јединица Градске упра-
ве Града Београда надлежна за послове привреде и оглашава на 
званичној интернет-страни Града Београда и порталу е-Управа, 
а може се објавити и у другим средствима информисања.

На конкурсу могу учествовати добровољне и невладине 
недобитне организације са седиштем на територији града 
Београда, засноване на слободи удруживања више физич-
ких или правних лица, основане ради остваривања и уна-
пређења одређеног заједничког или општег интереса, које 
нису забрањене Уставом или законом, уписане у регистар 
надлежног органа у складу са законом.

 Члан 6.
Конкурс се расписује најмање једном годишње и то за 

суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, 
манифестација, едукација у области туризма, изложби, као 
и за унапређење програма коришћењем информационих 
технологија у туризму на територији града Београда.

Конкурс обавезно садржи следеће податке: ко може бити 
учесник конкурса; рок за подношење пријава; рок за приго-
воре и увид у документацију, обим средстава која се додељу-

ју; списак конкурсне документације коју је потребно доста-
вити, а којом се доказује испуњеност услова за учествовање 
на конкурсу уз попуњен образац предлога програма; траја-
ње програма; ближа мерила и допунске критеријуме чијом 
применом се врши вредновање пријављених програма, са ја-
сним системом за вредновање сваког појединачног критери-
јума, област у којој се програм реализује, територију на којој 
би се програм реализовао, циљ, врста и обим активности 
које би се вршиле у току реализације програма, укупан број 
лица који је потребан за извођење програма.

Надлежни органи по службеној дужности утврђују да 
ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да 
ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења 
остварују у области у којој се програм реализује.

Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети 
у обзир да ли је са удружењем у претходне две године раски-
нуо уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

 Члан 7.
Учесник конкурса мора да испуњава следеће услове:
– да има регистровано седиште на територији града Бео-

града најмање једну годину, пре објављивања текста кон-
курса у средствима јавног информисања;

– да се програм одржава искључиво на територији града 
Београда;

– да је главни носилац програма, односно организатор 
програма, а не да делује као посредник, кординатор и сл;

– да се програм за који се аплицирало реализује у складу 
са циљевима удружења, а према статутарним одредбама; 

– да се програм за који се траже средства реализује у те-
кућој буџетској години у којој је расписан конкурс, а најка-
сније до 31. октобра;

– да програми који се односе на организовање конгреса, 
манифестација, едукација у области туризма, изложби има 
утврђен датум, време, место одржавања, циљ, врсту и обим 
активности које би се вршиле у току реализације програма, 
укупан број лица који је потребан за извођење програма 
као и планирани број посетиоца;

– да програми који се односе на унапређење туристичке 
понуде коришћењем информационих технологија у тури-
зму на територији града Београда имају за циљ да корисни-
цима омогуће иновативан и аутентичан доживљај Београда;

– да је до дана објављивања конкурса измирио све поре-
зе и доприносе, као и остале обавезе по основу јавних при-
хода у складу са прописима Републике Србије;

– да законски заступници нису осуђивани за неко од кри-
вичних дела као члан организоване криминалне групе, да за-
конски заступници нису осуђивани за кривично дело против 
привреде, кривично дело против животне средине, кривич-
но дело примање и давање мита, кривично дело преваре;

– да подносиоцу пријаве у периоду од годину дана пре 
подношења пријаве текући рачуни код пословних банака 
нису били блокирани дуже од укупно 15 дана;

– да за активности за које се траже средства по распи-
саном конкурсу нису финансирани од стране другог буџет-
ског корисника.

 Члан 8.
Удружења – учесници конкурса подносе пријаву непо-

средно или путем поште, организационој јединици Градске 
управе Града Београда надлежној за послове привреде.

Пријава се преузима са сајта Града Београда и портала 
е-Управа.

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити кра-
ћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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 Члан 9.
Избор програма који се суфинансирају из буџета Града 

Београда врше се применом следећих критеријума:
1. референце програма: област у којој се реализује про-

грам, дужина трајања програма, број корисника програма, 
могућност развоја програма и његова одрживост;

2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања у области у којој се про-
грам спроводи;

3. суфинансирање програма из других извора: сопстве-
ни приходи, буџета Републике Србије или локалне самоу-
праве, фондова Европске уније, поклони, донације, легата, 
кредита и друго, а у случају недостајућег дела средстава за 
финансирање програма;

4. законитости и ефикасности коришћења средстава и 
одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена 
средства буџета Републике Србије и ако јесу да ли су испу-
њене уговорене обавезе.

Ближа мерила за избор програма применом критеријума 
из става 1. овог члана, утврђује организациона јединица Град-
ске управе Града Београда надлежна за послове привреде.

 Члан 10.
Мерила за доделу средстава вршиће се на следећи начин: 

Максималан број бодова (10) по сваком критеријуму добија 
се уколико учесник конкурса докаже да су сви извори фи-
нансирања обезбеђени.

Сваки критеријум подељен је на секције, а свака секција 
има оцену (бодове) између 1 и 5 и оцену (бодове) 10 и то:1 – 
слабо; 2 – задовољава; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома 
добро, 10 – одлично.

Вредност сваког критеријума представља збир оцена 
његових секција.

У случају да два или више учесника остварују исти број 
бодова, предност у додели средстава имаће они учесници 
чија је област деловања развој међународног и домаћег ту-
ризма, а којима нису додељена средства из буџета Града 
Београда и/или Републике Србије, по било ком основу у по-
следње три године, укључујући и годину у којој је конкурс 
расписан, а за учеснике конкурса којима су додељивана бу-
џетска средства Града Београда и/или Републике Србије у 
последње три године, укључујући и годину у којој је конкурс 
расписан, предност ће имати они чији је укупан износ до-
дељених средстава за претходне три године мањи од макси-
малног појединачног износа из члана 3. став 2. ове одлуке.

Ако се применом критеријума из става 4. не може утвр-
дити који од учесника, који су остварили исти број бодова 
има предност у додели средстава, предност ће имати уче-
сници са новим програмом, а у случају постојања два или 
више нових програма, предност ће имати учесници који 
имају боље референце (искуство, награде, признања).

 Члан 11.
Предлог програма садржи: област у којој се програм ре-

ализује, време и дужину трајања програма, врсту и обим 
активности који би се вршили у току реализације програма 
и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

Активности у оквиру програма за које се додељују сред-
ства су:

– материјални трошкови – трошкови изнајмљивања (за-
купа) простора – сале, пратеће опреме техничке подршке, 
аудио визуелна опрема (обрачун трошкова извршити пре-
ма тржишној цени, броју дана изнајмљивања простора и 
опреме за потребе реализације програмских активности и 
сл.), трошкови израде дигиталног, мултимедијалног садр-
жаја који је намењен туристичкој промоцији Београда, као и 

трошкови набавке услуге обраде мултимедијалног садржаја 
који је намењен туристичкој промоцији Београда, трошкове 
који се односе на израду апликација за оперативне системе 
Андроид и ИОС намењен туристичкој промоцији Београда, 
режијски трошкови одржавања (струја, вода, интернет и сл);

– путни трошкови за учеснике – трошкови превоза 
(авио превоз, аутобуски, железнички) за извршиоце актив-
ности и учеснике пропратних активности према предви-
ђеним активностима програма. Обрачун путних трошкова 
извршити према висини стварних трошкова (уобичајеним 
ценама превоза);

– трошкови, информисања јавности и видљивости про-
грама обухватају трошкове припрема пропагандног мате-
ријала за догађаје (трошкови израде штампаног материјала, 
обавештења, сертификати, програм, постери и остали ре-
кламно пропагандни материјал), трошкови медијског и он-
-лине оглашавања (израда спотова, реклама, трошкови огла-
шавања у медијима и слично а који су намењени промоцији 
културних и туристичких потенцијала града Београда);

– административни трошкови – за издавање дозвола за 
организовање програма.

Активности у оквиру програма за које се неће додељива-
ти средства су:

– трошкови активности на припреми предлога програма;
– трошкови који се не односе на период спровођења 

програма;
– заостали дугови, губици и камате;
– трошкови куповине и набавке опреме и сл;
– куповина земљишта или објеката или непокретног 

или покретног добра било које врсте;
– ставке које се већ финансирају из буџетских средстава 

Републике Србије и јединице локалне самоуправе;
– трошкови партнера у пројекту;
– трошкови који нису наведени у спецификацији тро-

шкова (буџету активности), који је саставни део пријаве,
– губици настали приликом конверзије валуте;
– путовања у иностранство, земљи и трошкови дневница;
– трошкови смештаја;
– ауторски хонорари и остали хонорари ангажованих лица 

на пројекту (хонорари предавача, ангажованих лица на про-
јекту, ауторски хонорари, трошкови симултаног превођења);

– сви остали трошкови који нису наведени под активно-
стима за које се средства додељују;

Сва финансијска средства везана за одобрене активно-
сти морају бити фактурисана на име корисника средстава, 
односно исказани на рачунима издатим на име корисника 
средстава.

 Члан 12.
За спровођење јавног конкурса образује се конкурсна 

комисија (у даљем текст: комисија) коју образује руководи-
лац организационе јединице Градске управе Града Београда 
која је надлежна за послове привреде. 

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају 
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, 
односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању су-
коба интереса).

Именовано лице не може предузимати радње у својству 
члана Комисије пре него што потпише Изјаву из става 2. 
овог члана.

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан 
комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове 
комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О решава-
њу сукоба интереса надлежни орган одлучује у сваком слу-
чају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у ко-
мисију новог члана као замену.
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Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови 
његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или роди-
тељ), запослени или члан органа удружења које учествује на 
конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било 
који начин са тим удружењем или у односу на та удружења 
има било који материјални или нематеријални интерес, су-
протан јавном интересу и то у случајевима породичне повеза-
ности, економских интереса или другог заједничког интереса.

Ближа садржина Изјаве из става 2. овог члана и ближи 
поступак у коме се води рачуна о непостојању сукоба инте-
реса уређује се интерним актом надлежног органа.

Комисију чини председник и најмање два члана. Члано-
ви комисије не добијају накнаду за свој рад.

Члан 13.
У комисију могу бити именована и лица представници 

стручне јавности.
Надлежни орган може ангажовати и стручњаке за поје-

дине области ради припреме анализе о успешности, квали-
тету и остварењу циљева програма који се реализују.

Ближа мерила, критеријуме и поступак одабира струч-
њака из ст. 1. и 2. овог члана прописује својим актом надле-
жни орган из члана 9. став 2. ове одлуке, односно у складу 
са чланом 6. став 2. ове одлуке, приликом утврђивања кон-
курсних услова.

Члан 14.
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања при-

јављених програма у року који не може бити дужи од 60 
дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној ин-
тернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете прија-
ве и приложену документацију у року од три радна дана од 
дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса има-
ју право приговора у року од осам дана од дана њеног обја-
вљивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надле-
жни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору програма којим се из буџета Града Бео-
града додељују средства за суфинансирање програма из 
области туризма објављује се на званичној интернет-стра-
ници Града Београд и на порталу е-Управа, а може се обја-
вити и у другим средствима информисања.

 Члан 15.
 Средства, која се у складу са овом одлуком одобре за ре-

ализацију програма из области туризма, су наменска сред-
ства и могу се користити искључиво за реализацију кон-
кретног програма и у складу са уговором који се закључује 
између организационе јединице Градске управе Града Бео-
града надлежне за послове привреде и удружења.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго-
ворности уговорних страна, а нарочито: предмет програ-
ма, рок у којем се програм реализује, конкретне обавезе 
уговорних страна, износ одобрених средстава, начин обез-
беђења и преноса средства, елементе које треба да садржи 
захтев за пренос средстава, обавезу корисника средстава да 
достави извештај о реализацији пројекта са доказима о на-
менском коришћењу буџетских средстава.

 Члан 16.
Удружење израђује завршни наративни и финансијски 

извештај.

Завршни наративни извештај из става 1. овог члана са-
држи: детаљан опис активности и резултата реализације 
програма у односу на планиране активности дефинисане 
предлогом програма, како би се могла извршити процена 
успешности од стране надлежног органа и образложење за 
свако одступање од програма и преглед корективних мера 
које је предузео корисник средстава.

Завршни финансијски извештај из става 1. овог члана садр-
жи: приказ буџета, који је саставни део уговора са прегледом 
свих трошкова који су настали током извештајног периода, као 
и целокупну документацију која оправдава настале трошкове.

 Члан 17.
Удружење доставља завршни наративни и финансијски 

извештај у роковима предвиђеним закљученим уговором.
Надлежни орган прегледа и разматра извештаје из става 

1. овог члана.
Прегледом финансијских извештаја надлежни орган 

утврђује да ли су средства наменски коришћена и да ли 
постоји рачуноводствена документација која указује на на-
менски утрошак истих.

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним оба-
везама и/или без припадајуће рачуноводствене документа-
ције неће бити признати, о чему се носилац програма оба-
вештава писаним путем.

Прегледом наративног извештаја надлежни орган оства-
рује увид и врши процену квалитета и успешности програ-
ма у смислу реализације постављених циљева.

О извршеној процени надлежни орган обавештава ко-
рисника средстава.

Удружење на захтев надлежног органа доставља допуну 
и додатно објашњење навода изнетих у извештају у року од 
осам дана од пријема захтева надлежног органа за доставу 
допуне документације.

Члан 18.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор про-
грама и пројеката у туризму који се суфинансирају из бу-
џета града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
37/16, 19/17 и 79/17).

Члан 19.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 3-1162/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености („Службе-
ни галсник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. 
закон) и члана 25. став 1. тачка 2. и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДО-
ДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТА-

ВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Члан 1.

Овом одлуком уређују се начин, услови и критеријуми 
за доделу бесповратних финансијских средстава у оквиру 
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мера и активности за подршку развоја предузетништва на 
територији града Београда.

Члан 2.
Средства се додељују предузетницима, микро и малим 

привредним субјектима (у даљем тексту: привредни субјек-
ти) са територије града Београда, уз обавезу запошљавања 
незапослених лица са евиденције Националне службе за за-
пошљавање, са територије града Београда. 

Циљеви доделе су запошљавање незапослених лица, 
афирмација родне равноправности, унапређење пословног 
процеса кроз увођење нових производних, пословних или 
побољшање постојећих пословних линија, покретање но-
вих предузетничких активности, отварање могућности за 
модернизацију и проширење производних и услужно ори-
јентисаних делатности, као и очување постојећих и ства-
рање услова за отварање нових радних места, јачање кон-
курентности привредних субјеката, стимулисање стварања 
нове додатне материјалне вредности намењене тржишту и 
повећање укупног привредног раста и развоја предузетни-
штва на територији града Београда.

Члан 3.
Предмет jавног конкурса је додела бесповратних финан-

сијских средстава за куповину једног или више основних сред-
става (машина и опреме), уз обавезу запошљавања незапосле-
них лица са евиденције Националне службе за запошљавање 
са територије града Београда са пуним радним временом, на 
период од минимум једне године од дана уредно достављеног 
Захтева за пренос средстава са потребном документацијом.

Под основним средством из става 1. овог члана под-
разумевају се машине и опрема која ће се користити дуже 
од једне године од дана потписивања уговора и чија купо-
продајна вредност по набављеном основном средству мора 
бити већа од 60.000,00 динара без ПДВ-а.

Уколико се ради о набавци рачунарске опреме (ком-
пјутера), на Jавном конкурсу могу учествовати искључиво 
привредни субјекти чија је претежна делатност производња 
софтвера (Рачунарско програмирање – шифра 62.01 према 
Уредби о класификацији делатности).

Машине и опрема не могу бити набављене од физичког 
лица, осим ако је продавац предузетник. Набављене машине и 
опрема морају бити у складу са делатношћу привредног субјек-
та и морају бити инсталирани на територији града Београда.

Члан 4.
Средства за финансирање мера и активности за подр-

шку развоја предузетништва обезбеђују се у буџету Града 
Београда, за годину у којој се расписује јавни конкурс, а у 
складу са Акционим планом запошљавања града Београда 
за текућу годину.

Члан 5.
Средстава се додељују на основу Јавног конкурса за до-

делу средстава за подршку развоја предузетништва (у да-
љем тексту: jавни конкурс).

Јавни конкурс расписује организациона јединица Град-
ске управе Града Београда надлежна за послове привреде (у 
даљем тексту: Секретаријат за привреду).

Јавни конкурс се расписује у текућој буџетској години 
према опредељеним средствима за ту годину.

Члан 6.
Оправдан трошак који се финансира за куповину једног 

или више основних средстава је купопродајна цена основ-
них средстава без ПДВ-а.

Трошак мора бити фактурисан кориснику средстава, 
односно исказан на рачунима издатим на име корисника 
средстава по тржишним условима.

Трошкови који се не финансирају су трошкови у вези 
набавке опреме као што су: царински и административни 
трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења 
и манипулације, монтаже и инсталирање опреме/машина, 
обуке идр.

Члан 7.
На јавном конкурсу могу да учествују привредни субјек-

ти који испуњавају следеће услове:
1) да су регистровани и имају седиште на територији 

града Београда, као и да обављају делатност на територији 
града Београда;

2) да су регистровани најмање годину дана до дана обја-
вљивања јавног конкурса;

3) да је привредни субјекат код надлежне Агенције за 
привредне регистре разврстан као предузетник, микро и 
мало правно лице;

4) да привредном субјекту у року од две године до дана 
објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна 
мера забране обављања делатности, а уколико послује кра-
ће од две године, да није изречена правоснажна мера забра-
не обављања делатности за укупан период пословања;

5) да власници и одговорна лица привредног субјекта 
нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води 
кривични поступак за кривична дела против привреде;

6) да привредни субјекат није у групи повезаних лица 
у којој су неки од чланова средњи и велики привредни су-
бјекти;

7) да је до дана објављивања јавног конкурса измирио 
доспеле обавезе према граду Београду по основу изворних 
јавних прихода;

8) да привредном субјекту у периоду од годину дана до 
дана објављивања Јавног конкурса текући рачуни код по-
словних банака нису били блокирани дуже од укупно 15 
дана;

9) да привредни субјекат према евиденцији Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања о броју запосле-
них лица на дан објављивања Јавног конкурса има најмање 
једно запослено лице на неодређено време.

10) да није покренут стечајни поступак и поступак ли-
квидације.

Када се прилажу документа на страном језику достави-
ти и превод на српски језик са овером судског тумача.

Члан 8.
Пријава чини саставни део Jавног конкурса и састоји се 

од следећих образаца и пратећих изјава:
− Формулар Пријаве – подноси се потписан од стране 

овлашћеног лица у привредном субјекту;
− Спецификација трошкова (буџет активности) – под-

носи се потписана од стране овлашћеног лица у привред-
ном субјекту; свака ставка изражена у буџету активности 
мора бити оправдана са одговарајућим документом (купо-
продајна цена без ПДВ-а);

− Потписану изјаву (саставни део Пријаве) под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу кори-
сника средстава о додели државне помоћи мале вредности 
де минимис у години у којој се расписује јавни конкурс и 
у претходне две године, а уколико послује краће од две го-
дине потписану изјаву (саставни део Пријаве) под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу кори-
сника средстава о додели државне помоћи мале вредности 
де минимис, за укупан период пословања;
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− Потписану изјаву (саставни део Пријаве) под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
привредном субјекту нису у години у којој се расписује јав-
ни конкурс додељена бесповратна средства за исте намене, 
који су предмет овог Јавног конкурса, од стране државних 
органа и органа Града Београда;

− Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
привредни субјекат није у групи повезаних лица у којој су 
неки од чланова средњи и велики привредни субјекти.

Пријава се преузима са сајта Града Београда. Пријава 
са пратећом документацијом се подноси Секретаријату за 
привреду.

Члан 9.
Критеријуми и мерила за вредновање и рангирање при-

јава су:
– афирмација родне равноправности;
– врста делатности; 
– дужина обављања делатности; 
– број запослених лица; 
– инвестирање сопственим средствима у основна средства; 
– додељена средства од државних органа и органа Града 

Београда и
– остварена признања и награде са сајмова и такмичења 

из делокруга своје делатности).
Број бодова по критеријумима и мерилима из става 1. 

овог члана биће одређени јавним конкурсом.
У случају да две или више пријава имају исти број бо-

дова у Листи вредновања и рангирања предност ће имати 
Пријава који је остварила већи број бодова по редоследу 
критеријума и мерила за вредновање из става 1. овог члана. 
У случају да је исти број бодова и према редоследу критери-
јума и мерила, предност ће имати пријаве које имају већи 
број запослених.

Члан 10.
Комисију за вредновање и рангирање пријава поднетих 

по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку развоја 
предузетништва (у даљем тексту: Комисија) образује руко-
водилац Секретаријата за привреду.

Комисију чине најмање три члана од којих је један пред-
седник.

Комисија врши оцену испуњености услова, вредновање 
и рангирање пријава.

Комисија утврђује Предлог листе вредновања и ранги-
рања достављених пријава по Јавном конкурсу, на основу 
критеријума и мерила наведених у члану 9. ове одлуке у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Предлог Листе се објављује на званичној интернет-страни-
ци града Београда.

На Предлог листе из става 4. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији у року од пет дана 
од дана објављивања на званичној интернет страници Града 
Београда. Приговор се подноси Комисији, писменим путем 
на адресу Секретаријата за привреду. Комисија одлучује о 
приговору у року од пет дана од дана истека рока за под-
ношење приговора, сачињава коначну Листу вредновања и 
рангирања достављених пријава по јавном конкурсу и Пре-
длог одлуке о додели бесповратних финансијских средстава 
привредним субјектима.

Одлуку о додели бесповратних финансијских средстава 
привредним субјектима по спроведеном јавном конкурсу 
доноси руководилац Секретаријата за привреду а на основу 
предлога Комисије. Одлука се објављује на званичној ин-
тернет страници Града Београда. 

Члан 11.
Уговор са изабраним подносиоцима пријава којим се 

уређују међусобна права, обавезе и одговорности уго-
ворних страна нарочито садржи следеће елементе: виси-
ну одобрених средстава са динамиком и начином преноса 
средстава, средства финансијског обезбеђења, обавезу ко-
рисника средстава да у случају ненаменског трошења сред-
става иста врати, обавезу запошљавања незапослених лица 
са евиденције Националне службе за запошљавање, вре-
менски рок у коме предмет финансирања (машине/опрема) 
купљен уз подршку бесповратних средстава не сме отуђити 
и друге елементе.

Корисник средстава дужан је да Секретаријату за при-
вреду поднесе коначни извештај о реализацији уговорних 
обавеза.

Корисник средстава дужан је да Секретаријату за при-
вреду у сваком моменту, омогући контролу реализације 
уговорне обавезе и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, Секретаријат за привреду има право да раскине 
Уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да 
активира инструмент обезбеђења, а корисник средстава ду-
жан је да средства врати са законском каматом.

Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Oдлука о начину, условима и критеријумима за доделу бес-
повратних финансијских средстава за подршку развоја пре-
дузетништва („Службени лист Града Београда”, број 96/17).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1164/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености („Службе-
ни гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. 
закон), члана 25. став 1. тачка 2. и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕ-
СА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови, 

обим, начин, поступак доделе средстава као и поступак вра-
ћања средстава за суфинансирање програма од јавног инте-
реса из области промоције предузетништва и запошљавања 
на територији града Београда ( у даљем тексту: програми).

Програми који ће се суфинансирати у складу са овом 
одлуком морају испуњавати неки од следећих циљева:

– реализација програма преквалификација и обука у 
циљу повећања запослености;
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– промоција запошљавања лица из категорије теже за-
пошљивих;

– примени нових технологија у циљу промоције преду-
зетништва;

– реализација програма стручне праксе;
– промоцију оснивања кластера и бизнис инкубатора;
– промоција предузетништва као прихватљивог начина 

економског активизма;
– промоција приватних иницијатива које за сврху имају 

повећање запослености;
– презентације и реализација креативних, иновативних 

и стваралачких идеја и предузетничких вештина;
– поспешивање развоја партнерства између профитног 

и непрофитног сектора; 
– повећању могућности запошљавања.

Члан 2.
Средства за суфинансирање програма из члана 1. ове 

одлуке обезбеђују се у буџету Града Београда за годину у ко-
јој се расписује конкурс.

Mаксимални појединачни износ финансијских средста-
ва из става 1. овог члана износи до 80% укупних трошкова, 
а не више од 1.000.000,00 (милион) динара са ПДВ-ом. 

Програми који се суфинансирају морају бити реализо-
вани најкасније до 31. октобра, године у којој се расписује 
конкурс.

Члан 3.
Додела средстава за суфинансирање Програма врши се 

на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс). 
Конкурс из става 1. овог члана расписује организациона 

јединица Градске управе Града Београда надлежна за посло-
ве привреде (у даљем такесу. Секретаријат за привреду) и 
оглашава на званичној интернет-страни Града Београда, а 
може се објавити и у другим средствима информисања

Члан 4.
Конкурс нарочито садржи:
– рок за подношење предлога програма, који не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса 
на интернет-страни Града Београда;

– максимални појединачни износ средстава по програму 
за годину у којој се расписује јавни конкурс; 

– упутство са образложењем за вредновање и рангирање 
предлога програма са критеријумима из ове одлуке;

– потребна документација на основу које се доказује ис-
пуњеност прописаних услова;

– образац предлога програма.

Члан 5.
Подносиоци предлога програма за доделу средстава за 

суфинансирање програма могу бити добровољне и невла-
дине недобитне организације, засноване на слободи удру-
живања више физичких или правних лица, основане ради 
остваривања и унапређења одређеног заједничког или оп-
штег интереса, које нису забрањене Уставом или законом, 
уписане у регистар надлежног органа у складу са законом (у 
даљем тексту: носиоци програма) и то ако испуњавају сле-
деће обавезне услове:

1. да имају седиште на територији града Београда;
2. да поседују референц листу програмског тима са ис-

куством у реализацији програма;
3. да имају обезбеђено најмање 20% од укупних трошкова 

програма из сопствених средстава или неког другог извора;

4. да подносиоцу пријаве у периоду од годину дана пре 
подношења пријаве текући рачуни код пословних банака 
нису били блокирани дуже од укупно 15 дана;

5. да реализацију програма врше на територији града 
Београда.

Члан 6.
Обавезна документација коју носиоци програма доста-

вљају:
1. образац предлог програма (У даљем тексту: предлог 

програма);
2. пропратно писмо у коме су наведене основне информа-

ције о организацији и предложеном пројекту (назив, времен-
ско трајање, финансијски износ тражених средстава) потпи-
сано од стране лица овлашћеног за заступање организације;

3. копија решења о регистрацији;
4. изјава о обезбеђењу сопствених средстава из члана 5. 

тачка 3. ове одлуке;
5. референц листа програмског тима.

Члан 7.
Носиоци програма из члана 5. ове одлуке подносе пре-

длог програма за конкурисање, непосредно или путем по-
ште, Секретаријату за привреду.

Образац предлога програма се преузима на званичној 
интернет страници града Београда. За тачност и истини-
тост података наведених у предлогу програма одговорно је 
лице које је овлашћено да потписује пријаву. 

Предлози програма који се поднесу након истека рока за 
подношење враћају се носиоцу програма након завршетка 
конкурса. 

Пријаве које не испуњавају услове конкурса се неће узе-
ти у вредновање и рангирање и не враћају се носиоцу про-
грама након завршетка конкурса. 

Члан 8.
Руководилац Секретаријата за привреду (у даљем тек-

сту: руководилац) решењем образује посебну Комисију за 
преглед, вредновање и рангирање поднетих предлога про-
грама за суфинансирање програма од јавног интереса у 
областима промоције предузетништва и запошљавања на 
територији града Београда (у даљем тексту: Комисија). Ко-
мисија има председника и два члана. Комисија обавља пре-
глед и вреднује предложене програме, у складу са условима 
и критеријумима наведеним у овој одлуци и конкурсу, до-
ставља руководиоцу предлог ранг-листе програма. 

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога про-
грама комисија може тражити појашњења предлога програ-
ма и обавити интервју са носиоцем програма.

Стручне и административне послове за потребе Коми-
сије обавља Секретаријат за привреду.

Члан 9.
Критеријуми и мерила за вредновање и рангирање под-

носилаца пријава су : 
– дужина трајања програма; 
– број лица корисника из циљне групе која се укључују 

у програм; 
– могућност развоја програма и његова одрживост; 
– суфинансирање програма из других извора; 
– законитости и ефикасности коришћења средстава и 

одрживост ранијих програма; 
– да ли су раније коришћена средства буџета Републике 

Србије и ако јесу да ли су испуњене уговорене обавезе и
– компетенције програмског тима – референц листа.
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Број бодова по критеријумима и мерилима из става 1. 
овог члана биће одређени јавним конкурсом.

У случају да два или више подносиоца пријава имају 
исти број бодова у Листи вредновања и рангирања пред-
ност ће се имати подносилац пријаве који је остварио већи 
број бодова по редоследу критеријума и мерила за вредно-
вање из става 1. овог члана.

Члан 10.

Трошкови у оквиру програма за које се додељују сред-
ства су:

– материјални трошкови – трошкови изнајмљивања (за-
купа): простора – сале, пратеће опреме техничке подршке и 
аудио визуелна опрема (обрачун трошкова извршити према 
тржишној цени, броју дана изнајмљивања простора и опре-
ме за потребе реализације програмских активности и сл.); 

– комуналне услуге (струја, вода, и сл) и услуге комуни-
кација (интернет, службени телефон и сл.);

– путни трошкови за учеснике програма – трошкови 
превоза (авио превоз, аутобуски, железнички) за изврши-
оце активности и учеснике пропратних активности према 
предвиђеним активностима програма. Oбрачун путних 
трошкова извршити према висини стварних трошкова (уо-
бичајеним ценама превоза);

– трошкови едукације, информисања јавности и видљи-
вости програма обухватају трошкове припрема пропаганд-
ног материјала за догађаје (трошкови израде штампаног 
материјала, обавештења, сертификати, програм, постери и 
остали рекламно пропагандни материјал), трошкови медиј-
ског оглашавања (израда спотова, реклама, трошкови огла-
шавања у медијима и слично);

– Трошкови набавке канцеларијског и презентационог 
материјала за реализацију програма.

Трошкови у оквиру програма за које се неће додељивати 
средства су:

– трошкови активности на припреми предлога програма;
– трошкови који се не односе на период спровођења 

програма;
– трошкови банкарских услуга, заостали дугови, губит-

ци и камате;
– трошкови куповине и набавке основних средстава и сл.;
– куповина земљишта или објеката или непокретног 

или покретног добра било које врсте;
– трошкови које се већ финансирају из буџетских сред-

става Републике Србије и јединице локалне самоуправе;
– трошкови партнера у пројекту;
– трошкови који нису наведени у спецификацији тро-

шкова (буџету активности), који је саставни део пријаве,

Члан 11.

Комисија по прегледу и вредновању предложених про-
грама, утврђује предлог Ранг-листе предложених програма, 
која се објављује на званичној интернет страни Града Бео-
града. 

Носилац програма може поднети приговор на предлог 
ранг-листе предложених програма, у року од три радна 
дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси Ко-
мисији, писменим путем на адресу Секретаријата за при-
вреду. О поднетим приговорима одлучује Комисија. 

Након одлучивања по приговорима, Комисија утврђује 
коначну Ранг-листу предложених програма и објављује на 
званичној интернет страни града Београда.

На основу предлога комисије, руководилац Секретари-
јата за привреду доноси одлуку о избору програма и висини 
средстава по одобреном програму који се суфинансирају.

Након доношења одлуке из става 4. овог члана, са иза-
браним подносиоцима програма се закључује Уговор.

Члан 12.
Уговором, из члана 11. ове одлуке, уређују се међусобна 

права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочи-
то: назив одобреног програма; време реализације програма; 
висина додељених средстава; начин праћења реализације 
програма; обавезе носиоца програма у погледу реализације 
и подношењу доказа и извештаја о реализацији програма.

Одобрени програм, са свим прилозима, саставни је део 
уговора.

Члан 13.
Исплата средстава ће се вршити по завршетку програ-

ма и то до 80% од укупног износа трошкова програма а не 
више од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом након достављања 
коначног извештаја о реализованим активностима и кори-
шћењу средстава и доказима о утрошку средстава (факту-
ре, изводе банака, отпремнице, доставнице и сл.).

Члан 14.
Носилац одобреног програма дужан је да по завршетку 

програма достави Завршни извештај о реализацији програ-
ма и доказе о утрошку средстава у року од 15 дана од њего-
вог завршетка. 

Завршни извештај о реализацији програма и утрошку 
средстава садржи табеларни приказ утрошених средстава 
за реализацију програма и наративно образложење утро-
шених средстава за реализацију програма.

Члан 15.
Секретаријат за привреду прати спровођење и реализа-

цију одобрених програма на основу: достављених извешта-
ја и непосредног увида у реализацију одобреног програма, 
као и непосредним контактом са корисницима одобрених 
програма. 

Носилац програма дужан је да у току реализације омо-
гући Секретаријату за привреду праћење спровођења про-
грама, присуство при реализацији активности, као и увид 
у целокупну документацију. Носилац програма дужан је да 
благовремено обавести Секретаријат за привреду о време-
ну и месту реализације активности на програму. 

Секретаријат за привреду обезбеђује услове за праћење 
спровођења и реализације одобрених програма. 

Члан 16.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из 
области промоције предузетништва и запошљавања на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 44/17). 

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1165/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу Закона о контроли државне 
помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09), Уредбе о пра-
вилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, 
бр. 16/18, 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) и Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела 
је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕ-
ЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕ-
РИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВА-

ЛИТЕТА ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин, услови и критеријуми 

за доделу субвенција за унапређење квалитета туристичко-
-угоститељске понуде на територији града Београда.

Члан 2.
Субвенције се додељују предузетницима, микро и ма-

лим привредним субјектима (у даљем тексту: привредни су-
бјекти) са седиштем на територији града Београда, уписани 
у регистар надлежног органа у складу са законом.

Циљ доделе субвенција привредним субјектима је развој 
руралног (сеоског) туризма кроз унапређење квалитета тури-
стичко-угоститељске понуде на територији града Београда.

Члан 3.
Висина финансијских средстава за доделу субвенција 

за унапређење квалитета туристичко-угоститељске понуде 
обезбеђују се у буџету Града Београда за годину у којој се 
расписује конкурс.

Максимални појединачни износ финансијских средста-
ва биће одређен Јавним конкурсом за доделу субвенција за 
унапређење квалитета туристичко-угоститељске понуде на 
територији града Београда 

Субвенција се додељује за покриће дела укупно оправда-
них трошкова, односно за куповину основних средстава за 
развој руралног (сеоског) туризма ради унапређења квали-
тета туристичко-угоститељских капацитета. 

Корисник субенције мора да обезбеди учешће од најма-
ње 15% укупних трошкова.

Члан 4.
Субенција се додељују на основу Јавног конкурса за до-

делу субвенција за унапређење квалитета туристичко-уго-
ститељске понуде на територији града Београда (у даљем 
тексту: jавни конкурс).

Јавни конкурс расписује организациона јединица Град-
ске управе Града Београда надлежна за послове привреде (у 
даљем тексту: Секретаријат за привреду).

Јавни конкурс се расписује у текућој буџетској години 
према опредељеним средствима за ту годину.

Јавним конкурсом ближе ће се уредити услови, критерију-
ми и мерила за доделу субвенција за унапређење квалитета ту-
ристичко-угоститељске понуде на територији града Београда 

Члан 5.
Оправдан трошак који се финансира за куповину једног 

или више основних средстава је купопродајна цена основ-
них средстава без ПДВ-а.

Трошак мора бити фактурисан кориснику средстава, 
односно исказан на рачунима издатим на име корисника 
средстава по тржишним условима.

Члан 6.
На конкурсу могу учествовати привредни субјекти са 

седиштем на територији града Београда, уписани у регистар 
надлежног органа у складу са законом, који испуњавају сле-
деће услове: 

– да је привредном субјекту угоститељска делатност ре-
гистрована као претежна делатност;

– да привредни субјекат има регистровано седиште на 
територији града Београда најмање годину дана до дана об-
јављивања Конкурса у средствима јавног информисања;

– да је до дана објављивања јавног конкурса измирио 
доспеле обавезе према граду Београду по основу изворних 
јавних прихода;

– да власници и одговорна лица привредног субјекта 
нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води 
кривични поступак за кривична дела против привреде;

– да привредном субјекту у року од две године до дана 
објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна 
мера забране обављања делатности, а уколико послује кра-
ће од две године, да није изречена правоснажна мера забра-
не обављања делатности за укупан период пословања;

– да подносиоцу пријаве у периоду од годину дана пре 
подношења пријаве текући рачуни код пословних банака 
нису били блокирани дуже од укупно 15 дана;  

– да привредни субјекат није примио државну помоћ 
de minimus за исте оправдане трошкове у било ком пе-
риоду у току три узастопне фискалне године у износу од 
23.000.000,00 динара;  

– да трошкови за које се тражи субвенција по расписа-
ном Конкурсу нису финансирани од стране другог буџет-
ског корисника;

– да се угоститељски објеката за који се аплицира на јав-
ни конкурс налази искључиво на територији града Београда;

– да привредни субјект пружа угоститељске услуге сме-
штаја, исхране и пића или само исхране и пића у угости-
тељском објекту за који је поднео пријаву, а који је опре-
мљен у етно стилу, чији ентеријер као понуда јела и пића 
која се припремају и услужују одговарају националним 
етно обележјима и налази се у руралном (сеоском) окруже-
њу на територији града Београда; 

– да привредни субјект пружа угоститељске услуге исхра-
не и пића у угоститељском објекту за који је поднео пријаву, а 
који је опремљен у етно стилу, чији ентеријер као понуда јела 
и пића која се припремају и услужују одговарају националним 
етно обележјима и налази се на територији Града Београда.

Члан 7.
Привредни субјекти – учесници конкурса подносе при-

јаву са пратећом документацијом непосредно или путем 
поште, Секретаријату за привреду у једном примерку.

Пријава се преузима на званичној интернет страници 
Града Београда.

Пријава чини саставни део јавног конкурса и састоји се 
од следећих образаца и пратећих изјава: 

1. формулар пријаве (подноси се потписан од овлашће-
ног лица у привредном субјекту); 

2. спецификација трошкова, тј. „буџет активности” 
(подноси се потписана од овлашћеног лица у привредном 
субјекту); 

3. Потписану изјаву под пуном моралном, материјалном 
и кривичном одговорношћу да су обезбеђена недостајућа 
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средства у складу са условима Јавног конкурса (подноси се 
потписана од овлашћеног лица у привредном субјекту);

4. Потписану изјаву под пуном моралном, материјалном 
и кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису 
додељена финансијска средства из буџета Републике Србије 
или јединице локалне самоуправе за исте оправдане трошко-
ве за које се траже средства по овом јавном конкурсу (подно-
си се потписана од овлашћеног лица у привредном субјекту); 

5. Потписану изјаву под пуном моралном, материјалном 
и кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви 
подаци наведени у пријави истинити и тачни (подноси се 
потписана од овлашћеног лица у привредном субјекту); 

6. Потписану изјаву да привредни субјект није примио 
државну помоћ de minimus у било ком периоду у току три 
узастопне фисклане године у износу од 23.000.000,00 дина-
ра (подноси се потписана од овлашћеног лица привредног 
субјекта);

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити кра-
ћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Члан 8.
Комисија ће вршити оцену потпуних и благовремених 

пријава према следећим критеријумима:
– претходно учешће у додели средстава 
– подручије на које се субвенција односи;
– проширење смештајних капацитета у угоститељском 

објекту; 
– проширење капацитета у угоститељском објекту за ис-

храну и пиће;
– унапређење капацитета у сеоском туристичком дома-

ћинству;
– референце подносиоца пријаве (искуство, награде, 

признања);
– промовисање туристичке понуде у угоститељском 

објекту за који је поднета пријава у средствима јавног ин-
формисања: флајери, брошуре (заједничка или појединач-
на), интернет адреса и слично;

– успешне реализоване пројекте из ове области.
Број бодова по критеријумима из става 1. овог члана 

биће одређени јавним конкурсом.
У случају да две или више пријава имају исти број бо-

дова у Листи вредновања и рангирања, предност ће имати 
привредни субјекти који поднесу пријаву за доделу субвен-
ције за угоститељске објекте који се налазе у руралном (сео-
ском) окружењу на територије града Београда.

Комисија задржава право да поред наведених, затражи 
и друга документа и доказе, релевантне за одлучивање о 
поднетој пријави.

Члан 9.
Комисију за вредновање и рангирање пријава поднетих 

по Јавном конкурсу за доделу субвенција за унапређење 
квалитета туристичко-угоститељске понуде на територији 
града Београда (у даљем тексту: Комисија) образује руково-
дилац Секретаријата за привреду.

Комисију чине најмање три члана од којих је један пред-
седник.

Комисија врши оцену испуњености услова, вредновање 
и рангирање пријава.

Комисија утврђује Предлог листе вредновања и ранги-
рања достављених пријава по Јавном конкурсу, на основу 
услова дефинисаних јавним конкурсом, у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. 

Комисија ће након утврђивања благовремених и потпу-
них пријава, Предлог листе поверити Комисији за нулти и 

контролни преглед на терену коју образује руководилац Се-
кретаријата за привреду (у даљем тексту: Комисија за нулти 
и контролни преглед); 

Комисију за нулти и контролни преглед чине најмање 
три члана од којих је један председник.

Комисија за нулти и контролни преглед на терену про-
верава да ли су подаци из пријаве усклађени са условима 
јавног конкурса и о томе сачињава Извештај и исти предаје 
Комисији на даље разматрање;

Комисија ће даље разматрати само пријаве које по изве-
штају Комисије за нулти и контролни преглед испуњавају 
услове конкурса.

Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања до-
стављених пријава у року од 30 дана од дана достављања 
Извештаја Комисије за нулти и контролни преглед. 

Листа вредновања и рангирања се објављује на званич-
ној интернет-страници Града Београда.

На Листу вредновања и рангирања подносиоци прија-
ва имају право приговора Комисији у року од пет дана од 
дана објављивања на званичној интернет страници града 
Београда. Приговор се подноси Комисији, писаним путем 
на адресу Секретаријата за привреду. Комисија одлучује о 
приговору у року од пет дана од дана истека рока за под-
ношење приговора, сачињава Предлог одлуке о додели суб-
венција привредним субјектима.

Предлог Одлуке о додели субвенција привредним су-
бјектима по спроведеном Јавном конкурсу доноси руко-
водилац Секретаријата за привреду, а на основу предлога 
Комисије. Одлука се објављује на званичној интернет стра-
ници Града Београда. 

У случају да неко од корисника средстава одустане од 
додељених   субвенција, износ неутрошених средстава до-
делиће се следећем Кориснику  према редоследу утврђеним 
Одлуком о додели бесповратних финансијских средстава 
привредним субјектима до максимално траженог износа у 
складу са расположивим буџетским средствима за ове на-
мене опредељених финансијким планом Секретаријата за 
привреду за 2019.годину. 

Члан 10.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго-

ворности уговорних страна, а нарочито: износ одобрених 
средстава, начин обезбеђења и преноса средства, елементе 
које треба да садржи захтев за пренос средстава, обавезу 
корисника средстава да достави рачуноводствену докумен-
тацију о наменском утрошку одобрених средстава, времен-
ски рок у коме предмет финансирања купљен уз подршку 
бесповратних средстава не сме отуђити и друге елементе.

Члан 11.
Корисник средстава дужан је да Секретаријату за при-

вреду у сваком моменту, омогући контролу реализације 
уговорне обавезе и увид у сву потребну документацију.

Субвенције се исплаћују кориснику средстава после реа-
лизације, а према динамици и роковима утврђеним уговором, 
достављеног коначног извештаја о реализацији, детаљног фи-
нансијског извештаја са доказима о наменском коришћењу 
одобрених средстава (фактуре, изводи из банака, доставнице, 
отпремнице и сл.) и извршеног контролног прегледа од Коми-
сије за нулти и контролни преглед да ли су одобрена средства 
наменски утрошена у складу са јавним конкурсом и уговором.

Исплата субвенције се врши на наменски рачун кори-
сника субвенције.

Субвенција се исплаћује до износа финансијских сред-
става који ће бити утврђен јавним позивом.
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1163/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други 
закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 181. став 1. Зако-
на о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично 
тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службе-
ни гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00128/2018-24 од 20. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ:ГРОЦКА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова 

насељених места којима није одређен назив у складу са Ела-
боратима уличног система Републичког геодетског завода 
на територији градске општине Гроцка.

Члан 2.
У насељеном месту Бегаљица (матични број насеља: 

703664) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која је крак Улице Бориса Кидрича који 

почиње од к.п. 91, иде дуж к.п. 93, преко к.п. 330, дуж к.п. 
331, дуж к.п. 333, дуж к.п. 332, завршава код к.п .338 у КО 
Бегаљица одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ МИШИЋА”
Улици број 2 – која је крак Улице Бориса Кидрича који 

почиње од к.п. 90/1,
иде преко к.п. 2120, к.п. 3040, к.п. 92, дуж к.п. 338, завр-

шава код к.п. 272, у КО Бегаљица одређује се назив:
– „НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”
 Улици број 3 – која је описана као крак Улице Бориса 

Кидрича који почиње из кп 90/1, иде дуж кп 88, преко кп 
355, дуж кп 767, преко кп 12/2, завршава у кп 12/1, у КО Бе-
гаљица одређује се назив:

– „ЛАЗЕ КОСТИЋА”
Улици број 4 – која почиње из кп 88, иде дуж кп 86, дуж 

кп 87, завршава између кп 45/5 и кп 38/7, у КО Бегаљица 
одређује се назив:

– „КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ”
Улици број 5 – која је крак Улице Бориса Кидрича који 

почиње из почиње из кп 90/1, иде дуж кп 782, завршава код 
кп 778 (раскрсница са Улицом Народне Републике), у КО 
Бегаљица одређује се назив:

– „ВИНОГРАДАРСКА”
Улици број 6 – која је крак Улице Бориса Кидрича који 

почиње из кп 782, иде целом дужином,кп 702/7, завршава 
код кп 702/2, у КО Бегаљица одређује се назив:

– „ВОЋАРСКА”

Улици број 7 – која је крак Улице Бориса Кидрича који 
креће из кп 90/1, иде дуж кп 785, завршава код кп 734/9, у 
КО Бегаљица одређује се назив:

– „РАДОМИРА ПУТНИКА”
Улици број 8 – која представља исечак Улице Пударачки 

пут, која се протеже из насељеног места Гроцка и наставља у 
н.м. Бегаљица и иде целом дужином кп 107, у КО Бегаљица 
одређује се назив:

– „ПУДАРАЧКИ ПУТ”

Члан 3.
У насељеном месту Болеч (матични број насеља: 703672) 

утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која представља крак Улице маршала 

Тита и креће од кп 1942/1, иде дуж кп 121/20, завршава код 
кп 121/23, у КО Болеч одређује се назив:

– „НУШИЋЕВА” 
Улици број 2 – која креће од кп 1942/1, иде дуж кп 128/5, 

дуж кп 258/3, завршава код кп 258/2, у КО Болеч одређује се 
назив:

– „ВОЈВОЂАНСКА”
Улици број 3 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 128/4 (предложена улица бр. 2) иде дуж кп 128/5, за-
вршава код кп 254/2, у КО Болеч одређује се назив:

– „НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”
Улици број 4 – која је крак Улице маршала Тита и улица 

креће од кп 1942/1, иде преко кп 127, иде дуж кп 236/7, за-
вршава код кп 236/1, у КО Болеч одређује се назив:

– „КРАЈИШКА”
Улици број 5 – која је крак Улице Владимира Рајковића и 

креће од кп 1939/1, иде дуж кп 2044, дуж кп 222/11, заврша-
ва код кп 222/10, у КО Болеч одређује се назив:

– „СТЕВАНА СРЕМЦА”
Улици број 6 – која је крак Улице Владимира Рајковића и 

креће од кп 1939/1, иде дуж кп 53/1, завршава код кп 48/1, у 
КО Болеч одређује се назив:

– „КВАНТАШКА”
Улици број 7 – која је крак Улице Владимира Рајковића и 

креће од кп 1939/1, иде дуж кп 58/14, завршава код кп 58/6, 
у КО Болеч одређује се назив:

– „БАЊСКА”
Улици број 8 – која је део/крак Улице 1. маја 1. прилаз 

и креће од кп 246/3, иде дуж кп 245/4, пресеца кп 1960, иде 
дуж кп 270/10, завршава у кп 272/3, у КО Болеч одређује се 
назив:

– „МАКСИМА ГОРКОГ”
Улици број 9 – која је крак Улице 7. јула и креће од кп 

1942/1, иде дуж кп 1983, завршава код кп 1984/1, у КО Болеч 
одређује се назив:

– „ДУНАВСКА”
Улици број 10 – која је крак Улице Павла Николића и 

креће од кп 1985, иде дуж кп 570/6, дуж кп 569/2, завршава 
у кп 569/1, у КО Болеч одређује се назив:

– „ВИДОВДАНСКА”
Улици број 11 – која је крак Улице Павла Николића и 

креће од кп 1985, иде дуж кп 1082/14, дуж кп 1082/15, завр-
шава код кп 1082/3, у КО Болеч одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА”
Улици број 12 – која је крак Улице 22. децембра 1. прилаз 

и креће од кп 1987, иде дуж кп 1086/13, у КО Болеч одређује 
се назив:

– „БЕЛОГ БАГРЕМА”
Улици број 13 – која је крак Улице Павла Николића 

и креће од кп 1986, иде дуж кп 577/10, завршава код кп 
1084/2, у КО Болеч одређује се назив:

– „ЈОСИФА ПАНЧИЋА”
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Улици број 14 – која је крак Улице Тасе Живанчевића и 
креће од кп 1959, иде дуж кп 331/7, преко кп 331/15, преко кп 
329/3, завршава код кп 328/3, у КО Болеч одређује се назив:

– „ТРГОВАЧКА”
Улици број 15 – која је крак Улице 29. новембра и креће 

од кп 1959 (Улица 29. новембра ), иде дуж 332/1, завршава 
код кп 345/1, у КО Болеч одређује се назив:

– „ЈАБЛАНИЧКА”
Улици број 16 – која је крак Улице 29. новембра и креће 

од кп 1959 (Улица 29. новембра ), иде дуж 334/7, завршава 
код кп 341/1, у КО Болеч одређује се назив:

– „ЊЕГОШЕВА”
Улици број 17 – која је крак Улице Јанка Гагића први 

прилаз и креће од кп 691/6, иде дуж кп 701/3, дуж кп 690/1, 
завршава код кп 689/1, у КО Болеч одређује се назив:

– „ДЕСПОТА СТЕФАНА”
Улици број 18 – која је крак Улице Јанка Гагића први 

прилаз и креће од кп 1995, иде дуж кп 702/2, дуж кп 701/3, 
дуж кп 701/5, дуж кп 701/3, дуж кп 691/6, завршава код кп 
691/4, у КО Болеч одређује се назив:

– „ЦАРА ДУШАНА”
Улици број 19 – која је крак Партизанске улице и креће 

од кп 1964, иде дуж кп 45/16, дуж кп 853/13, завршава код 
кп 856/7, у КО Болеч одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ МИШИЋА”
Улици број 20 – која је крак Партизанске улице и креће 

од кп 1964, иде дуж кп 853/4, завршава код кп 856/3, у КО 
Болеч одређује се назив:

– „НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ”
Улици број 21 – која је крак Улице кнеза Михајла и креће 

од кп 1958, иде дуж кп 876/7, иде преко кп 876/4, кп 876/10, 
кп 876/2, дуж кп 1337/4, завршава код кп 1337/7, у КО Болеч 
одређује се назив:

– „КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ”
Улици број 22 – која је крак Улице виноградске и креће 

од кп 1955 (Улица Виноградска), иде дуж кп 340/6, завршава 
код кп 337/5, у КО Болеч одређује се назив:

– „ПЛАНТАЖЕ”
Улици број 23 – која је крак Улице виноградске и креће 

од кп 1955 (Улица Виноградска), иде дуж кп 1954, дуж кп 
355/7, преко кп 348/1, дуж кп 355/5, завршава код кп 355/1, 
у КО Болеч одређује се назив:

– „МИЛАНА РАКИЋА”
Улици број 24 – која је крак Партизанске улице и креће 

од кп 1963 (Улица Првог маја), иде целом дужином кп 845/5, 
завршава код кп 451/15 (Партизанска улица), у КО Болеч 
одређује се назив:

– „КРАЉА МИЛУТИНА”
Улици број 25 – која је крак Улице виноградске и креће 

од кп 1955, иде дуж кп 891/8, завршава код кп 890/1, у КО 
Болеч одређује се назив:

– „КНЕЗА МИЛОША”
Улици број 26 – која је крак Улице виноградске и креће 

од кп 1955, иде дуж кп 891/5, завршава код кп 890/5, у КО 
Болеч одређује се назив:

– „МИЛОША ОБИЛИЋА”
Улици број 27 – која креће од кп 3415 (Смедеревски пут, 

КО Ритопек), иде преко кп 379/2, пресеца кп 1949, иде дуж 
399/3, дуж кп 1952/1, дуж кп 404/3, дуж кп 403/3, дуж кп 
413/7, завршава код кп 413/2, у КО Болеч одређује се назив:

– „САВСКА”
Улици број 28 – која креће од кп 1952/1, иде дуж кп 

400/4, 376/6, кп 376/10, у КО Болеч одређује се назив:
– „МОРАВСКА”
Улици број 29 – која креће из кп 1945 (Смедеревски пут), 

иде дуж кп 369/5, пресеца кп 369/6, иде дуж кп 369/7, пресе-

ца кп 1949, иде преко кп 368/13, дуж кп 368/3, завршава код 
кп 371/13, у КО Болеч одређује се назив:

– „ДРИНСКА”
Улици број 30 – која је крак Улице 4. јула и креће од кп 

1984/1 (Улица Четвртог јула), иде дуж кп 2002, завршава код 
кп 1124, у КО Болеч одређује се назив:

– „ЛИПОВАЧКА”
Улици број 31 – која креће од кп 1954, иде целом дужи-

ном кп 354/5, завршава код кп 355/6, у КО Болеч одређује се 
назив:

– „КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ”
Улици број 32 – која је крак Виноградске улице и креће 

од кп 1954, иде преко кп 350/1, завршава код кп 354/7, у КО 
Болеч одређује се назив:

– „КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ”
Улици број 33 (допуна елабората за Болеч и Лештане)– 

која се протеже уз граничну 
линију н.м. Лештана и Болеча и креће од кп 1712 (Сме-

деревски пут), иде преко кп 42/5, кп 1759/1, кп 42/4, у КО 
Лештане, преко кп 90/2 у КО Болеч, кп 43/6, кп 43/7, кп 44/3 
у КО Лештане, кп 89/2, кп 85/3, кп 84/4, у КО Болеч, кп 61/1, 
кп 61/2, 62/6, кп 63/6, кп 63/7, кп 63/8, кп 63/14, кп 64/5, кп 
64/6, кп 64/8, кп 66/12, кп 66/9, кп 67/7, кп 67/8, у КО Ле-
штане, кп 24/3 у КО Болеч, кп 348/4 у КО Лештане, кп 18/5 
у КО Болеч, кп 352/6, кп 352/3, кп 352/4, кп 353/5, кп 353/7, 
кп 353/9, у КО Лештане, кп 1938/14, кп 10/2, у КО Болеч, 
кп 372/7, кп 372/9, кп 372/11, кп 1759/17, кп 375/4, у КО Ле-
штане, кп 5/3, кп 1/3, кп 3/2, кп 2/2, кп 948/2, кп 949/8, кп 
949/3, у КО Болеч, кп 1124/5, кп 1124/7, кп 1125/2, кп 1126/2, 
кп 1128/5, кп 1128/4, кп 1123/3, кп 1128/6, завршава код кп 
1764/2 (Кружни пут), у КО Лештане одређује се назив:

– „ДЕЧАНСКА”

Члан 4.
У насељеном месту Брестовик (матични број насеља: 

703699) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која је крак Дунавског венца и почиње из 

кп 956, иде дуж кп 50, преко кп 38, кп, кп 39/1, кп 39/2, кп 
24/2, кп 23, кп 16/1, завршава између кп 16/1 и кп 20, у КО 
Брестовик одређује се назив:

– „ЦВИЈИЋЕВА”
Улици број 2 – која креће од кп 50, иде дуж кп 2/60, завр-

шава код кп 2/59, у КО Брестовик одређује се назив:
– „АНДРИЋЕВА”
Улици број 3 – која је крак Партизанског пута и креће 

од кп 182/1 (Партизански пут), иде дуж кп 1296, преко кп 
1062/14, преко кп 1062/2, завршава код кп 1063/11, у КО 
Брестовик одређује се назив:

– „ВОЋАРСКА”
Улици број 4 – која је крак Партизанског пута и креће 

од кп 1296, иде дуж кп 1058/4, завршава код кп 1058/2, у КО 
Брестовик. одређује се назив:

– „НОВОСАДСКА”
Улици број 5 – која креће од кп 956, иде дуж кп 1/82, дуж 

кп 1/83, преко кп 1/78, завршава у кп 1/3, у КО Брестовик 
одређује се назив:

– „АВАЛСКА”
Улици број 6 – која креће од кп 956, иде целом дужином 

кп 1000/2, завршава код кп 1001/4, у КО Брестовик одређује 
се назив:

– „РИБАРСКА”
Улици број 7 – која је крак Улице ЈНА и креће од кп 969 

(Улица ЈНА), иде дуж кп 967, скреће удесно и иде дуж кп 861/7, 
завршава у кп 861/10, у КО Брестовик одређује се назив:

– „БРЕСТОВИЧКА”
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Улици број 8 – која креће од кп 967, иде дуж кп 862/8, 
завршава код кп 862/6, у КО Брестовик одређује се назив:

– „ВИНСКА”
Улици број 9 – која је крак Улице ЈНА и креће од кп 971, 

иде целом дужином кп 1648/8, завршава код кп 1648/2, у КО 
Брестовик одређује се назив:

– „ДИВЧИБАРСКА”
Улици број 10 – која је крак Улице ЈНА и креће од кп 971, 

иде целом дужином кп 1739/5, завршава код кп 740/1, у КО 
Брестовик одређује се назив:

– „ВИДОВДАНСКА”
Улици број 11 – која је крак Улице Моше Пијаде и креће 

од кп 773, иде дуж кп 968, завршава код кп 768/3, у КО Бре-
стовик одређује се назив:

– „ТРЕШЊИН ЦВЕТ”
Улици број 12 – која креће из кп 182/1, иде дуж кп 317/4, 

преко кп 317/7, кп 317/3, кп 319/9, 319/12, кп 319/6, кп 321/9, 
завршава у кп 321/13, у КО Брестовик одређује се назив:

– „СМЕДЕРЕВСКА”.

Члан 5.
У насељеном месту Гроцка (матични број насеља: 

703737) утврђују се следећи називи улица и засеока:
Улици број 1 – која креће од кп 470, иде дуж кп 446/22, 

завршава код кп 446/3, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ТРЕШЊЕВАЧКА”
Улици број 2 – која креће од кп 470, иде дуж кп 466/4, 

завршава код кп 464/4, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ТРЕШЊИН ЦВЕТ”
Улици број 3 – која креће од кп 470, иде дуж кп 463/3, 

дуж кп 478/6, завршава у кп 478/8, у КО Гроцка одређује се 
назив:

– „ВОЋАРСКА”
Улици број 4 – која креће од кп 470, иде дуж кп 458, дуж 

кп, дуж кп 460/6, завршава код кп 460/5, у КО Гроцка одре-
ђује се назив:

– „БРДСКА”
Улици број 5 – која креће од кп 782, иде дуж кп 590/5, 

дуж кп 585/6, завршава код кп 585/8, у КО Гроцка одређује 
се назив:

– „ПРОКОП”
Улици број 6 – која креће од кп 248/1, иде дуж кп 248/2, 

дуж кп 247/15, завршава код кп 247/10, у КО Гроцка одређу-
је се назив:

– „МАЛЕ ЗАВОЈИЦЕ”
Улици број 7 – која креће од кп 369, иде дуж кп 235, дуж 

кп 194, дуж кп 195/2, завршава код кп 195/6 одређује се назив:
– „ПОТОЧКА”
Улици број 8 – која је наставак Улице завојице и наста-

вља се дуж кп 369, завршава у кп 179/2, у КО Гроцка одре-
ђује се назив:

– „ПАДИНСКА”
Улици број 9 – која је наставак Великог прокопа и наста-

вља се дуж кп 370, завршава код кп 207/1, у КО Гроцка одре-
ђује се назив:

– „ПРОВАЛИЈСКА”
Улици број 10 – која је заједничка са Вишњичком ули-

цом из суседног н.м. Заклопача, на коју се наставља и креће 
од граничне линије са н. м. Заклопача, између кп 44/6 и кп 
48/1, иде дуж кп 44/8, дуж кп 72, дуж кп 73, завршава код кп 
63, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ВИШЊИЧКА”
Улици број 11 – која креће од кп 782, иде дуж кп 503/18, 

преко кп 503/12, кп 500/8, кп 498/2, завршава код кп 372, у 
КО Гроцка одређује се назив:

– „ПРОКОПАЧКА”

Улици број 12 – која је крак Великог прокопа 1. део. и 
креће од кп 372, иде дуж кп 499/5 и кп 516/2, дуж кп 500/5, 
завршава код кп 500/3, у КО Гроцка одређује се назив:

– „БРЂАНСКА”
Улици број 13 – која је крак Прокопа и креће од кп 782, 

иде дуж кп 783, завршава код кп 371 (Улица Велики про-
коп), у КО Гроцка одређује се назив:

– „БРЕГАЛНИЧКА”
Улици број 14 – која креће од кп 753/8, иде дуж кп 

779/19, дуж кп 754/2, дуж кп 324/8, дуж кп 780/2, завршава 
код кп 779/8, у КО Гроцка одређује се назив:

– „СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА”
Улици број 15 – која је крак Булевара револуције и креће 

од кп 784, иде дуж кп 419/3, дуж кп 397/3, завршава код кп 
397/5, у КО Гроцка одређује се назив:

– „КОСОВСКИХ БОЖУРА”
Улици број 16 – која креће од кп 1373/20, иде дуж кп 

1373/77, завршава код кп 1373/73, у КО Гроцка одређује се 
назив:

– „РИБАРСКА”
Улици број 17 – која креће од кп 420/1, иде дуж кп 404, 

завршава код кп 408/5, у КО Гроцка одређује се назив:
– „САВСКА”
Улици број 18 – која креће од кп 403/2 (раскрсница са 

предложеном улицом бр. 17), иде дуж кп 404, иде дуж кп 
383/3, завршава код кп 382, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ДРИНСКА”
Улици број 19 – која креће од кп 784, иде дуж кп 429/2, 

дуж кп 426/4, завршава код кп 434/5, у КО Гроцка одређује 
се назив:

– „ЛИВАДСКА”
Улици број 20 – која иде дуж кп 427/3, у КО Гроцка одре-

ђује се назив:
– „ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ”
Улици број 21 – која је крак Улице завојице и креће од кп 

784, иде дуж кп 440/4, дуж кп 439/3, завршава код кп 435/20, 
у КО Гроцка одређује се назив:

– „КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ”
Улици број 22 – која је крак Булевара револуције и креће 

од кп 784, иде дуж кп 631, преко кп 635/1, завршава код кп 
635/3, у КО Гроцка одређује се назив:

– „КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА”
Улици број 23 – која креће од кп 784, иде дуж кп 785, 

преко кп 612, дуж кп 606/6 и кп 608/7, преко кп 606/12, пре-
ко кп 606/13, дуж кп 606/16, дуж кп 606/17, завршава код кп 
686/4, у КО Гроцка одређује се назив:

– „СОКОБАЊСКА”
Улици број 24 – која је крак Гробљанске Улице и креће 

од кп 786/1, иде дуж кп 1178, дуж кп 1181, завршава у кп 
1064/2, у КО Гроцка одређује се назив:

– „РУСКА”
Улици број 25 – која је наставак/продужетак Трговачке 

Улице и креће од кп 1178 (Трговачка улица), преко кп 809, 
дуж 805/3, преко кп 806/7, преко кп 806/9, завршава у кп 
806/2, у КО Гроцка одређује се назив:

– „СРЕМСКА”
Улици број 26 – која креће од кп 786/2, иде дуж кп 820/5, 

завршава код кп 820/7, у КО Гроцка. одређује се назив:
– „ВИДИКОВАЧКА”
Улици број 27 – која креће од кп 1969/1, иде дуж кп 1478, 

завршава код кп 1674, у КО Гроцка одређује се назив:
– „МИЈЕ АЛЕКСИЋА”
Улици број 28 – која креће од кп 1478, иде дуж кп 1479, 

дуж кп 1486/8, преко кп 1485, преко кп 1486/2, кп 1486/5, 
1486/7, завршава у кп 1486/12, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА”
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Улици број 29 – која креће од кп 1479, иде преко кп 
1483/5, дуж кп 1483/2, завршава у кп 1484/2, у КО Гроцка 
одређује се назив:

– „МИКЕ АЛАСА”
Улици број 30 – која креће од кп 1970, иде дуж кп 1662/6, 

завршава код кп 1662/2, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ЈАБЛАНИЧКА”
Улици број 31 – која креће од кп 1971, иде дуж кп 1669/1, 

дуж кп 1665/12, завршава код кп 1665/1, у КО Гроцка одре-
ђује се назив:

– „ГЛУМАЧКА”
Улици број 32 – која креће од кп 1970, иде дуж кп 1661 

и кп 1663/4, завршава код кп 1971, у КО Гроцка одређује се 
назив:

– „МЕКЕНЗИЈЕВА”
Улици број 33 – која креће од кп 1971, иде дуж кп 

1522/25, дуж кп 1522/24, завршава код кп 1493/1, у КО Гроц-
ка одређује се назив:

– „ИЗВОРСКА”
Улици број 34 – која креће од кп 1373/20, иде дуж кп 

1373/54, дуж кп 1373/6, завршава код кп 1373/6, у КО Гроцка 
одређује се назив:

– „КАРАЂОРЂЕВА”
Улици број 35 – која креће од кп 1373/20, иде дуж кп 

1373/65 и кп 1373/100, дуж кп 1373/86, завршава код кп 
1372/1, у КО Гроцка одређује се назив:

– „МИЛОША ОБИЛИЋА”
Улици број 36 – која је део Улице др Александра Кости-

ћа и креће од кп 1974, иде дуж кп 1423, завршава код кп 
1266/2, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ДР ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА”
Образложење: Донео у Гроцку трешњу и на 70 ха запо-

чео узгајање ове воћке која је данас један од симбола Гроцке, 
а по коме се чувена грочанска трешња у народу зове „Док-
торка”.

Улици број 37 – која је део Улице Трг републике и кре-
ће од кп 1260, иде преко кп 1261, кп 1232, пресеца кп 1264, 
иде преко кп 1229, кп 1265, завршава у кп 1209, у КО Гроцка 
одређује се назив:

– „ГРОЧАНСКИХ АЛАСА”
Улици број 38 – која је која је део Трга републике и кре-

ће од кп 1235, иде преко кп 1234/1, кп 1231, завршава у кп 
1266/1, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ВИНОГРАДСКА”
Улици број 39 – која је део/крак Трга републике и креће 

од кп 1237/1, иде дуж кп 1518/1, завршава код кп 1519/2, у 
КО Гроцка одређује се назив:

– „ДОЊИ ВИНОГРАДИ”
Улици број 40 – која је део Трга републике и креће од кп 

1260, иде преко кп 1236/1, пресеца кп 1237/4, иде преко кп 
1237/1, пресеца кп 1510, иде преко кп 1237/6, завршава у кп 
1259/1, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА”
Улици број 41 – која је део Трга републике и креће од 

кп 1237/1, иде дуж кп 1515/8, завршава код кп 1515/6, у КО 
Гроцка одређује се назив:

– „УЛИЦА ЛИПА”
Улици број 42 – која је део Трга републике и креће од кп 

1510, иде преко кп 1512/14, преко кп 1512/5, дуж кп 1512/13, 
завршава код кп 1512/6, у КО Гроцка одређује се назив:

– „УЛИЦА БРЕЗА”
Улици број 43 – која је део Трга републике и креће од кп 

1510, иде дуж кп 1503, преко кп 1502, завршава у кп 1436/4, 
у КО Гроцка одређује се назив:

– „БАГРЕМОВО СОКАЧЕ”

Улици број 44 – која креће од кп 1972, иде преко кп 
1645/4, дуж кп 1642/14, дуж кп 1642/7, завршава код кп 
1639/1, у КО Гроцка одређује се назив:

– „СЛАВУЈЕВ ВЕНАЦ”
Улици број 45 – која је део/крак Улице српско-грчког 

пријатељства и креће између кп 1729/1 и кп 1705/1, иде 
дуж кп 1969/1, завршава између кп 1765/1 и кп 1783/3, у КО 
Гроцка (код граничне линије са насељеним местом Бегаљи-
ца) одређује се назив:

– „ПУДАРАЧКИ ПУТ”
Улици број 46 – која креће од кп 1970, иде дуж кп 1682, 

завршава код кп 1683/1, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ЗМАЈ ЈОВИНА”
Улици број 47 – која је крак Улице Вучка Милићевића 

и креће од кп 4129/1, иде дуж кп 4329, преко кп 4205/10, 
4205/2, преко кп 4205/5 и кп 4205/8, преко кп 4205/6, завр-
шава код кп 4205/7, у КО Гроцка одређује се назив:

– „КОЛУБАРСКА”
Улици број 48 – која је крак Улице Вучка Милићевића и 

креће од кп 4129/1, иде дуж кп 4336, дуж кп 1714/7 и дуж кп 
1711/8, завршава код кп 1711/1, у КО Гроцка одређује се назив:

– „КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ”
Улици број 49 – која је крак Улице Вучка Милићевића и 

креће од кп 1711/2, иде дуж кп 1711/8, преко кп 4334/5, кп 
4333/5, преко кп 4333/2, преко кп 4203, дуж кп 1712/5, завр-
шава код кп 1712/4, у КО Гроцка одређује се назив:

– „МИРЕ АЛЕЧКОВИЋ”
Улици број 50 – која је крак Улице Вучка Милићевића и 

креће од кп 1711/8, иде дуж кп 1711/16 и дуж кп 1711/1, за-
вршава код кп 1711/15, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ЈОСИФА ПАНЧИЋА”
Улици број 51 – која је крак Улице Вучка Милићевића и 

креће од кп 4336, иде дуж кп 1714/7, дуж кп 1715/4, заврша-
ва код кп 1715/5, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ПАВЛА ВУЈИСИЋА”
Улици број 52 – која је крак Његошеве улице и креће од 

кп 2112, иде дуж кп 2111/1, завршава код кп 2111/13, у КО 
Гроцка одређује се назив:

– „ПЕТРА КОЧИЋА”
Улици број 53 – која креће од кп 2263/1, иде дуж кп 2113/7, 

завршава код кп 2113/6, у КО Гроцка одређује се назив:
– „КРАЈИШКА”
Улици број 54 – која је крак Улице Вучка Милићевића и 

креће од кп 2263/1, иде дуж кп 1968, завршава код кп 1724, у 
КО Гроцка одређује се назив:

– „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА”
Улици број 55 – која креће од кп 1968, иде дуж кп 2130/9, 

преко кп 2130/17, преко кп 2130/21 и кп 2130/18, преко кп 
2130/13, дуж кп 2130/34, завршава код кп 2130/26, у КО 
Гроцка одређује се назив:

– „ЈАЊСКА”
Улици број 56 – која креће од кп 1968, иде дуж кп 2127/5, 

завршава код кп 2127/7, у КО Гроцка одређује се назив:
– „СВЕТОГ НИКОЛЕ”
Улици број 58 – која је Улице Хајдук-Станка и креће 

од кп 1184, иде дуж кп 1187/1, завршава код кп 1162, у КО 
Гроцка одређује се назив:

– „СИМИНА”
Образложење: Улица је добила назив по Сими Нешићу, 
Улици број 59 – која је крак Улице Хајдук-Станка и кре-

ће од кп 1097/1, иде дуж кп 1180, завршава код кп 1077/2, у 
КО Гроцка одређује се назив:

– „ПРОЛОМСКА”
Улици број 60 – која креће од кп 1184 (Улица Хајдук 

Станка), иде дуж кп 1185, пресеца кп 1189/1, дуж кп 2256, 
завршава код кп 2350/2, у КО Гроцка одређује се назив:

– „СТАРЦА ВУЈАДИНА”
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Улици број 61 – која креће од кп 2258 (Улица 15. маја), 
иде дуж кп 2197/12, завршава код кп 2197/8, у КО Гроцка 
одређује се назив:

– „ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ”
Улици број 62 – која је крак Улице 15. маја и креће од кп 

2258, иде дуж кп 2259, завршава код кп 2166/3, у КО Гроцка 
одређује се назив:

– „ЂУРЕ ЈАКШИЋА” 
Улици број 63 – која је крак Улице 15. маја и креће од кп 

2258, иде дуж кп 2159, дуж кп 2260, завршава код кп 2184. на 
граници са насељеним местом Бегаљица одређује се назив:

– „КРАЉА МИЛАНА”
Улици број 64 – која је крак Улице 15. маја и креће из-

међу кп 2153 и кп 2174/2, иде дуж кп 2260, завршава код кп 
2153/59, у КО Гроцка одређује се назив:

– „БАГРЕМОВА”
Улици број 65 – која креће од кп 2258, иде дуж кп 

2153/41, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ВОДОВОДСКА”
Улици број 66 – која креће од кп 2258, иде дуж кп 2153/35, 

завршава код кп 2153/1, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ПЛАНТАШКА”
Улици број 67 – која креће од кп 2258, иде дуж кп 

2153/86, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ВИДОВДАНСКА”
Улици број 68 – која је крак Булевара револуције и креће 

из кп 612, дуж кп 613/10 и дуж кп кп 785, завршава код кп 
665/8, у КО Гроцка одређује се назив:

– „МЕТОХИЈСКА”
Улици број 69 – која креће од кп 1972, иде дуж кп 1532/4, 

завршава код кп 1531/1, у КО Гроцка одређује се назив:
– „ШУМАТОВАЧКА”
Улици број 70 – која креће од кп 1971, иде дуж кп 1830/10, 

завршава код 1830/15, у КО Гроцка одређује се назив:
– „МАРИЧКА”
Улици број 71 – која је крак Улице Хајдук Вељка 2. и кре-

ће од кп 1971, иде дуж кп 1823, завршава код кп 1828/1, у 
КО Гроцка део одређује се назив:

– „ЦЕРСКА”
Улици број 72 – која креће од кп 784, иде преко кп 735/5, 

пресеца кп 729/1, иде дуж кп 736/9, преко кп 736/11, преко 
кп 744/3, пресеца 742/12, иде преко 742/14, преко кп 742/7, 
преко кп 742/9, преко кп 741/2, преко кп 762/6, кп 762/5, за-
вршава у кп 762/4, у КО Гроцка одређује се назив:

– „НОВО НАСЕЉЕ”
Улици број 73 – која креће од кп 786/1, иде дуж кп 827, 

преко кп 826/1, дуж кп 825/6, завршава код кп 825/3, у КО 
Гроцка одређује се назив:

– „БАНАТСКА”
Улици број 74 – иде дуж граничне линије и креће од 

кп 784 (Булевар револуције), иде преко кп 423/2, преко 
кп 423/1 и кп 1691 (КО Заклопача), кп 424/6 и кп 1692/1 и 
1692/2 (КО Заклопача), преко кп 790/4, дуж кп 789/3, завр-
шава код кп 789/1, у КО Гроцка одређује се назив:

– „ПРВОГ НОВЕМБРА”
Образложење: Дан ослобођења Београда у Првом свет-

ском рату. 
Засеок број 1 – која обухвата кп 556, кп 558 и кп 559/1, у 

КО Гроцка одређује се назив:
– „ЦАРЕВ БРЕГ”

Члан 6.
У насељеном месту Калуђерица (матични број насеља: 

703770) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која је крак Улице краљице Катарине и 

креће од кп 266/7, иде дуж кп 267/15, завршава код кп 267/3, 
у КО Калуђерица одређује се назив:

– „КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ”

Улици број 2 – која је крак Улице краљице Катарине и 
креће између кп 267/5 и кп 267/19, иде дуж кп 267/9, завр-
шава код кп 267/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „КЊЕГИЊЕ ЗОРКЕ”
Улици број 3 – која је крак Улице краљице Катарине и 

креће између кп 267/40 и кп 267/33, иде дуж кп 267/41, завр-
шава код кп 267/2, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ”
Улици број 4 – која је крак Теслине улице и креће од кп 

376/9, иде преко кп 376/24, преко кп 376/41, завршава код 
кп 389/3, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ДЕСПОТА СТЕФАНА”
Улици број 5 – која је паралелни део/крак Книнске улице 

и креће између кп 248/2 и кп 248/8, из кп 248/10, иде дуж кп 
249/1, завршава код кп 249/2, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА”
Улици број 6 – која креће од кп 1646/1, иде дуж кп 274/6 

и кп 275/7, дуж кп 274/5 и кп 275/5, завршава код кп 275/3, у 
КО Калуђерица одређује се назив:

– „ЗМАЈА ОД НОЋАЈА”
Улици број 7 – која креће од кп 1646/1, иде дуж кп 276/8, 

завршава у кп 276/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА”
Улици број 8 – која креће од кп 1646/1, иде дуж кп 286/7, 

дуж кп 286/6, дуж кп 285/14, пресеца кп 285/8, иде преко 
кп 284/2, кп 284/3, кп 283/7, кп 283/6, кп 282/4, кп 281/1, кп 
280/7, кп 279/7, кп 279/6, кп 278/1, завршава у кп 278/2, у КО 
Калуђерица одређује се назив:

– „САВСКА”
Улици број 9 – која креће између кп 279/2 и кп 280/1, иде 

дуж кп 280/7 и кп 280/10, завршава код кп 308/8, у КО Калу-
ђерица одређује се назив:

– „ДРИНСКА”
Улици број 10 – која креће од кп 280/1, иде дуж кп 281/1, 

завршава код кп 308/6, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „УНСКА”
Улици број 11 – која креће од кп 283/3, иде дуж кп 283/6 

и кп 282/4, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ВРБАСКА”
Улици број 12 – која креће од кп 284/4, иде дуж кп 284/3, 

завршава код кп 284/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ПЛИВСКА”
Улици број 13 – која креће од кп 285/10, иде дуж кп 

285/8, завршава код кп 285/1, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „НИШАВСКА”
Улици број 14 – која креће од кп 1646/1, иде преко кп 

308/4, завршава код кп 308/2, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „САНСКА”
Улици број 15 – која креће од кп 1646/1, иде дуж кп 

325/7, завршава код кп 325/4,у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „ЗЛАТИБОРСКА”
Улици број 16 – која креће од кп 1646/1, иде дуж кп 326/7 

и кп 327/3, преко кп 326/8 и кп 327/10, завршава код кп 
327/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ТИМОЧКА”
Улици број 17 – која је крак Улице Драг. Стојановића 1. 

десни прилаз и креће између кп 651/25 и кп 651/16, иде дуж 
кп 651/1, преко кп 651/22, кп 65072, кп 65071, завршава код 
кп 650/3, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА”
Улици број 18 – која је крак улица Лунета Милованови-

ћа и Херцеговачке и креће од кп 164/16, иде дуж кп 1645/4, 
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преко кп 1645/12, преко кп 163/20, преко кп 163/19, кп 
163/17, кп 163/4, кп 163/6, завршава код кп 163/15, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „ПЕТРА КОЊОВИЋА”
Улици број 19 – која крак Травничке улице и креће од кп 

83/3, иде дуж кп 83/4, завршава код кп 83/2, у КО Калуђери-
ца одређује се назив:

– „ХИЛАНДАРСКА”
Улици број 20 – која реће од кп 1653/1, иде дуж кп 1654, 

завршава код кп 1037, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „КАБЛАРСКА”
Улици број 21 – која је део/крак Улице Бошка Бухе и кре-

ће између кп 527/12 и кп 527/13, иде преко кп 527/17, преко 
кп 527/5, преко кп 527/2, завршава код кп 527/39, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА”
Улици број 22 – која креће од кп 337/1, иде преко кп 

348/41, преко кп 348/2, завршава код кп 384/43, у КО Калу-
ђерица одређује се назив:

– „МИЛУНКЕ САВИЋ”
Улици број 23 – која је крак Булевара револуције и кре-

ће од кп 1646/1, иде преко кп 366/1, преко кп 366/9, дуж кп 
356/5 и кп 366/5, дуж кп 356/28, кп 366/9, завршава код кп 
367/16, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ГРАНИЧАРСКА”
Улици број 24 – која је крак Булевара револуције и креће 

од кп 366/9, иде преко кп 368/10, кп 368/10, преко кп 368/2, 
у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА”
Улици број 25 – која креће од кп 1564/3, иде дуж кп 

1564/9, завршава код кп 1564/4, у КО Калуђерица одређује 
се назив:

– „УРОША ПРЕДИЋА”
Улици број 26 – која креће од кп 1669/1, иде дуж кп 

1565/12, завршава код кп 1565/7, у КО Калуђерица одређује 
се назив:

– „ТОЛСТОЈЕВА”
Улици број 27 – која креће од кп 1643/8, иде преко кп 

408/4, пресеца кп 498/5, завршава у кп 408/2, у КО Калуђе-
рица одређује се назив:

– „ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА”
Улици број 28 – која креће од кп 1643/8, иде преко кп 

409/2, кп 391/4, дуж кп 391/10, завршава у кп 391/9, код кп 
390/4, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА”
Улици број 29 – која креће од кп 391/10, почиње и завр-

шава у кп 391/9, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ЈЕСЕЊИНОВА”
Улици број 30 – која је крак Теслине улице и креће из кп 

391/9, иде преко кп 391/12, преко кп 391/1, завршава код кп 
393/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ТОПЧИДЕРСКА”
Улици број 31 – која је крак Југ-Богданове улице и кре-

ће од кп 390/6, иде преко кп 375/123, дуж кп 376/46, дуж кп 
376/19, преко кп 376/27, завршава у кп 375/141, у КО Калу-
ђерица одређује се назив:

– „ЉЕРМОНТОВА”
Улици број 32 – која је крак Југ-Богданове улице и кре-

ће из кп 376/46, иде преко кп 376/40, дуж кп 376/38, дуж 
кп 376/47, преко кп 376/39, дуж кп 376/36, завршава код кп 
376/49, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ОЗРЕНСКА”
Улици број 33 – која је крак Теслине улице и креће од кп 

390/2, иде преко кп 376/8, кп 376/29, дуж кп 376/66, заврша-
ва код кп 376/7, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ЖАНКЕ СТОКИЋ”

Улици број 34 – која креће од кп 1653/1, иде дуж кп 1031, 
преко кп 1029, кп 1028/2, кп 1028/4, кп 1028/1, кп 1025/4, кп 
1025/11, кп 1016/3, кп 1016/6, кп 1016/9, завршава код кп 
1016/14, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ДУШКА РАДОВИЋА”
Улици број 35 – која је крак Југ-Богданове улице и креће 

од кп 390/1, иде преко кп 391/3, пресеца кп 391/6, завршава 
у кп 391/5, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „БАНАТСКА”
Улици број 36 – која је крак Југ-Богданове улице и креће 

од кп 390/1, иде дуж кп 410/3, завршава код кп 410/2, у КО 
Калуђерица одређује се назив:

– „БАЊСКА”
Улици број 37 – која креће од кп 1643/3, иде преко кп 

428/2, завршава код кп 427/1, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „СРЕМСКА”
Улици број 38 – која креће од кп 1647/6, иде преко кп 

414/4, пресеца кп 414/12, завршава у кп 414/11, у КО Калу-
ђерица одређује се назив:

– „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА”
Улици број 39 – која креће из кп 1647/3, иде преко кп 

414/7, преко кп 414/17, преко ко 414/5, завршава код кп 
414/32, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „МИКЕ АНТИЋА”
Улици број 40 – која креће од кп 1647/3, иде преко кп 

342/8, преко кп 343/5, преко кп 463/17, преко кп 463/7, пре-
ко кп 464/12, дуж кп 464/6, завршава код кп 464/16, у КО 
Калуђерица одређује се назив:

– „БРАНКА МИЉКОВИЋА”
Улици број 41 – која је крак Улице Светислава Ристића 

и креће из кп 711, иде дуж кп 725/4 и кп 727, кп 721/25, кп 
721/2, завршава код кп 721/8, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА”
Улици број 42 – која је крак Улице Светислава Ристића 

и креће од кп 726/4, иде дуж кп 726/3 и кп 726/2 и кп 72576, 
завршава код кп 722/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ПАВЛА САВИЋА”
Улици број 43 – која је крак Улице Симе Погачаревића 

и креће од кп 1222/1, иде преко кп 1209/1, завршава код кп 
1209/7, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „РАДИВОЈА КОРАЋА”
Улици број 44 – која креће од кп 1653/1, почиње и завр-

шава у кп 1093, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ДИВЧИБАРСКА”
Улици број 45 – која креће од кп 1663/1, иде дуж кп 454, 

дуж кп 418/4, завршава код кп 418/25, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „СИМИНА”
Образложење: Улица је добила назив по Сими Нешићу, 
Улици број 46 – која креће од кп 454, иде преко кп 452/7 

преко кп 452/4, завршава код кп 452/6, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „НИКОЛЕ ПАШИЋА”
Улици број 47 – која је крак Улице Жикице Јовановића-

-Шпанца и креће од кп 1663/1, иде дуж кп 451/8, завршава у 
кп 451/7, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „СТОЈАНА НОВАКОВИЋА”
Улици број 48 – која креће од кп 671, иде преко кп 678/1, 

завршава у кп 684/31, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА”
Улици број 49 – која креће од кп 1663/1, иде дуж кп 

1648/2, кп 1648/3, завршава код кп 437/3, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „БОГДАНА ЖЕРАЈИЋА”
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Улици број 50 – која је крак Улице Жикице Јовановића 
Шпанца и креће од кп 1648/2, иде преко кп 1397/1, заврша-
ва код кп 1547/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА”
Улици број 51 – која је кракове Улице Жикице Јованови-

ћа Шпанца и креће од кп 1663/8, иде дуж кп 1412/7, заврша-
ва у кп 1397/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ЈОВАНА СКЕРЛИЋА”
Улици број 52 – која креће од кп 1663/8, иде преко кп 

1410/2, преко кп 1410/4, завршава код кп 1410/3, у КО Калу-
ђерица одређује се назив:

– „СТЕРИЈИНА”
Улици број 53 – која креће од кп 1663/8, иде граничном 

линијом између кп 1411/2 и кп 1416/3, преко кп 1411/1, за-
вршава код кп 1411/3, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „СТЕВАНА СРЕМЦА”
Улици број 54 – која креће од кп 1663/8, иде преко кп 

1417/7, завршава код кп 1417/6, у КО Калуђерица одређује 
се назив:

– „СТРАХИЊИЋА БАНА”
Улици број 55 – која креће од кп 1663/8, иде преко кп 

1419/1 и кп 1419/2, преко кпо 1419/3, завршава код кп 
1639/10, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „СИМЕ МАТАВУЉА”
Улици број 56 – која креће од кп 1419/1, иде дуж кп 

1419/16, завршава у кп 141972, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „ЛАЗЕ КОСТИЋА”
Улици број 57 – која је крак Санџачке улице и креће из 

кп 1332, иде преко кп 1333/1, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „МОМЕ КАПОРА”
Улици број 58 – која креће од кп 1334, иде преко кп 1336, 

преко кп 1340, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „МИЛОРАДА ПАВИЋА”
Улици број 59 – која креће од кп 703/1, иде дуж кп 701/2, 

завршава у кп 701/3, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ПАВЛА ВУЈИСИЋА”
Улици број 60 – која креће од кп 1660/1, почиње и завр-

шава у кп 755/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „МИЈЕ АЛЕКСИЋА”
Улици број 61 – која креће из кп 1660/1, иде дуж кп 1283, 

завршава између кп 1281 и кп 1289, у КО Калуђерица одре-
ђује се назив:

– „МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ”
Улици број 62 – која креће из кп 1659/1, иде дуж кп 

934/9, иде преко кп 934/5, завршава у кп 934/6, у КО Калуђе-
рица одређује се назив:

– „ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА” 
Улици број 63 – која је крак Улице Вишњнићева друга и 

креће од кп 1653/1, иде дуж кп 1091, дуж кп 1089/1, преко 
кп 1089/2, кп 1085/1, завршава у кп 1086/2, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „МАЧВАНСКА”
Улици број 64 – која је крак Улице Вишњнићева друга и 

креће од кп 1089/2, иде дуж кп 1088/4, завршава у кп 1088/1, 
у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ТАКОВСКА”
Улици број 65 – која креће од кп 1652, иде преко кп 

1653/1, преко кп 1490/2, дуж кп 1033/3, кп 1034/1, завршава 
код кп 1034/5, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ОСТРОШКА”
Улици број 66 – која креће од кп 1653/1, иде дуж кп 1652, 

преко кп 1081/5, преко кп 1081/11, кп 1081/1, завршава код 
кп 1082, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „КРУШЕДОЛСКА”

Улици број 67 – која је крак Улице Вишњићева друга 
леви прилаз и креће од кп 1655/1, иде преко кп 1024/2, пре-
ко кп 1024/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ДУШКА ТРИФУНОВИЋА”
Улици број 68 – која креће од кп 1655/1, креће и заврша-

ва у кп 1023/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „КОСОВСКИХ БОЖУРА”
Улици број 69 – која је крак Вишњићеве друге улице и 

креће од кп 1655/1, креће и завршава у кп 1023/1, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „КРАГУЈЕВАЧКА”
Улици број 70 – која је крак Вишњићеве друге улице и 

креће од кп 1655/1, креће и завршава у кп 1023/1, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „НЕГОТИНСКА”
Улици број 71 – која је крак Улице 1. маја и креће од кп 

1149/1, иде дуж кп 1157/6, завршава код кп 1157/6, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „МАРИЧКА”
Улици број 72 – која је крак Улице 1. маја и креће од 

кп 1149/1, иде дуж кп 1158/3 и кп 1158/9, завршава код кп 
1158/2, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „МЕТОХИЈСКА”
Улици број 73 – која креће од кп 1659/1, иде дуж кп 956, 

завршава код кп 951/2, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „ДАНИЛА БАТЕ СТОЈКОВИЋА”
Улици број 74 – која је крак Улице Жељка Миливојевића 

и креће од кп 1639/1, иде дуж кп 1154/4, преко кп 115574, 
преко кп 1155/7, завршава код кп 1155/3, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „РАШКА”
Улици број 75 – која је крак Улице Жељка Миливојеви-

ћа и креће од кп 1639/20, иде преко кп 1150/25, преко кп 
1150/1, преко кп 1150/34, завршава код кп 1152/2, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „КОЛУБАРСКА”
Улици број 76 – која је крак Улице Жељка Миливојевића 

и креће од кп 1639/1, почиње и завршава у кп 17/2, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „ЉУТИЦЕ БОГДАНА”
Улици број 77 – која је паралелни крак Улице кнеза Ми-

лоша и креће од кп 65, иде дуж кп 47/52, преко кп 47/51, 
преко кп 47/54, кп 47/53, преко кп 47/3, преко кп 47/20, кп 
47/46, кп 49/3, завршава код кп 47/40, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „ЦАРА ДУШАНА”
Улици број 78 – која креће од кп 1079, иде преко кп 

1219/1, преко кп 1176, кп 1177/1, преко кп 1178, завршава у 
кп 1651/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „НОВАКА НОВАКА”
Улици број 79 – која креће од кп 1221, иде преко кп 1217/1, 

завршава код кп 1651/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „РАДИВОЈА ЛОЛЕ ЂУКИЋА”
Улици број 80 – која креће од кп 1213/1, иде преко кп 

1215/1, кп 1221, кп 1220, кп 1079, завршава у кп 1080, у КО 
Калуђерица одређује се назив:

– „ЖИВОЈИНА ПАВЛОВИЋА”
Улици број 81 – која је крак Улице Жељка Миливојевића 

и креће из кп 1639/1, иде преко кп 1164/1, завршава код кп 
1165/8, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ХУМСКА”
Улици број 82 – која је крак Козарачке улице и креће од 

кп 1641/1, иде преко кп 102/3, кп 101/26, кп 102/1, кп 101/5, 
кп 100/1, кп 98/3, завршава у кп 98/2, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ”
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Улици број 83 – која креће од кп 1645/7, иде дуж кп 
175/4, завршава у кп 175/28, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „ЈОСИФА ПАНЧИЋА”
Улици број 84 – која реће од кп 1645/7, иде преко кп 

186/1, завршава код кп 186/4, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА”
Улици број 85 – која креће од кп 1645/7, иде преко кп 

188/1, завршава код кп 188/5, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН”
Улици број 86 – која креће од кп 1645/7, иде дуж кп 

189/13, завршава код кп 189/7, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „ЈОВАНА ЦВИЈИЋА”
Улици број 87 – која је крак Улице Лунета Милованови-

ћа креће од кп 192/7, иде преко кп 192/5, завршава код кп 
192/27, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „РУЂЕРА БОШКОВИЋА”
Улици број 88 – која је крак Улице Лунета Миловано-

вића и креће од кп 1645/4, иде дуж кп 528/3, завршава у кп 
528/1, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ПЕТРА ЛУБАРДЕ”
Улици број 89 – која је крак Волгине улице и креће од кп 

160/10, иде преко кп 161/5, дуж кп 161/87, завршава код кп 
534, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „ТАМИШКА”
Улици број 90 – која је крак Улице Саве Ковачевића 

и креће од кп 1643/1, иде дуж кп 174/32, завршава код кп 
174/98, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „БОРИСЛАВА ПЕКИЋА”
Улици број 91 – која је крак Херцеговачке улице и креће 

од кп 1645/9, иде преко кп 568/7, преко кп 568/4, завршава 
код кп 568/14, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „МИЛЕШЕВСКА”
Улици број 92 – која је крак Херцеговачке улице и кре-

ће од кп 1645/10, иде преко кп 525/22, преко кп 525/18, кп 
525/16, кп 525/17, кп 525/6, кп 525/5, кп 525/11, кп 525/12, у 
КО Калуђерица одређује се назив:

– „ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ”
Улици број 93 – која креће од кп 1664/1, иде преко кп 

472/4, кп 471/1, завршава код кп 1665/1, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „МИЛОША ЦРЊАНСКОГ”
Улици број 94– која је крак Улице Драгољуба Стојанови-

ћа и креће од кп 1664/8, иде преко кп 479/1, преко кп 479/2, 
кп 479/3, завршава код кп 479/4, у КО Калуђерица одређује 
се назив:

– „МИЛОЈА ВАСИЋА”
Улици број 95 – која је крак Улице Бошка Бухе и креће од 

кп 513/1, иде дуж кп 515/3, завршава у кп 515/19, у КО Калу-
ђерица одређује се назив:

– „ГЕНЕРАЛА ЉУБИШЕ ВЕЛИЧКОВИЋА”
Улици број 96 – која је крак Улице Бошка Бухе и креће од 

кп 528/1, иде дуж кп 528/4, дуж кп 527/17, завршава код кп 
527/18, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „САВЕ ШУМАНОВИЋА”
Улици број 97 – која је крак Улице Бошка Бухе и креће од 

кп 527/5, иде дуж кп 526/12, завршава код кп 526/10, у КО 
Калуђерица одређује се назив:

– „МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
Улици број 98 – која креће од кп 1642/1, иде дуж кп 

144/53 и дуж кп 143/5, завршава код кп 143/15, у КО Калуђе-
рица одређује се назив:

– „ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА”

Улици број 99 – која креће од кп 1642/1, иде дуж кп 
144/54, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ”
Улици број 100 – која креће од кп 144/25, иде дуж кп 

144/24, завршава код кп 161/4, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА”
Улици број 101 – која је крак Рибничке улице и креће од 

кп 1640/1, иде дуж кп 58/9, преко кп 58/14, завршава код кп 
60/2, у КО Калуђерица одређује се назив:

– „КРАЉА МИЛУТИНА”
Улици број 102 – која је крак Рибничке улице и креће од 

кп 1640/1, иде преко кп 59/1, завршава код кп 59/2, у КО Ка-
луђерица одређује се назив:

– „КНЕЗА ВИШЕСЛАВА”
Улици број 103 – која креће од кп 1640/1, иде дуж кп 

125/2, завршава код кп 125/6, у КО Калуђерица одређује се 
назив:

– „КРАЉА МИЛАНА”
Улици број 104 – која креће из кп 124/1, иде дуж кп 

1640/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ”
Улици број 105 – која креће од кп 1641/3, иде дуж кп 95/8, 

завршава код кп 95/2, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „БОРСКА”
Улици број 106 – која креће од кп 1641/3, иде преко кп 

123/11, преко кп 123/4, кп 123/5, завршава у кп 123/8, у КО 
Калуђерица. одређује се назив:

– „СТЕФАНА НЕМАЊЕ”
Улици број 107 – која је заједничка/гранична са насе-

љеним местом Лештане креће од кп 1639/43, иде дуж кп 
1668/1, завршава код кп 14773/2, у КО Калуђерица. одређује 
се назив:

– „ПАТРИЈАРХА ГАВРИЛА”
Улици број 108 – која креће од кп 1668/1, почиње и завр-

шава у кп 1472/1, у КО Калуђерица одређује се назив:
– „СТАРИНЕ НОВАКА”
Улици број 109 – која је крак Миријевске улице и кре-

ће од кп 531/61, из кп 531/2, иде преко кп 532/8, преко кп 
531/2, преко кп 544/4, завршава у кп 544/1, у КО Калуђерица 
одређује се назив:

– „АЛЕКСЕ ШАНТИЋА”
Улици број 110 – креће од кп 528 (КО Лештане), иде дуж 

кп 1668/1 (КО Калуђерица), завршава код кп 1639/43 (КО 
Калуђерица) одређује се назив:

– „ПАТРИЈАРХА ГАВРИЛА”

Члан 7.
У насељеном месту Лештане (матични број насеља: 

703796) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 

од кп 1669/1, иде дуж кп 4/18, завршава код кп 4/17, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „СТАНОЈА ГЛАВАША”
Улици број 2 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 

од кп 1669/1, иде дуж кп 4/45, завршава код кп 4/62, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА”
Улици број 3 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 

од кп 1669/1, иде дуж кп 4/46, завршава код кп 4/2, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ЈОВАНА ДУЧИЋА”
Улици број 4 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 

од кп 1760/1, иде преко кп 4/59, дуж кп 4/5, дуж кп 119/3, 
завршава у кп 7/2, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЦАРА НИКОЛАЈА”
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Улици број 5 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 
од кп 1760/1, иде преко кп 5/2, кп 120, кп 121/1, кп 121/2, за-
вршава код кп 124/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЉУТИЦЕ БОГДАНА”
Улици број 6 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 

од кп 1669/1, иде преко кп 172/2, дуж кп 1743/3, завршава 
код кп 174/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „ДУШКА РАДОВИЋА”
Улици број 7 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 1717/1, иде преко кп 123/1, кп 171, кп 169/1, за-
вршава у кп 175/2, у КО Лештане одређује се назив:

– „ДРИНСКА”
Улици број 8 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 1717/1, иде дуж кп 166/2, преко кп 166/1, завр-
шава код кп 175/3, у КО Лештане одређује се назив:

– „ДУНАВСКА”
Улици број 9 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 1717/1, иде дуж кп 130/7, завршава код кп 118/1, 
у КО Лештане одређује се назив:

– „САВСКА”
Улици број 10 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 1717/1, иде преко кп 130/2, завршава у кп 118/2, 
у КО Лештане одређује се назив:

– „МОРАВСКА”
Улици број 11 – која је крак Улице Живка Живковића 

и креће од кп 1717/1, иде дуж кп 130/11 и кп 130/15, дуж кп 
117/1, завршава код кп 117/5, у КО Лештане одређује се назив:

– „КОЛУБАРСКА”
Улици број 12 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 1717/1, иде преко кп 132/1, завршава у кп 117/3, 
у КО Лештане одређује се назив:

– „НИШАВСКА”
Улици број 13 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 141/7, иде дуж кп 151, пресеца кп 1717/1, иде 
дуж кп 1718, завршава између кп 155/1 и кп 287/1, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ЦАРА ЛАЗАРА”
Улици број 14 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 151, иде дуж кп 112/4, преко кп 112/3, завршава 
код кп 11, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЈУГ БОГДАНОВА”
Улици број 15 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 151, иде дуж кп 107/3, завршава код кп 107/2, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА”
Улици број 16 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 151, иде дуж кп 138/4, завршава у кп 138/2, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ”
Улици број 17 – која је крак Улице Живка Живковића и кре-

ће од кп 151, иде преко кп 137, у КО Лештане одређује се назив:
– „ТОПЛИЦЕ МИЛАНА”
Улици број 18 – која је крак Улице Добривоја Тодорови-

ћа и креће од кп 151, иде преко кп 135, у КО Лештане одре-
ђује се назив:

– „КОСАНЧИЋ ИВАНА”
Улици број 19 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 151, иде преко кп 133, у КО Лештане одређује се 
назив:

– „КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ”
Улици број 20 – која је крак Улице Живка Живковића и 

креће од кп 1718, иде преко кп 153/1, завршава код кп 164, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „САВЕ ШУМАНОВИЋА”
Улици број 21 – која је заједничка са насељеним местом 

Калуђерица и креће од кп 528 (КО Лештане), иде дуж кп 

1668/1 (КО Калуђерица), завршава код кп 1639/43 (КО Ка-
луђерица) одређује се назив:

– „ПАТРИЈАРХА ГАВРИЛА”
Улици број 22 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 151, иде дуж кп 141/7, преко кп 141/3, 
завршава у кп 140/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ”
Улици број 23 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 1716, иде дуж кп 95/10, завршава у кп 
95/6, у КО Лештане одређује се назив:

– „МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА”
Улици број 24 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 1716, иде преко кп 142/1, кп 142/11, 
кп 142/8, кп 142/9, завршава код кп 142/10, у КО Лештане 
одређује се назив:

– „ЈОСИФА ПАНЧИЋА”
Улици број 25 – која је крак Улице Душана Петровића Ша-

нета и креће од кп 1716, иде дуж кп 142/7, дуж кп 146/5, дуж кп 
145/9, завршава код кп 145/6, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЛАЗЕ КОСТИЋА”
Улици број 26 – која је крак Улице Душана Петрови-

ћа Шанета и почиње и завршава у кп 147/2, у КО Лештане 
одређује се назив:

– „ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ”
Улици број 27 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 142/7, иде дуж кп 144/10, завршава 
код кп 144/13, у КО Лештане одређује се назив:

– „АЛЕКСЕ ШАНТИЋА”
Улици број 28 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 142/7, иде дуж кп 144/3 и кп 144/2, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „МИКЕ АНТИЋА”
Улици број 29 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 1716, иде дуж кп 143/5, завршава у кп 
143/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „БРАНКА РАДИЧЕВИЋА”
Улици број 30 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 1717/1, иде преко кп 85/1, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ЦАРА ДУШАНА”
Улици број 31 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 1717/1, иде дуж кп 297/1, завршава у 
кп 286/2, у КО Лештане одређује се назив:

– „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА”
Улици број 32 – која креће од кп 322, иде дуж кп 313/5, 

завршава код кп 313/1, у КО Лештане одређује се назив:
– „ТОЛСТОЈЕВА”
Улици број 33 – која је крак Улице Душана Петровића 

Шанета и креће од кп 1716, иде преко кп 96/4, кп 98/1, завр-
шава код кп 97, у КО Лештане одређује се назив:

– „МИХАЈЛА ПУПИНА” 
Улици број 34 – која је крак Смедеревског пута и креће 

од кп 1712, иде дуж кп 2/3, дуж кп 14/10, завршава код кп 
14/21, у КО Лештане одређује се назив:

– „КРАЉА МИЛУТИНА”
Улици број 35 – која креће од кп 1715/1, иде дуж кп 1718, 

завршава код кп 272/2, у КО Лештане одређује се назив:
– „КНИНСКА”
Улици број 36 – која је крак Улице Бранислава Нушића и 

креће од кп 73/13, иде дуж кп 73/12, завршава код кп 73/1, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ”
Улици број 37 – која је паралелан крак Улице Вељка Вла-

ховића и креће од кп 1713/1, иде дуж кп 344/4, завршава код 
кп 343/5, у КО Лештан одређује се назив:

– „ЂУРЂЕВДАНСКА”
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Улици број 38 – која је крак Првомајске улице и креће 
од кп 1713/1, иде дуж кп 547/7, завршава код кп 54/6, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „ЦАРА УРОША”
Улици број 39 – која је крак Првомајске улице и креће од 

кп 332/15, иде преко кп 333/5, преко кп 333/8, дуж кп 334/15, 
завршава у кп 334/14, у КО Лештане одређује се назив:

– „МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА”
Улици број 40 – која је крак Првомајске улице и креће од 

кп 330/16, иде преко кп 330/11, преко кп 329, завршава у кп 
330/37, у КО Лештане одређује се назив:

– „СВЕТОГ САВЕ”
Улици број 41 – која је паралелни крак Улице Николе Те-

сле и креће од кп 322, иде дуж кп 323/2, завршава код кп 
324/4, у КО Лештане одређује се назив:

– „ПАВЛА САВИЋА”
Улици број 42 – која је крак Улице Бранислава Нушића и 

креће од кп 1717/1, иде преко кп 77, завршава код кп 81/2, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „ДЕСПОТА СТЕФАНА”
Улици број 43 – која је крак Улице Радета Ковачевића и 

креће од кп 332, иде преко кп 303, завршава у кп 304/2, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „МОМЕ КАПОРА”
Улици број 44 – која је крак Улице Миодрага Пешића и кре-

ће од кп 1715/3, иде дуж кп 384/18 и кп 384/13, преко кп 276/1, 
завршава код кп 276/2, у КО Лештане, одређује се назив:

– „КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ”
Улици број 45 – која је крак Улице Миодрага Пешића и 

креће из кп 276/1 (од предложене Улице бр. 44), иде прекпо 
кп 275, у КО Лештане одређује се назив:

– „КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ”
Улици број 46 – која је креће од кп 1719, иде преко кп 246/14, 

завршава код кп 246/15, у КО Лештане одређује се назив:
– „ДРАГОМИРА БОЈАНИЋА ГИДРЕ”
Улици број 47 – која је крак Дрењачке улице и креће од 

кп 1719, иде дуж кп 246/5, завршава код кп 474/2, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ПАВЛА ВУЈИСИЋА”
Улици број 48 – која је крак Дрењачке улице и креће од 

кп 1719, иде дуж кп 471/4, завршава код кп 471/3, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „МИЈЕ АЛЕКСИЋА”
Улици број 49 – која је крак Дрењачке улице и креће од 

кп 1719, иде дуж кп 469/8, дуж кп 469/6, завршава код кп 
470/4, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА”
Улици број 50 – која је крак Дрењачке улице и креће од 

кп 1719 и кп 247/25, иде дуж кп 247/21, завршава у кп 247/31 
и кп 247/30, у КО Лештане и одређује се назив:

– „ЧКАЉИНА”
Улици број 51 – која је крак Дрењачке улице и креће од 

кп 1719, иде дуж кп 247/15, преко кп 43972, завршава у кп 
437/3, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЈОАКИМА ВУЈИЋА”
Улици број 52 – која је крак Дрењачке улице и креће од 

кп 439/2, иде дуж кп 247/15, завршава код кп 247/9, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ЖАНКЕ СТОКИЋ”
Улици број 53 – која је је крак Дрењачке улице и креће из 

кп 1719, иде дуж кп 466, преко кп 475, дуж кп 481/4 и кп 484/6, 
завршава код кп 484/2, у КО Лештане одређује се назив:

– „НОВОСАДСКА”
Улици број 54 – која је је крак Дрењачке улице и креће 

од кп 1719, иде дуж кп 464/1, завршава код кп 464/13, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „БЕОГРАДСКА”

Улици број 55 – која је је крак Дрењачке улице и креће 
од кп 464/1, иде преко кп 464/11, дуж кп 478/5, завршава 
код кп 478/4, у КО Лештане одређује се назив:

– „СМЕДЕРЕВСКА”
Улици број 56 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 1728, иде између кп 441/2 и кп 441/1, дуж кп 1106/5, 
завршава код кп 1106/4, у КО Лештане одређује се назив:

– „МИЛУНКЕ САВИЋ”
Улици број 57 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 1728, иде дуж кп 1741, завршава код кп 1141/2, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „АРЧИБАЛДА РАЈСА”
Улици број 58 – која је крак Забранске улице и креће од 

кп 1720/1, иде дуж кп 486/9, дуж кп 486/1, дуж кп 509/1, за-
вршава код кп 507/4, у КО Лештане одређује се назив:

– „КРУНСКА”
Улици број 59 – која је крак Забранске улице и креће из-

међу кп 486/4 и кп 486/5, иде дуж кп 486/9, дуж кп 486/20, 
завршава код кп 486/2, у КО Лештане одређује се назив:

– „ОПЛЕНАЧКА”
Улици број 60 – која је крак Улице Боре Станковића и 

креће од кп 1721, иде дуж кп 492/1, преко кп 493/2, заврша-
ва у кп 493/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „БРАНКА МИЉКОВИЋА”
Улици број 61 – која креће од кп 1721, иде преко кп 

236/18, дуж кп 236/17, завршава код кп 236/13, у КО Лешта-
не одређује се назив:

– „ВАСКА ПОПЕ”
Улици број 62 – која креће од кп 1721, креће и завршава 

у кп 236/5, у КО Лештане одређује се назив:
– „ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА” 
Улици број 63 – која је крак Забранске Улице и креће од 

кп 1720/1, иде дуж кп 236/9, завршава код кп 236/8, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ПЕЋКА”
Улици број 64 – која је крак Забранске улице и креће 

од кп 1720/1, почиње и завршава у кп 235/1, у КО Лештане 
одређује се назив:

– „МЕТОХИЈСКА”
Улици број 65 – која је крак Забранске улице и креће од 

кп 1720/1, иде дуж кп 235/21, завршава код кп 235/18, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ”
Улици број 66 – која креће између кп 227 и кп 227/10, иде 

дуж кп 227/8, дуж кп 227/5, завршава код кп 227/4, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „КРАЉА ДРАГУТИНА”
Улици број 67 – која је крак Забранске улице и креће од 

кп 1720/1, иде дуж кп 243/10, завршава код кп 243/2, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „СТЕВАНА СРЕМЦА”
Улици број 68 – која је крак Забранске улице и креће од 

кп 1720/1, иде дуж кп 244/6, дуж кп 242/5, завршава код кп 
242/11, у КО Лештане одређује се назив:

– „РАДОЈА ДОМАНОВИЋА”
Улици број 69 – која је крак Забранске улице и креће од 

кп 2401, иде дуж кп 244/6, дуж кп 242/7, преко кп 242/16, 
дуж кп 245/2, дуж кп 245/9, завршава код кп 245/8, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „МИЛОВАНА ГЛИШИЋА”
Улици број 70 – која креће из кп 1734, иде дуж кп 1220, 

завршава код кп 1727/4, у КО Лештане одређује се назив:
– „СТЕВАНА МОКРАЊЦА”
Улици број 71 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 1727/4, иде дуж кп 697/4, завршава код кп 697/3, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „ДАНИЛА КИША”
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Улици број 72 – која је крак Улице маршала Тита и креће 
од кп 1727/1, иде дуж кп 761/6, скреће удесно дуж кп 767/3, 
завршава у кп 766/6, у КО Лештане одређује се назив:

– „ПАВЛА ОРЛОВИЋА”
Улици број 73 – која креће између кп 648/1 и кп 644/7, 

иде дуж кп 1727/1, преко кп 629/1, завршава код кп 1764/1, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „МАРКА КРАЉЕВИЋА”
Улици број 74 – која креће између кп 1262/9 и кп 1214/4, 

иде дуж кп 1729, преко кп 1259/2, пресеца кп 1726/7, иде 
преко кп 1258/2, преко кп 1256/1, завршава код кп 1727/4, у 
КО Лештане одређује се назив:

– „КОСОВСКИХ ЈУНАКА”
Улици број 75 – која креће из кп 1259/1, иде дуж кп 

1260/7, дуж кп 1261/4, завршава код кп 1261/3, у КО Лешта-
не одређује се назив:

– „ГРАЧАНИЧКА”
Улици број 76 – која је крак Улице Трифуна Пешића и 

креће од кп 1729/3, иде дуж кп 1236/6 и кп 1264/1, завршава 
код кп 1263/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „НЕМАЊИНА”
Улици број 77 – која је крак Улице Трифуна Пешића и 

креће од кп 1729/3, иде дуж кп 726/2, завршава код кп 727/9, 
у КО Лештане одређује се назив:

– „ТАКОВСКА”
Улици број 78 – која креће од кп 1460, иде дуж кп 1461, 

завршава код кп 980/1, у КО Лештане одређује се назив:
– „СРПСКИХ ВЛАДАРА”
Улици број 79 – која креће између кп 1476/1 и кп 1483/10, 

иде дуж кп 1460, преко кп 1481, дуж кп 1483/11, завршава 
код кп 1483/6, у КО Лештане одређује се назив:

– „СТРАХИЊИЋА БАНА”
Улици број 80 – која креће од кп 1460, иде дуж кп 1476/2, 

завршава код кп 1474/5, у КО Лештане одређује се назив:
– „ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА”
Улици број 81 – која је крак Кружног пута и креће од кп 

1764/2, иде дуж кп 1735/1, завршава код кп 1764/2, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „ЊЕГОШЕВА”
Улици број 82 – која је крак Кружног пута и креће од кп 

1735/1, иде дуж кп 1736, завршава код кп 1445/5, у КО Ле-
штане одређује се назив:

– „МИЛАНА РАКИЋА”
Улици број 83 – која је крак Улице кремење и креће од кп 

1578/1, иде дуж кп 1745, завршава код кп 1609, у КО Лешта-
не одређује се назив:

– „ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА”
Улици број 84 – која је крак Улице Петра Живковића и 

креће између кп 1593/3, иде дуж кп 1593/9, завршава код кп 
1593/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „МАРИЧКА”
Улици број 85 – која је крак Улице Бранка Ћопића и кре-

ће од кп 1407, иде преко кп 1358/5, иде дуж кп 1358/1, завр-
шава код кп 1358/15, у КО Лештане одређује се назив:

– „МИШАРСКА”
Улици број 86 – која је крак Улице Петра Живковића и 

креће између кп 1593/1 и кп 1404/2, иде дуж кп 1744, завр-
шава код кп 1595/2, у КО Лештане одређује се назив:

– „ЦЕРСКА”
Улици број 87 – која је крак Улице Петра Живкови-

ћа и креће од кп 1744, иде дуж кп 1403/6, завршава код кп 
1403/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „КОЛУБАРСКА”
Улици број 88 – која је креће од кп 1744, почињ и завр-

шава у кп 1399, у КО Лештане одређује се назив:
– „КОСОВСКА”

Улици број 89 – која је крак Улице кремење и креће од кп 
1652/1, иде дуж кп 1746, завршава код кп 1697, у КО Лешта-
не одређује се назив:

– „ОСТРОШКА”
Улици број 90 – која је крак Улице раван и креће од кп 

1612/29, иде дуж кп 1695/8, завршава код кп 1695/6, у КО 
Лештане одређује се назив:

– „ЖИЧКА”
Улици број 91 – која је крак Улице Петра Кочића и креће 

од кп 1760/2, иде преко кп 173/7, дуж кп 173/6, дуж кп 1734/4, 
завршава код кп 173/3, у КО Лештане одређује се назив:

– „ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА”
Улици број 92 – која креће између кп 230/1 и кп 230/2, 

иде дуж кп 230/6, завршава у кп 230/5, у КО Лештане одре-
ђује се назив:

– „КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА”
Улици број 93 – која креће од кп 1719, иде дуж кп 247/22 

и кп 247/34 и кп 247/35, дуж кп 247/36, завршава код кп 
248/1, у КО Лештане одређује се назив:

– „ДАНИЛА БАТЕ СТОЈКОВИЋА”
Улици број 94 – која креће од кп 247/38, иде дуж кп 247/36, 

завршава код кп 205/1, у КО Лештане одређује се назив:
– „ШЕКСПИРОВА”
Улици број 95 (допуна елабората за Болеч и Лештане)– 

која се протеже уз граничну 
линију н.м. Лештана и Болеча и креће од кп 1712 (Сме-

деревски пут), иде преко кп 42/5, кп 1759/1, кп 42/4, у КО 
Лештане, преко кп 90/2 у КО Болеч, кп 43/6, кп 43/7, кп 44/3 
у КО Лештане, кп 89/2, кп 85/3, кп 84/4, у КО Болеч, кп 61/1, 
кп 61/2, 62/6, кп 63/6, кп 63/7, кп 63/8, кп 63/14, кп 64/5, кп 
64/6, кп 64/8, кп 66/12, кп 66/9, кп 67/7, кп 67/8, у КО Ле-
штане, кп 24/3 у КО Болеч, кп 348/4 у КО Лештане, кп 18/5 
у КО Болеч, кп 352/6, кп 352/3, кп 352/4, кп 353/5, кп 353/7, 
кп 353/9, у КО Лештане, кп 1938/14, кп 10/2, у КО Болеч, 
кп 372/7, кп 372/9, кп 372/11, кп 1759/17, кп 375/4, у КО Ле-
штане, кп 5/3, кп 1/3, кп 3/2, кп 2/2, кп 948/2, кп 949/8, кп 
949/3, у КО Болеч, кп 1124/5, кп 1124/7, кп 1125/2, кп 1126/2, 
кп 1128/5, кп 1128/4, кп 1123/3, кп 1128/6, завршава код кп 
1764/2 (Кружни пут), у КО Лештане одређује се назив:

– „ДЕЧАНСКА”
Члан 8.

У насељеном месту Пударци (матични број насеља: 
703800) утврђују се следећи називи улица:

Улици број 1 – која је крак Улице народних хероја и про-
стире се дуж кп 800, од кп 731/3 до кп 257, у КО Пударци 
одређује се назив:

– „ХАЈДУК СТАНКА”
Члан 9.

У насељеном месту Ритопек (матични број насеља: 
703818) утврђују се следећи називи улица:

Улици број 1 – која је крак Смедеревског пута и креће 
од кп 1185, иде дуж кп 1287/3 и кп 1287/21, дуж кп 1286/11, 
преко кп 1285/2, завршава код кп 1285/1, у КО Ритопек 
одређује се назив:

– „БРАНИСЛАВА НУШИЋА”
Улици број 2 – која је крак Смедеревског пута и креће из-

међу кп 1287/11 и кп 1287/4, иде дуж кп 1287/1, завршава из-
међу кп 1287/25 и кп 1287/24, у КО Ритопек одређује се назив:

– „МИЛОША ЦРЊАНСКОГ”
Улици број 3 – која је крак Смедеревског пута и креће 

између кп 1287/13 и кп 1286/7, иде дуж кп 1287/21, дуж кп 
1286/18, завршава код кп 1287/27, у КО Ритопек одређује се 
назив:

– „АЛЕКСЕ ШАНТИЋА”
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Улици број 4 – која креће од кп 1285/10, иде дуж кп 
1285/1, у којој и завршава, у КО Ритопек одређује се назив:

– „ЈОВАНА ДУЧИЋА”
Улици број 5 – која је део/крак Светосавске улице и кре-

ће од кп 1185 (раскрсница са Улицом пролетерском), иде 
дуж кп 1302/12, преко кп 1302/24, кп 1302/8, кп 1299/6, за-
вршава код кп 1299/5, у КО Ритопек одређује се назив:

– „ЗЛАТИБОРСКА”
Улици број 6 – која креће од кп 1302/19, иде дуж кп 

1302/18, завршава код кп 1302/25, у КО Ритопек одређује се 
назив:

– „КОПАОНИЧКА”
Улици број 7 – која креће од кп 1185, иде преко кп 1303/2, 

завршава код кп 1303/20, у КО Ритопек одређује се назив:
– „ЗЛАТАРСКА”
Улици број 8 – која је крак Пролетерске улице и креће од 

кп 1185, иде дуж кп 1423, завршава у кп1255/4, у КО Рито-
пек одређује се назив:

– „САВСКА”
Улици број 9 – која је крак Пролетерске улице и креће 

од кп 1185, иде целом дужином кп 1422, завршава код кп 
1313/2, у КО Ритопек одређује се назив:

– „МОРАВСКА”
Улици број 10 – која је крак Пролетерске улице и креће 

од кп 1422, иде дуж кп 1307/5 и дуж кп 1307/8, завршава код 
кп 1307/4, у КО Ритопек одређује се назив:

– „АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА”
Улици број 11 – која је крак Пролетерске улице и креће 

од кп 1422, иде дуж кп 1309/8 и дуж кп 1309/10, завршава 
код кп 1309/11, у КО Ритопек одређује се назив:

– „СВЕТОГ САВЕ”
Улици број 12 – која је крак Прокопа и креће од кп 504, 

иде дуж кп 1343/16, дуж кп 1185, завршава код кп 1322/1, у 
КО Ритопек одређује се назив:

– „МИХАЈЛА ПУПИНА”
Улици број 13 – која креће од кп 504, иде преко кп 

1383/3, дуж кп 1390/10, дуж кп 1391/5, завршава код кп 
1388/12, у КО Ритопек одређује се назив:

– „ЂУРЕ ЈАКШИЋА”
Улици број 14 – која је крак Улице краља Петра првог и 

креће од кп 998/5, иде дуж кп 1196/1, дуж кп 1197, завршава 
код кп 1041/1, у КО Ритопек одређује се назив:

– „ХАЈДУК ВЕЉКА”
Улици број 15 – која је крак Улице краља Петра првог и 

креће од кп 1198, иде дуж кп 997/2, завршава код кп 997/11, 
у КО Ритопек одређује се назив:

– „МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА”
Улици број 16 – која је крак Улице краља Петра првог и 

креће од кп 1198, иде дуж кп 1033/9, завршава код кп 1197, у 
КО Ритопек одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ ПУТНИКА”
Улици број 17 – која је крак Карађорђеве улице и креће 

од кп 504, иде дуж кп 1189, завршава код кп 708/6, у КО Ри-
топек одређује се назив:

– „ФИЛИПА ВИШЊИЋА”
Улици број 18 – која је крак Смедеревске улице и кре-

ће из кп 3233/1, иде дуж кп 3014/13 и кп 3006/9, преко кп 
3014/12, дуж кп 3014/14, завршава код кп 3034, у КО Рито-
пек одређује се назив:

– „ТРЕШЊИН ЦВЕТ”
Улици број 19 – која је крак Улице ливадице и креће од 

кп 3229, иде дуж кп 3094/6, дуж кп 3094/5, завршава у кп 
3096/8 у КО Ритопек одређује се назив:

– „ДРИНСКА”
Улици број 20 – која креће од кп 3229, иде дуж кп 3107, 

завршава код кп 3101/2, у КО Ритопек одређује се назив:
– „ЛЕСКОВАЧКА”

Улици број 21 – која је крак Ритопечке улице и креће 
од кп 3058/4, иде дуж кп 526, дуж кп 3226, завршава код кп 
3154/3, у КО Ритопек одређује се назив:

– „МАЈОРА ТЕПИЋА”
Улици број 22 – која је крак Ритопечке улице и креће од 

кп 3056/3, иде дуж кп 3078, дуж кп 3069/5, завршава код кп 
3069/4, у КО Ритопек и одређује се назив:

– „МИЛУНКЕ САВИЋ”
Улици број 23 – која је крак/део Железничке улице 

и креће од кп 3381/3, иде дуж 3381/5, дуж кп 3380/6, кп 
3379/3, кп 3377/5, у КО Ритопек одређује се назив:

– „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
Улици број 24 – која је крак Железничке улице и креће 

од кп 30, иде дуж кп 526, дуж кп 3400/5, завршава код кп 
3400/4, у КО Ритопек одређује се назив:

– „КОЛУБАРСКА”
Члан 10.

У насељеном месту Умчари (матични број насеља: 
703826) утврђују се следећи називи улица:

Улици број 1 – која је део Улице Лоле Рибара и креће од 
кп 6386, иде дуж кп 3830, пресеца кп 3827, иде дуж 3829, за-
вршава код кп 3828/5, у КО Умчари одређује се назив:

– „ВУКА КАРАЏИЋА”
Улици број 2 – која је крак Немањине улице и креће од 

кп 3828/5, иде дуж кп 3016, завршава код кп 3138, у КО Ум-
чари одређује се назив:

– „МАЈОРА ТЕПИЋА”
Улици број 3 – која је крак Немањине улице и креће од 

кп 3828/5, иде дуж кп 3822, завршава код кп 3148/3, у КО 
Умчари одређује се назив:

– „НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”
Улици број 4 – која је крак Улице 1. маја и креће изме-

ђу кп 2757/2 и кп 3292/2, иде дуж кп 3010, завршава код кп 
2773/2, у КО Умчари одређује се назив:

– „МИХАЈЛА ПУПИНА”
Улици број 5 – која је крак Улице 1. маја и креће између 

кп 3306 и кп 3295, иде дуж кп 3011, завршава код кп 2768, у 
КО Умчари одређује се назив:

– „МИЛУНКЕ САВИЋ”
Улици број 6 – која је крак Улице 1. маја и креће између 

кп 3295 и кп 3280, иде преко кп 3011, дуж кп 3012, завршава 
код кп 2819/2, у КО Умчари одређује се назив:

– „НУШИЋЕВА”
Улици број 7 – која је крак Улице 17. октобра и креће из-

међу кп 4071 и кп 3843, иде дуж кп 2559, завршава код кп 
4501, у КО Умчари одређује се назив:

– „МИЛЕШЕВСКА”
Улици број 8 – која је крак Косовске улице и креће од кп 

4507/1, иде дуж кп 3940, завршава код кп 3941, у КО Умчари 
одређује се назив:

– „МИЛОША ОБИЛИЋА”
Улици број 9 – која је крак Косовске улице и креће од кп 

4507/1, иде дуж кп 3933, завршава између кп 3942 и кп 3932, 
у КО Умчари одређује се назив:

– „ЦАРА ЛАЗАРА”
Улици број 10 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 1189, иде дуж кп 4508/1, завршава код кп 4028, у КО 
Умчари одређује се назив:

– „МИЛОША ОБРЕНОВИЋА”
Улици број 11 – која је део Ковачеве улице и креће из-

међу кп 5931 и кп 5443/1, иде дуж кп 5997, завршава код кп 
5902, у КО Умчари одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА”
Улици број 12 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 1189, иде дуж кп 1188, завршава код кп 3890, у КО Ум-
чари одређује се назив:

– „СТУДЕНИЧКА”
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Улици број 13 – која је крак Улице маршала Тита и креће 
од кп 1189, иде дуж кп 2572, завршава код кп 2376/2, у КО 
Умчари одређује се назив:

– „ЖИЧКА”
Улици број 14 – која је крак Улице Моше Пијаде и креће 

од кп 4510, иде преко кп 3075, завршава код кп 4222/1, у КО 
Умчари одређује се назив:

– „НИКОЛЕ ПАШИЋА”
Улици број 15 – која је крак Улице Моше Пијаде и креће 

између кп 4363/3 и кп 4203/2, из кп 4510, дуж кп 4512, завр-
шава код кп 3075, у КО Умчари одређује се назив:

– „КАРАЂОРЂЕВА”
Улици број 16 – која је крак Улице Моше Пијаде и креће од 

кп 4408, иде преко кп 6564, преко кп 4513 и кп 4356/1, дуж кп 
4511/2, завршава код кп 5426, у КО Умчари одређује се назив:

– „КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ”
Улици број 17 – која је је крак Улице Моше Пијаде и кре-

ће између кп 4415 и кп 4421/5, иде дуж кп 4513, завршава 
код кп 5011/1, у КО Умчари одређује се назив:

– „МИЛАНА РАКИЋА”
Улици број 18 – која је је крак Улице Моше Пијаде и кре-

ће од кп 4513, иде дуж кп 5436, дуж кп 5006/6, завршава код 
кп 5006/5, у КО Умчари одређује се назив:

– „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА”
Улици број 19 – која је крак Косовске улице и креће из-

међу кп 4451/3 и кп 4456/3, иде дуж кп 4514/2, завршава код 
кп 4457/1, у КО Умчари одређује се назив:

– „СРПСКИХ ВЛАДАРА”
Члан 11.

У насељеном месту Винча (матични број насеља: 703702) 
утврђују се следећи називи улица:

Улици број 1 – која је крак Београдске улице и креће од 
кп 2696/6, иде дуж кп 1388/8, завршава у кп 1388/7, у КО 
Винча одређује се назив:

– „НОВОСАДСКА”
Улици број 2 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/6, иде дуж кп 1385/4, завршава код кп 1385/10, у КО 
Винча одређује се назив:

– „КРАГУЈЕВАЧКА”
Улици број 3 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/6, иде дуж кп 1384/6, дуж кп 1384/10, завршава у кп 
1384/1, у КО Винча одређује се назив:

– „КРУШЕВАЧКА”
Улици број 4 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/6, иде дуж кп 1383/9, завршава у кп 1383/10, у КО 
Винча одређује се назив:

– „СМЕДЕРЕВСКА”
Улици број 5 – која креће од кп 1430, иде дуж кп 1401/25, 

дуж кп 1401/30, завршава код кп 1401/2, у КО Винча одре-
ђује се назив:

– „ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА”
Улици број 6 – која креће од кп 2696/6, иде дуж кп 

2706/1, дуж кп 1407/4, завршава код кп 1407/53, у КО Винча 
одређује се назив:

– „ЖАНКЕ СТОКИЋ”
Улици број 7 – која креће од кп 1407/4, иде дуж кп 1401/34, 

завршава код кп 1407/42, у КО Винча одређује се назив:
– „ПАВЛА ВУЈИСИЋА”
Улици број 8 – која креће од кп 1407/4, иде дуж кп 1407/47, 

завршава код кп 1407/38, у КО Винча одређује се назив:
– „МИЈЕ АЛЕКСИЋА”
Улици број 9 – која је заједничка са насељеним местом Ка-

луђерица, у које се наставља и креће од кп 1407/4, иде преко 
1407/2, преко кп 1407/22, кп 1407/64, кп 1407/37, кп 1407/5, 
завршава код кп 1407/86, у КО Винча одређује се назив:

– „САВСКА” 

Улици број 10 – која креће од кп 1407/15, иде дуж кп 
1407/86, завршава код кп 1407/8, у КО Винча одређује се назив:

– „ДРИНСКА”
Улици број 11 – која креће од кп 1407/11, иде дуж кп 1407/5, 

завршава код кп 1407/17, у КО Винча одређује се назив:
– „ДУНАВСКА”
Улици број 12 – која креће од кп 1407/23, иде дуж кп 1407/5, 

завршава код кп 1407/20, у КО Винча одређује се назив:
– „МОРАВСКА”
Улици број 13 – која креће од кп 1407/25, иде дуж кп 1407/5, 

завршава код кп 1407/30, у КО Винча одређује се назив:
– „НИШАВСКА”
Улици број 14 – која креће од кп 1407/60, иде дуж кп 1407/5, 

завршава код кп 1407/63, у КО Винча одређује се назив:
– „ТИМОЧКА”
Улици број 15 – која креће од кп 1407/32, иде дуж кп 1407/5, 

завршава код кп 1407/34, у КО Винча одређује се назив:
– „ЛИМСКА”
Улици број 16 – која креће од кп 1407/72, иде преко кп 

1407/2, завршава у кп 1407/65, у КО Винча одређује се назив:
– „ВИРСКА”
Улици број 17 – која креће од граничне линије са општи-

ном Звездара, од кп 1132/5, иде дуж кп 2808, у КО Винча 
одређује се назив:

– „ИТЕ РИНЕ”
Образложење: Ита Рина, право име Италина, после удаје 

Тамара Ђорђевић била је филмска глумица изабрана за Мис 
Југославије. Потелом учествује на конкурсу за Мис Европе, 
после чега у Берлину започиње филмску каријеру. Одиграла је 
18 значајних и главних улога у немим и звучним филмовима.

Улици број 18 – која креће од граничне линије са општи-
ном Звездара, од кп 1133/6, иде целом дужином кп 2696/6, 
завршава код кп 2808, у КО Винча одређује се назив:

– „ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ”
Улици број 19 – која је крак Београдске улице и креће 

од кп 2808 (Београдска улица), иде дуж кп 1263/1, дуж кп 
1467/2, дуж кп 1466/22, завршава код кп 1466/17, у КО Вин-
ча одређује се назив:

– „МИРОСЛАВА АНТИЋА”
Улици број 20 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 1263/1, иде дуж кп 1436, завршава код кп 1437/1, у КО 
Винча одређује се назив:

– „ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА”
Улици број 21 – која је заједничка са општином Звезда-

ра и креће од граничне линије са Општином Звездара, иде 
преко кп 1137/6, кп 1137/5, кп 1138/4, кп 1119/2, кп 1114/1, 
кп 1115/2, кп 1105/6, кп 980/5, кп 981/3, кп 982/3, кп 983/3, 
кп 984/1, кп 985/1, кп 986/3, кп 1008/2, кп 1007/3, кп 991/5, 
кп 1013/3, кп 1014/2, кп 1015/2, кп 996/6, кп 997/1, кп 997/2, 
кп 997/6, кп 953, кп 954, завршава у кп 955/1, у КО Винча 
одређује се назив:

– „РАДЕТЕ СТАНКОВИЋА”
Образложење: Радета Станковић (1905-1996) вајар; За-

вршио је Краљевску академију за уметност и обрт у Загре-
бу код професора Ивана Мештровића 1933. године. Био 
је доцент на Академији ликовних уметности и затим про-
фесор на Академији примењених уметности у Београду 
од оснивања 1948. до одласка у пензију 1968. године. Од 
1933 до 1936. године самостално ради као вајар у Загребу, 
у свом атељеу у Кленчевој улици. Прелази у Београд 1936. 
године, где ради до краја живота. Током 1937. године изла-
же са Удружењем ликовних уметника у павиљону „Цвијета 
Зузорић” у Београду. Тада настају и његови први сачувани 
радови Рибар, Чобанин у бронзи и Портрет жене у камену. 
Учествује на међународном конкурсу за споменик Скендер-
бегу у Тирани, а 1938. године настају камерна дела у бронзи 
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Лежећи женски акт, Стојећи мушки акт и Пан, која су била 
део ентеријера породичне виле у Чортановцима, као и дру-
га дела: Орфеј, Херкул, Виолиниста. За железничку станицу 
у Вршцу урадио је бисту краља Александра Карађорђеви-
ћа. 1939. године ради коњаничку фигуру краља Александра 
Карађорђевића у Нишу. С инжињером Милошем Сомбор-
ским, из Београда, освојио је другу награду на јавном кон-
курсу „за подизање споменика блаженопочившем вите-
шком краљу Александру I Ујединитељу”, који је расписао 
1938. године Одбор Банског већа Моравске бановине.

Улици број 22 – која је крак Улице Радмиле Вукићевић 
и креће од кп 2737/1, иде дуж кп 2706/3, завршава код кп 
2489/4, у КО Винча одређује се назив:

– „ПЕЋКА”
Улици број 23 – која је крак Улице Радмиле Вукићевић и 

креће од кп 2711, иде целом дужином кп 2484/4, завршава 
код кп 2484/1, у КО Винча одређује се назив:

– „ПРИЗРЕНСКА”
Улици број 24 – која је крак Улице Радмиле Вукићевић 

и креће од кп 2488/3, иде дуж кп 2711, завршава код кп 
2492/2, у КО Винча одређује се назив:

– „ДЕЧАНСКА”
Улици број 25 – која је крак Улице Радмиле Вукићевић и 

креће од кп 2711, иде дуж кп 2709, завршава код кп 1450/1, у 
КО Винча одређује се назив:

– „ЖИЧКА”
Улици број 26 – која креће од кп 2711, иде преко кп 

2483/1, завршава у кп 2483/3, у КО Винча одређује се назив:
– „КАБЛАРСКА”
Улици број 27 – која је крак Улице Радмиле Вукићевић 

и креће од кп 1448/8, иде преко кп 2491/1, завршава у кп 
1491/2, у КО Винча одређује се назив:

– „ЗЛАТИБОРСКА”
Улици број 28 – која је крак Улице косовских јуна-

ка и креће од кп 2711, иде дуж кп 2481/1, завршава код кп 
2480/7, у КО Винча одређује се назив:

– „УЖИЧКА”
Улици број 29 – која је крак Улице косовских јунака и 

креће од кп 2711, иде дуж кп 2549/7, иде дуж кп 2548/10, за-
вршава код кп 2548/1, у КО Винча одређује се назив:

– „ОВЧАРСКА”
Улици број 30 – која креће од кп 2549/7, иде између кп 

2536/4 и кп 2537/1, кп 2537/2, 2537/3, кп 2537/5, кп 2537/6, 
кп 2537/4, кп 2536/5, завршава у кп 2536/14, у КО Винча 
одређује се назив:

– „СОКОБАЊСКА”
Улици број 31 – која је крак Улице Милана Вукићевића и 

креће од кп 2737/1, иде дуж кп 2539/6, завршава између кп 
2593/1 и кп 2540/4, у КО Винча одређује се назив:

– „ВИНОГРАДСКА”
Улици број 32 – која креће од кп 2737/1, иде дуж кп 

2591/10, завршава у кп 2541/4, у КО Винча одређује се назив:
– „ВОЋАРСКА”
Улици број 33 – која креће од кп 2740, иде дуж кп 2640/1, 

завршава у кп 2641/1, у КО Винча одређује се назив:
– „ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ”
Улици број 34 – која је крак Улице Јована Јовановића 

Змаја и креће од кп 2740, иде дуж кп 2637/1, завршава код 
кп 2737/1, у КО Винча одређује се назив:

– „ЦВИЈИЋЕВА”
Улици број 35 – која креће од кп 2740, иде преко кп 

2638/5, завршава у кп 2638/1, у КО Винча одређује се назив:
– „БРАНКА РАДИЧЕВИЋА”
Улици број 36 – која је крак Улице Девет Југовића и кре-

ће од кп 2402/1, иде дуж кп 2403/5, завршава код кп 2403/4, 
у КО Винча одређује се назив:

– „ЈУГ БОГДАНОВА”

Улици број 37 – која је крак Озренске улице и креће од 
кп 2389/1, иде преко кп 2386/1, кп 2393/1, завршава код кп 
2393/2, у КО Винча одређује се назив:

– „ДАНИЛА КИША”
Улици број 38 – која је крак Улице мајора Гавриловића 

и креће од кп 2696/2, иде дуж кп 2328/5, преко кп 2328/1, 
кп 2327/3, завршава између 2328/4 и кп 2327/4, у КО Винча 
одређује се назив:

– „РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА”
Улици број 39 – која је крак Видовданске улице и креће 

од кп 2723, иде дуж кп 1885, дуж кп 1905, завршава код кп 
1905/5, у КО Винча одређује се назив:

– „ЂУРЕ ЈАКШИЋА”
Улици број 40 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/1, иде дуж кп 1776/4, дуж кп 1775/5, завршава у кп 
1775/10, у КО Винча одређује се назив:

– „ЊЕГОШЕВА”
Улици број 41 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/1, иде дуж кп 1763/2, завршава код кп 1762/2, у КО 
Винча одређује се назив:

– „ШАБАЧКА”
Улици број 42 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/1, иде дуж кп 1842/14, завршава код кп 1842/65, у 
КО Винча одређује се назив:

– „МОШЕ ПИЈАДЕ”
Улици број 43 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 2696/1, иде дуж кп 1752/25, завршава код кп 1752/75, у 
КО Винча одређује се назив:

– „ЛЕПЕНИЧКА”
Улици број 44 – која креће од кп 2696/6, иде дуж кп 

1381/4, у КО Винча одређује се назив:
– „НЕГОТИНСКА”
Улици број 45 – која креће од кп 1407/10, иде дуж кп 

1407/5, завршава код кп 1407/9, у КО Винча одређује се назив:
– „КОЛУБАРСКА”
Улици број 46 – која креће од кп 1407/71, иде дуж кп 

1407/72, завршава код кп 1407/69, у КО Винча одређује се 
назив:

– „ТАМИШКА”
Улици број 47 – која креће од кп 2737/1, иде дуж кп 2591/19, 

завршава код кп 2591/1, у КО Винча одређује се назив:
– „ПЛАНТАЖЕ”
Улици број 48 – која креће од кп 2737/1, преко кп 2587/1, 

у КО Винча одређује се назив:
– „ТАКОВСКА”
Улици број 49 – која је крак Улице Радмиле Вукићевић и 

креће од кп 2482/4, иде дуж кп 2711, дуж кп 2490/8, дуж кп 
1448/8, завршава у кп 1448/7, у КО Винча одређује се назив:

– „КОПАОНИЧКА”
Улици број 50 – која је крак Милановачке улице и кре-

ће од кп 2028/115, иде дуж кп 2028/3, завршава код кп 
2028/119, у КО Винча одређује се назив:

– „ВАЉЕВСКА”
Улици број 51 – која је крак Милановачке улице и креће 

од кп 2028/83, иде целом дужином кп 2028/28, завршава код 
кп 2028/81, у КО Винча одређује се назив:

– „ЗРЕЊАНИНСКА”
Улици број 52 – која је крак Улице Николе Пашића и 

креће од кп 2732, иде дуж кп 2045/29, преко кп 2045/30, за-
вршава у кп 2045/11, у КО Винча одређује се назив:

– „ГОЛУБАЧКА”
Члан 12.

У насељеном месту Врчин (матични број насеља: 703729) 
утврђују се следећи називи улица:

Улици број 1 – која креће од кп 845/4, иде између кп 
845/3 и кп 846/6, између кп 845/1 и кп 846/5 и кп 846/1, из-
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међу кп 845/2 и кп 846/4 и кп 846/3 и кп 846/2, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „СИМИЋЕВА”
Улици број 2 – која креће од кп 46/4, иде дуж кп 46/5, 

дуж кп 844/7, завршава у кп 44/5, у КО Врчин одређује се 
назив:

– „ДЕЧАНСКА”
Улици број 3 – која креће од кп 48/3, иде дуж кп 48/4, 

дуж кп 47/15, завршава код кп 47/13, у КО Врчин одређује 
се назив:

– „СУНЧАНА”
Улици број 4 – која креће од кп 805/1, иде дуж кп 804/4, 

преко кп 804/2, дуж кп 47/16, завршава код кп 48/3, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „ЧКАЉИНА”
Улици број 5 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 8445/3, иде преко кп 841/2, кп 841/1, кп 847/4, дуж кп 
846/7, дуж кп 845/7, дуж кп 844/7, дуж кп 46/5, преко кп 
46/4, кп 47/15, кп 48/4, кп 48/3, кп 48/1, дуж кп 49/5, дуж кп 
50/15, завршава у кп 50/14, у КО Врчин одређује се назив:

– „ВРЧИНСКА”
Улици број 6 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 8445/3, иде дуж кп 812/24, завршава код кп 815/1, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „ТРАНШПЕДОВА”
Улици број 7 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 8445/2, иде дуж кп 812/8, завршава код кп 814/9, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „МОРАВИЧКА”
Улици број 8 – која је крак Београдске улице и креће 

од кп 814/8, иде дуж кп 815/8 и кп 814/9, завршава код кп 
814/4, у КО Врчин одређује се назив:

– „КАРЛОВАЧКА”
Улици број 9 – која креће од кп 804/12, иде дуж кп 804/11, 

завршава код кп 804/8, у КО Врчин одређује се назив:
– „ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА”
Улици број 10 – која креће од кп 57/18, иде дуж кп 56/4, 

дуж кп 53/2, завршава код 53/4, у КО Врчин одређује се назив:
– „МИРЕ АЛЕЧКОВИЋ”
Улици број 11 – која креће од кп 786/3, иде дуж кп 786/9, 

завршава код кп 786/2, у КО Врчин одређује се назив:
– „КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ”
Улици број 12 – која је крак Кикине улице и креће од кп 

2852/6, иде дуж кп 850/1, дуж кп 2861/11, завршава код кп 
2861/20, у КО Врчин одређује се назив:

– „ДИНАРСКА”
Улици број 13 – која је крак Кикине улице и креће од кп 

8460, иде дуж кп 2849/3, завршава код кп 8501, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „ЦАРА ЛАЗАРА”
Улици број 14 – која је крак Кикине улице и креће од кп 

8502, иде дуж кп 2827/2, завршава у кп 2827/1, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „МИЛОША ОБИЛИЋА”
Улици број 15 – која је део Кикине улице и креће од кп 

8475, иде дуж кп 8460, завршава код кп 2529/3, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „КИКЕ БИБИЋ”
Образложење: Учесница НОР-а која се, према сазнањи-

ма, у овом делу скривала у току рата
Улици број 16 – која је крак Кикине улице и креће од 

кп 8487/2, иде дуж кп 8501, дуж кп 2811/4, завршава у кп 
2871/5, у КО Врчин одређује се назив:

– „МИХАЈЛОВА”

Образложење: Михајло Јанковић учесник у Солунском 
фронту

Улици број 17 – која креће од кп 2525/1, иде дуж кп 
8487/2, завршава код кп 8489, у КО Врчин одређује се назив:

– „ЛАЗЕ КОСТИЋА”
Улици број 18 – која је крак Улице Моше Пијаде и креће 

из кп 8492/9, иде дуж кп 2159/1, преко кп 2164, кп 2162/1, 
кп 2162/2, кп 2106, кп 2105, гранчном линијом између кп 
2107/3 и кп 2104/2 и кп 2104/1, преко кп 2108/2, кп 2115/2, 
завршава код кп 2117/1, у КО Врчин одређује се назив:

– „ЈЕЛИСЕЈЕВА”
Улици број 19 – која је део Улице Моше Пијаде и креће 

од кп 5465/1, иде дуж кп 8492/9, дуж кп 8492/13, преко кп 
8666/13, преко кп 5564, кп 5562/1, завршава код кп 5566, у 
КО Врчин одређује се назив:

– „ЦЕРЈЕ”
Образложење: од давнина је тај крај у народу познат као 

Церје
Улици број 20 – која креће из кп 8666/1, иде преко кп 

2668/6, кп 2663/8, 2663/9, кп 2663/10, кп 2663/11, кп 2663/12, 
кп 2662/4, кп 2662/5, кп 2636/14, кп 2636/15, кп 2636/16, 
кп 2636/17, кп 2636/18, кп 2657/3, кп 2656/3, кп 2650/3, кп 
2648/9, кп 2648/10, кп 2647/3, кп 2645/5, кп 2645/7, кп 2366/9, 
кп 2367/3, кп 2366/13, кп 2367/1, кп 2370/2, кп 8492/11, кп 
2374/2, кп 2145/6, кп 2145/5, кп 2149/1, кп 2151/1, кп 2151/5, 
кп 2150/3, кп 2152/5, кп 2151/7, кп 2154/3, кп 2154/4, кп 
2177/2, кп 2178/6, кп 2178/7, кп 2178/8, кп 2178/9, кп 2178/12, 
кп 2181/3, кп 2181/5, дуж кп 8487/1, завршава код кп 5417/3, 
у КО Врчин одређује се назив:

– „ПАВЛА ВУЈИСИЋА”
Улици број 21 – која креће из кп 8487/1, иде дуж границе 

између кп 2187 и кп 2189, завршава у кп 2185, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА”
Улици број 22 – која је крак Скадарске улице и креће 

од кп 2145/6, иде целом дужином кп 8497/1, завршава у кп 
8487/1, у КО Врчин одређује се назив:

– „СКАДАРЛИЈСКА”
Улици број 23 – која је крак Железничке улице и креће 

од кп 3640/4, иде дуж кп 3656/1, завршава код кп 3658/1, у 
КО Врчин одређује се назив:

– „ЛИПЕ”
Улици број 24 – која је крак Железничке улице и креће 

од кп 3157/1, иде преко кп 8652/1, дуж кп 3156/10, завршава 
у кп 3129/5, у КО Врчин одређује се назив:

– „ИВЕ АНДРИЋА”
Улици број 25 – која је крак Улице браће Југовић и кре-

ће од 8522, иде целом дужином кп 3128/2, завршава код кп 
3128/12, у КО Врчин одређује се назив:

– „ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА”
Улици број 26 – која је крак Улице браће Југовић и кре-

ће од 8522, иде целом дужином кп 3128/2, завршава код кп 
3128/13, у КО Врчин одређује се назив:

– „МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА”
Улици број 27 – која креће од кп 8585, иде дуж кп 8623, 

дуж кп 7558/8, завршава код кп 7558/7, у КО Врчин одређује 
се назив:

– „АВАЛСКИ ЛАД”
Улици број 28 – која је крак Индустријске улице и креће 

од кп 3525/3, иде преко кп 3168/1, кп 3520/5, преко кп 3523/2, 
завршава код кп 3512/4, у КО Врчин одређује се назив:

– „ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”
Улици број 29 – која је крак Улице Ђуре Јакшића и креће 

од кп 4235/1, иде душ кп 4230/1, завшава код кп 4233/9, у 
КО Врчин одређује се назив:

– „ДОСИТЕЈЕВА”
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Улици број 30 – која је крак Дунавске улице и креће из 
кп 8466/1, иде дуж кп 3591/2, завршава код кп 3592/6, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „ДЕЧИЈА”
Улици број 31 – која је крак Дринске улице и креће из кп 

8466/1, иде дуж кп 3584/1, у којој завршава, све у КО Врчин 
одређује се назив:

– „ХИЛАНДАРСКА”
Улици број 32 – која је крак Босанске улице и реће из кп 

8512, иде дуж кп 8514, завршава код кп 3509/2, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „БАЊАЛУЧКА”
Улици број 33 – која је крак Струмичке улице и креће из 

кп 8510/1, иде дуж кп 8549, завршава код кп 8494, у КО Вр-
чин одређује се назив:

– „ЗЕМЉОРАДНИЧКА”
Улици број 34 – која је крак Авалске улице и креће од 

кп 8545/1, иде дуж кп 4978/2, завршава код кп 4987/2, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА”
Улици број 35 – која је крак Мишарске улице и креће од 

кп 8545/2, иде дуж кп 5008/21, завршава код кп 4997/5, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „ВУКА БОЈОВИЋА”
Улици број 36 – која је крак Мишарске улице и креће од 

кп 5008/17, иде дуж кп 5008/21, завршава код кп 4997/5, у 
КО Врчин одређује се назив:

– „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА”
Улици број 37 – која је крак Ужичке улице и креће од кп 

8563, иде дуж кп 8562, завршава код кп 4626/1, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „БРАНИСЛАВА НУШИЋА”
Улици број 38 – која је крак Ужичке улице и креће од кп 

8563, иде дуж кп 4618/7, завршава код кп 4619, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „ЗАЈЕЧАРСКА”
Улици број 39 – која је крак Штипске улице и креће од 

кп 6990/2, иде дуж кп 8604, завршава код кп 8614, у КО Вр-
чин одређује се назив:

– „СВЕТОГ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ” 
Улици број 40 – која је крак Штипске улице и креће од 

кп 8614, иде дуж кп 8610, завршава код кп 8604, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ”
Улици број 41 – која је крак Штипске улице и креће од 

кп 8604, иде дуж кп 8609, завршава код кп 7023, у КО Врчи 
одређује се назив:

– „ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ”
Улици број 42 – која је крак Штипске улице и креће од 

кп 8604, иде дуж кп 5769/3, завршава код кп 5769/1, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „БОРЕ СТАНКОВИЋА”
Улици број 43 – која је крак Штипске улице и креће од 

кп 8604, иде преко кп 5771, дуж кп 8608, завршава код кп 
5760/2, у КО Врчин одређује се назив:

– „ГРУЈИНО СОКАЧЕ”
Образложење: Предложени назив је инспирација по 

деда Груји који је у прошлости живео у том крају. Како су 
породице Грујић добиле презиме по деда Груји жеља им је 
да се улица зове Грујино сокаче

Улици број 44 – која је крак Штипске улице и креће од 
кп 8604, иде дуж кп 6974, завршава код кп 6991/1, у КО Вр-
чин одређује се назив:

– „КОЈИНО СОКАЧЕ”
Образложење: У 18. и првој половини 19. века у овој 

улици живео је Константин Којић – Која чији потомци и 
данас живе у тој улици.

Улици број 45 – која је крак Штипске улице и креће од 
кп 8604, иде дуж кп 8594, завршава код кп 6925/2, у КО Вр-
чин одређује се назив:

– „КОШАРСКИХ ЈУНАКА”
Улици број 46 – која креће од кп 8604, иде преко кп 6737/3, 

кп 6737/2, пресеца кп 8603, иде преко кп 6743/1, кп 6741/3, кп 
6741/2, кп 6741/1, кп 6548/7, у КО Врчин одређује се назив:

– „ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ”
Улици број 47 – која је крак Крагујевачког пута и креће 

од границе са насељеним местом Рипањ, између кп 4059/6 и 
кп 4063/5, иде дуж кп 4059/8, завршава код кп 4062/1, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „СТЕФАНА НЕМАЊЕ”
Улици број 48 – која је крак Штипске улице и креће од 

кп 8604, иде дуж кп 8607, завршава код кп 6722/2, у КО Вр-
чин одређује се назив:

– „МИХАЈЛА ПУПИНА”
Улици број 49 – која је део Касаповачке улице и креће 

од кп 8585, иде дуж кп 8652/1, завршава код кп 7247/3, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „БРАЋЕ СИМОНОВИЋ”
Образложење: У наведеној улици од давнина живе чла-

нови породице Симоновић чијим сопственим радом и за-
слугом свих чланова породице је и направљена улица уз 
железничку пругу. Како је наведена улица формирана 1988. 
године на иницијативу покојних, браће Симоновића, посто-
је оправдани разлози да иста по њима добије и назив. Ста-
новници су пре формирања Улице били повезани са Каса-
повачком улицом само пругом. 

Улици број 50 – која је крак Брдске улице и креће од кп 
8628, иде дуж кп 7629/10, завршава код границе са насеље-
ним местом Рипањ одређује се назив:

– „МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН”
Улици број 51 – која је крак Брдске улице и креће од гра-

нице са насељеним местом Рипањ, од кп 7630/6, иде дуж кп 
7630/7, завршава код кп 7630/1, у КО Врчин одређује се назив:

– „ГОСПОДАРА ВУЧИЋА”
Улици број 52 – која је крак Космајске улице и креће од 

кп 8585, иде преко кп 7212, кп 7218/1, кп 7218/2, кп 7219/1, 
кп 7220, кп 7221/1, кп 7241/1, завршава код кп 7221/2, у КО 
Врчин одређује се назив:

– „РАДИСАВА ЈОВАНОВИЋА ГЕКЕ”
Образложење: Улица се налази у Ромском насељу. Гека је 

био уважени члан Ромске заједнице и борац за ромска права. 
Улици број 53 – која је крак Улице Драгослава Станко-

вића и креће од кп 8586, иде дуж кп 8588, завршава код кп 
4408/3, у КО Врчин одређује се назив:

– „ЧЕДИНО СОКАЧЕ”
Образложење: Улица у ромском насељу. Становници 

Улице су потомци Чеде Недељковића.
Улици број 54 – која креће од кп 8588, иде дуж кп 4370/5, 

у КО Врчин одређује се назив:
– „МИКИЈЕВО СОКАЧЕ”
Образложење: Улица у ромском насељу. Становник који 

се већинског дела свог земљишта одрекао како би се изгра-
дила улица која води до једног дела Ромског насеља у Врчину.

Улици број 55 – која је крак Улице Драгослава Станко-
вића и креће од кп 8586, иде дуж кп 8589, завршава код кп 
8590, у КО Врчин одређује се назив:

– „БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ”
Образложење: Улица у ромском насељу. Браћа Јовано-

вић су били светски путници који су на својим путовањима 
ширили Ромску културу и традицију.

Улици број 56 – која је крак Улице Душана Петровића-
-Шанета и креће од кп 8520, иде дуж кп 4114/14, кп 4115/7, 
завршава код кп 4115/6, у КО Врчин одређује се назив:

– „ЈУРИЈА ГАГАРИНА”
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Улици број 57 – која је крак Војвођанске улице и креће 
од кп 3786/16, иде дуж кп 3786/4, дуж кп 3785/5, завршава у 
кп 3786/27, у КО Врчин одређује се назив:

– „СРПСКА”
Улици број 58 – која је крак Крагујевачког пута и креће 

креће од границе са насељеним местом Рипањ, између кп 
4017/14 и кп 3799/2, иде дуж кп 4017/4, преко кп 4017/1, за-
вршава у кп 4017/18, у КО Врчин одређује се назив:

– „КОСОВСКИХ ЈУНАКА”
Улици број 59 – која је крак Крагујевачког пута и креће од 

границе са насељеним местом Рипањ, од кп 4020/15, иде дуж кп 
4020/19, завршава код кп 4020/2, у КО Врчин одређује се назив:

– „ШУПЉА СТЕНА”
Улици број 60 – која је део Улице Жикице Јовановића 

Шпанца и креће из кп 4030/1, иде дуж кп 8523/2, преко кп 
4026/12, кп 4026/8, дуж кп 4025/29, преко кп 4025/31, дуж кп 
8523/1, завршава код кп 4013/4, у КО Врчин одређује се назив:

– „МАТИЦЕ СРПСКЕ”
Улици број 61 – која креће од кп 4030/9, иде дуж кп 4030/1, 

завршава код кп 4030/1, у КО Врчин одређује се назив:
– „ДАНИЛА КИША”
Улици број 62 – која креће од кп 8523/2, иде дуж кп 4029/9, 

завршава код кп 4029/8, у КО Врчин одређује се назив:
– „КАРАЂОРЂЕВА” 
Улици број 63 – која креће од кп 8523/2, иде дуж кп 4028/16, 

завршава код кп 4034/3, у КО Врчин одређује се назив:
– „МИЛОША ОБРЕНОВИЋА”
Улици број 64 – која креће од кп 4028/12, иде дуж кп 

4028/16, завршава код кп 4028/14, у КО Врчин одређује се 
назив:

– „ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА”
Улици број 65 – која креће између кп 4026/4 и кп 4026/8, 

иде дуж кп 4026/12, завршава код кп 4035/1, у КО Врчин 
одређује се назив:

– „ДУШКА РАДОВИЋА”
Улици број 66 – која је крак Крагујевачког пута и кре-

ће од границе са насељеним местом Рипањ (Крагујевачка 
улица), од кп 407/7 иде преко кп 4047/7, завршава код кп 
4047/9, у КО Врчин одређује се назив:

– „МАЧКОВ КАМЕН”
Улици број 67 – која је крак Карагачке улице и креће од 

граничне линије са насељеним местом Зуце (Карагачка ули-
ца), од кп 871/14, иде дуж кп 871/10, дуж кп 871/9, завршава 
код кп 871/22, у КО Врчин одређује се назив:

– „СВЕТОГОРСKA”
Члан 13.

У насељеном месту Заклопача (матични број насеља: 
703761) утврђују се следећи називи улица и засеока:

Улици број 1 – која је крак Улице Мостине и креће од кп 
856, иде дуж кп 857, завршава код кп 858, у КО Заклопача 
одређује се назив:

– „ВОЋАРСКА”
Улици број 2 – која је крак Улице Мостине и креће од кп 

857, иде дуж кп 715/6, завршава у кп 715/9, у КО Заклопачла 
одређује се назив:

– „ПЛАНТАШКА”
Улици број 3 – која креће од кп 856, иде дуж кп 735/8, 

завршава код кп 735/7, у КО Заклопача одређује се назив:
– „ЋУПРИЈСКА”
Улици број 4 – која креће од кп 856, иде дуж кп 735/3, 

завршава код кп 735/12, у КО Заклопача одређује се назив:
– „ЗЛАТИБОРСКА”
Улици број 5 – која је крак Улице маршала Тита и креће 

од кп 858, иде дуж кп 741/6, завршава код кп 741/3, у КО За-
клопача одређује се назив:

– „ЦАРА ЛАЗАРА”

Улици број 6 – која је крак Улице Вилина страна и креће 
од кп 2288, иде дуж кп 1944, завршава код кп 1942/1, у КО 
Заклопача одређује се назив:

– „ЂУРЕ ЈАКШИЋА”
Улици број 7 – која је креће од кп 1944, иде дуж кп 

1943/1, завршава код кп 1943/2, у КО Заклопача одређује се 
назив:

– „ВИДИКОВАЧКА”
Улици број 8 – која је креће од кп 1944, иде дуж кп 

1942/4, завршава код кп 1942/12, у КО Заклопача одређује 
се назив:

– „СЛАВУЈЕВ ВЕНАЦ”
Улици број 9 – која је креће од кп 1944, иде дуж кп 1942/28, 

завршава код кп 1942/18, у КО Заклопача одређује се назив:
– „ЛИПОВ ЛАД”
Улици број 10 – која је крак Улице ЈНА и креће од кп 

1556, иде дуж кп 3233, завршава код кп 2947, у КО Заклопа-
ча одређује се назив:

– ЦАРА ДУШАНА”
Улици број 11 – која је крак Улице ЈНА и креће од кп 

3233, иде дуж кп 2945, дуж кп 3041, завршава код кп 3004/3, 
у КО Заклопача одређује се назив:

– „СВЕТОГ САВЕ”
Улици број 12 – која је крак Улице Светозара Марковића 

и креће од кп 867, иде дуж кп 2298, завршава код кп 2210/1, 
у КО Заклопача одређује се назив:

– „САВСКА”
Улици број 13 – која креће од кп 304, иде дуж кп 2309/45, 

дуж кп 2309/50, завршава код кп 2309/53, у КО Заклопача 
одређује се назив:

– „ЈАБЛАНИЧКА”
Улици број 14 – која креће од кп 304, иде дуж кп 299, за-

вршава код кп 296/1, у КО Заклопача одређује се назив:
– „БРЕСТОВИЧКА”
Улици број 15 – која креће од кп 304, иде дуж кп 305, за-

вршава у кп 2310/3, у КО Заклопача одређује се назив:
– „ВИНСКА”
Улици број 16 – која креће од кп 304, иде дуж кп 259/8, 

дуж кп 258/7, завршава код кп 258/3, у КО Заклопача одре-
ђује се назив:

– „КРУНСКА”
Улици број 17 – која креће од кп 300, иде дуж кп 65, дуж 

кп 21/2, завршава код граничне линије са насељеним ме-
стом Гроцка одређује се назив:

– „ВИШЊИЧКА”
Улици број 18 – која креће од кп 22, иде дуж кп 865, за-

вршава код кп 462, у КО Заклопача одређује се назив:
– „КОВИНСКА”
Улици број 19 – која креће између кп 19/11 и кп 24/1, иде 

дуж кп 22, завршава код граничне линије са насељеним ме-
стом Гроцка одређује се назив:

– „ЛИПОВ ЦВЕТ”
Улици број 20 – која креће од кп 300, иде дуж кп 861, за-

вршава код кп 815/3, у КО Заклопача одређује се назив:
– „МИЛОША ОБИЛИЋА”
Улици број 21 – која је део/крак Улице завојице 3. прилаз 

и креће од кп 301, иде дуж кп 185, преко кп 155, преко кп 
156, завршава у кп 158, у КО Заклопача одређује се назив:

– „БЕГАЉИЧКА”
Улици број 22 – која је део Улице завојице 2. прилаз и 

креће од кп 2301/5, иде дуж кп 302, завршава у кп 245/4, код 
кп 228, у КО Заклопача одређује се назив:

– „РИТОПЕЧКА”
Улици број 23 – која је крак Београдске улице и креће од 

кп 803/27, иде дуж кп 803/30, завршава код кп 859/2, у КО 
Заклопача одређује се назив:

– „ВИШЊИН ЦВЕТ”
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Улици број 24 – која је крак Улице Милована Миловано-
вића и креће од кп 2296, иде преко кп 2593/1 завршава код 
кп 2592/2, у КО Заклопача одређује се назив:

– „МИХАЈЛА ПУПУНА”
Улици број 25 – која је крак Београдске улице 1. део и 

креће од кп 836/1, иде дуж кп 866, завршава у кп 838/3, у КО 
Заклопача одређује се назив:

– МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА”
Улици број 26 – која је крак Београдске улице 1. део и 

креће од кп 860/1, иде дуж кп 833/5, завршава код кп 833/5, 
у КО Заклопача одређује се назив:

– „ХАЈДУК ВЕЉКА”
Улици број 27 – креће од кп 784 (Булевар револуције), 

иде преко кп 423/2, преко кп 423/1 и кп 1691 (КО Закло-
пача), кп 424/6 и кп 1692/1 и 1692/2 (КО Заклопача), преко 
кп 790/4, дуж кп 789/3, завршава код кп 789/1, у КО Гроцка 
одређује се назив:

– „ПРВОГ НОВЕМБРА”
Засеоку број 1 – који обухвата делове кп 3978 и кп 

3978/2, у КО Заклопача одређује се назив:
– „ЛИВАДА”
Засеоку број 2 – који обухвата кп 2964/2, у КО Заклопача 

одређује се назив:
– „МЕЋАВНИК”
Засеоку број 3 – који обухвата обухвата кп 3056/6 и кп 

3056/7, у КО Заклопача одређује се назив:
– „ЛИПОВИЦА”

Члан 14.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-1211/18-С, 21. децембар 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона 
о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентич-
но тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Слу-
жбени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00126/18-24 од 20. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ РАКОВИЦА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова 

насељених места којима није одређен назив у складу са Ела-
боратима уличног система Републичког геодетског завода 
на територији градске општине Раковица.

Члан 2.
У насељеном месту Раковица; Београд – део (матични 

број насеља: 791083), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица мајора Добросава Тешића – почиње од посто-

јеће Улице врбничке између кп 872 и кп 585/2, иде дуж кп 
2378/2 и завршава се на граници са суседном општином Чу-
карица између кп 18 и кп 2376/5, све у КО Стара Раковица. 

Образложење: Мајор Доборсав Тешић био је пилот-ло-
вац је пореклом из Вуковог краја. Његова група, киојом је 
командовао, добила је задатак да бомбардује командно ме-
сто Луфтвафе код Печуја, као и аеродром код овог мађар-
ског града. Пошто су на задатаку били послати без ловачке 
пратње, били су лака мета за немачку ПВО. Оборен је и по-
гинуо је изнад Печуја.

2. Улица Родопска – почиње од постојеће Улице Тавчаре-
ве између кп 41/1 и кп 37, иде дуж кп 40/1 и завршава се из-
међу кп 45/1 и кп 37 код постојеће улицe Срзентићеве, све у 
КО Стара Раковица.

Образложење: Родопске планине се пружају са десне и 
леве стране Јужне и Велике Мораве. Са десне стране нала-
зе се планине: Дукат, Коћура, Бесна Кобила, Варденик, Че-
мерник,Радан, Руј-планина, Селичевица, Сталаћка брда, Бу-
ковик, Острозуб, и Ресавски хумови, док се са леве стране 
протежу: Кукавица, Видојевица, Јастребац, Јухор, Црни врх 
и Азањске планине.

3. Улица Хасанагинице– представља продужетак по-
стојеће Улице Хасанагиницe (матични број: 791083003903) 
и продужава се у делу од кп 2381/1, пресеца кп 177/1, кп 
161/1, кп 160/2, кп 160/3 и завршава се на кп 159/1, све у КО 
Стара Раковица.

4. Улица Ресавских хумова – почиње од постојеће Ба-
њичког пута између кп 153 и кп 158/2, иде кроз кп 158/1 и 
на њој се завршава код кп 151, све у КО Стара Раковица.

Образложење: Ресавски хумови су брда која се налазе у 
источној Србији, са леве стране Ресаве, између села Цркве-
нац, Дубље, Гложане, Грабовац и Бресје, у општини Свилај-
нац. Највиши врх је Врлански хум, са надморском висином 
од 390 метара. Припадају групи Родопских планина.

5. Улица Олге Јеврић – почиње од постојеће Улице Ше-
сте Личке Дивизије између кп 410 и кп 426, иде дуж кп 422 
и завршава се између кп 400 и кп 430 код постојеће Улице 
Шесте Личке Дивизије, све у КО Стара Раковица.

Образложење: Олга Јеврић (Београд, Краљевина СХС, 
29. септембар 1922 – Београд, Република Србија, 10. фебру-
ар 2014) била је српска вајарка, редовни члан САНУ. Олга 
Јеврић се појављује у време које је веома бурно и окрену-
то новим вредностима, непосредно након II светског рата. 
У променама које су се догодиле у ликовним уметностима 
у Југославији после 1950. година, када се она ослободила 
државне естетике социјалистичког реализма, Олга Јеврић 
је од средине те деценије дала значајан допринос за наста-
јање модерног и савременог израза у скулпторском ствара-
лаштву. Одлучујући утицај на њено стваралаштво имала је 
изложба Хенрија Мура одржана 1955. године у Уметничком 
павиљону Цвијета Зузорић. Изложба Олге Јеврић „Про-
сторне композиције”, одржана у галерији УЛУС 1957. го-
дине, снажно је одјекнула на ликовној сцени. Ова изложба 
окарактерисала је Олгу Јеврић као вајара која је на смео и 
радикалан начин, прва међу југословенским и српским 
скулпторима, прекинула традицију представљања ствар-
ности, окренувши се самој суштини скулптуре у којој је 
видела подстицај за сопствено деловање и формирање је-
динственог уметничког израза. Године 1958. Олга Јеврић 
излаже на XXIX Венецијанском Бијеналу када је запажа и 
страна ликовна критика. Готово шест деценија дугим при-
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суством на нашој ликовној сцени, скулпторски опус Олге 
Јеврић издваја се аутентичним модернизмом. Њене скулп-
туре поседују универзална формална и метафоричка зна-
чења изражена експресивним и сензибилним језиком, при 
чему је она створила оригиналну, чисто ликовну форму 
прочишћену до апстрактног, универзалног облика

6. Улица Ђеравичка – почиње од постојеће Улице Прве 
Шумадијске бригаде између кп 1019 и кп 1009, иде дуж кп 
1020 и завршава се између кп 1018 и кп 1015, све у КО Стара 
Раковица.

Образложење: Ђеравица је са 2.656 m надморске висине 
највиши врх Србије и други највиши врх у целом Прокле-
тијском масиву, после Језерског врха (2694 m нмв). Овај врх 
се налази у јужној Србији, општина Дечани, покрајина Ко-
сово и Метохија, изнад средњовековног манастира Високи 
Дечани. У непосредној близини врха се налазе многобројна 
ледничка језера, од којих је највеће Ђеравичко, које се нала-
зи испод самог врха и из њега истиче река Рибник.

7. Улица Станоја Симића – почиње од постојеће Челе-
бићке улице, иде кроз кп 963/1 и на њој се завршава, све у 
КО Стара Раковица.

Образложење: Станоје Симић (Београд, 29. јул 1893 – 
Београд, 26. фебруар 1970) био је правник, дипломата, ми-
нистар и политичар. Током 1915. штампао је Југословен-
ски гласник, за који је писао и чланке. После рата започео 
је дипломатску каријеру. Био је на разним дужностима у 
Бриселу, Будимпешти, Тирани, Корчи, Задру, Паризу, Бра-
тислави, Анкари, Стокхолму. Учествовао у ослободилачким 
ратовима Србије од 1912. до 1918. Дипломатски чиновник 
од 1920. Вицеконзул у Корчи (Албанија) од јула 1923. Вице-
конзул у Задру од августа 1927. Секретар у Министарству 
иностраних дела од јануара 1932. Саветник у Министарству 
иностраних дела од маја 1934. Саветник посланства у Па-
ризу од 1935. Пензионисан 1938. Поново враћен у службу 
1939. године. Југословенска Краљевска влада именовала га 
је 1942. године за посланика, а од 1943. године за амбасадо-
ра у СССР-у. Амбасадор ДФЈ у Вашингтону од априла 1945. 
Министар иностраних послова од 1. фебруара 1946. до 31. 
августа 1948. Министар у Влади ФНРЈ од 1948. до 1953. На-
родни посланик у Већу народа Савезне народне скупштине 
од 30. новембра 1945. до 1953. Као амбасадор у САД потпи-
сао, у име ДФЈ, Повељу Уједињених нација.

8. Улица Вукасовићева – представља продужетак посто-
јеће Вукасовићеве улице (матични број: 791083014143) и 
продужава се у делу између кп 165/20 и кп 165/18, иде дуж 
кп 2384 и завршава се на граници са кп 165/19, све у КО 
Стара Раковица.

9. Улица Хариса Бркића – почиње између кп 598 и кп 
706/1, иде дуж кп 2387 и завршава се код постојеће Улице 
Луке Војводића, све у КО Стара Раковица.

Образложење: Харис Бркић (1974–2000) био је кошар-
каш, почео да се бави кошарком у сарајевској Босни са 
10 година. После позајмице чачанском Борцу, од сезоне 
1993/1994 наступао је за први тим Партизана. У наредних 
шест сезона са великим успехом играо је за Партизан, са 
којим је освојио три титуле првака државе и три нацио-
нална Купа. Са „црно-белима” наступао је на Фајнал фору 
Евролиге у Барселони. Са младом репрезентацијом Југосла-
вије освојио је бронзану медаљу на Европском првенству у 
Турској 1996. године, а био је и повремени члан сениорског 
националног тима. Дана 12. децембра 2000.године непозна-
ти нападач пуцао је у Хариса Бркића на паркингу испред 
београдске дворане „Пионир”, сада под имено „Александар 
Петровић”. Устрељен је са два хица малокалибарског пи-
штоља у главу. Починилац злочина побегао је у непознатом 
правцу. У знак сећања на Хариса Бркића, клубови за које је 

наступао, Босна, Борац, Партизан и Будућност сваког лета 
организују Меморијални турнир.

10. Улица Ранка Жеравице – почиње од новопредложене 
Улице Хариса Бркића између кп 723 и кп 585/1, иде дуж кп 
2387, кп 861 и завршава се између кп 859 и кп 856/3, све у 
КО Стара Раковица.

Образложење: Ранко Жеравица (Драгутиново, 17. новем-
бар 1929 – Београд, 29. октобар 2015) био је југословенски и 
српски кошаркашки тренер. Њему у част хала спортова на 
Новом Београду (Београд) носи његово име. нерским послом 
почео да се бави почетком 50-их, у време када је завршавао 
играчку каријеру. Све до 1966. године радио је као тренер 
мушких и женских селекција у београдском Радничком, а од 
1960. године постаје професионални тренер у КСЈ. У наред-
них 20-так година са великим успехом у неколико наврата 
водио је мушку кошаркашку репрезентацију Југославије до 
најсветлијих трофеја. Паралелно са радом у репрезентаци-
ји, Жеравица је пресудно утицао на велики успех Партиза-
на почетком 70-их година, када је селектирао тим предвођен 
Далипагићем и Кићановићем, који је током наредних 10-так 
година освојио многе трофеје. Био је тренер плавих на трима 
Олимпијским играма, три Светска првенства и три Европска 
првенства. Остаће запамћен и као тренер који је на просто-
рима бивше Југославије са успехом комбиновао америчку и 
руску школу кошарке. Током 1979. и 1980. године са успехом 
је водио и репрезентацију Аргентине. Након тога 80-тих го-
дина био је први тренер Црвене звезде. Рекордер је Црвене 
звезде по броју победа као први тренер овог клуба и то са 
167 победа на 272 утакмице. ФИБА је на свом састанку пово-
дом 75 – годишњице свог оснивања (18. јуна 1932), објавила 
списак 20 нових чланова Куће славних ФИБЕ у Алкобендасу 
у Шпанији. У овој другој групи (прва је примљена 1. марта 
2007) која је примљена 12. септембра 2007. године, налазио 
се и Ранко Жеравица. Последњих година живота патио је од 
срчаних проблема. Преминуо је у Београду 29. октобра 2015. 
године у својој 85. години. Сахрањен је у Алеји заслужних 
грађана на Новом гробљу. Од 10. фебруара 2016. године, Хала 
Спортова „Нови Београд” носи име Ранка Жеравице. Пост-
хумно је одликован Златном медаљом за изузетне заслуге у 
области спорта, на свечаности 15. фебруара исте године.

Иницијативу су поднели и Министарство културе и ин-
формисања Републике Србије, Библиотека Града Београда и 
Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

11. Улица Константина Бабића – почиње од постојеће 
Улице пилота Михаила Петровића, пресеца кп 2206, иде 
дуж кп 2145 и завршава се између кп 2132 и кп 2139, све у 
КО Стара Раковица. 

Образложење: Константин Бабић (Београд, 10. фебруар 
1927 – 13. октобар 2009) је био српски композитор, профе-
сор и шеф Катедре за музичку теорију на Факултету Му-
зичке уметности у Београду. Студије композиције завршио 
је 1955. године у класи Миленка Живковића. Усавршавао 
се на Академији Santa Cecillia у Риму (1967). Од 1956. био 
је професор теоријских предмета у средњој музичкој шко-
ли Мокрањац у Београду, а од 1966. на Факултету Музичке 
уметности у Београду. Био је члан међународног жирија за 
хорску композицију у Арецу (Италија) 1978 – 1984. и Дебре-
цену (Мађарска) 1988 – 1990. Аутор је око 100 солистичких, 
камерних, вокално-инструменталних и симфонијских дела 
и великог броја музичких критика. Композиције Констан-
тина Бабића инсиприсане су фолклором, елементима џез и 
популарне музике. Написао је многобројне композиције за 
децу, а компоновао је и сценску и филмску музику. Добит-
ник је награде Стеван Мокрањац (1970, 1971, 1972 и 1980.), 
Младо покољење (1953.), Награде ЈРТ-а (1971. и 1972.) и 
Плакете Скупштине Града Београда. 
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12. Улица мајора Омера Мехића – почиње од постоје-
ће Улице Пилота Михаила Петровића између кп 2058 и кп 
2057, иде дуж кп 2036/1 и завршава се између кп 2030 и кп 
2037/1, све у КО Стара Раковица.

Образложење: Мајор Омер Мехић био је врхунски пи-
лот хеликоптера из састава 890. МХЕ, која је стационирана 
на А. Бањици. Дана 13. марта 2015. године са још три члана 
посаде, два медицинска радника и бебом погинуо је у хели-
коптерској несрећи на териоторији Града Београда, током 
акције превожења оболелог детета на лечење.

Иницијативу су поднели и Министарство одбране Репу-
блике Србије и Војска Републике Србије.

13. Улица Видиковачка – почиње од постојеће Улице Ви-
диковачки венац, пресеца кп 384/1, кп 5/1, кп 4/1, кп 3/1, за-
тим скреће и враћа се на кп 4/1, кп 5/1 и ту се завршава, све 
у КО Кнежевац.

Образложење: Географска одредница по насељу Видико-
вац.

14. Улица Хумски пут – почиње од постојеће Улице 
Славка Родића од кп 107/3, иде дуж кп 121/1, скреће и иде 
дуж кп 122/1, пресеца кп 18/1, кп 23589/13 и завршава се на 
кп 23771/4 код постојеће Улице пилота Михаила Петрови-
ћа, све у КО Кнежевац.

Образложење: Географска локација и одредница. Кнеже-
вац се под тим називом први пут јавља у турском попису из 
1560. године. До тада се ово село у историјским изворима 
помиње под именом Хумска.

15. Улица Катарине Холецев – почиње од новопредложе-
не Улице хумски пут између кп 135/3 и кп 18/5, иде дуж кп 
122/1, кп 128/1 и завршава се на кп 134/1 између кп 134/2 и 
кп 134/32, све у КО Кнежевац.

Образложење: Катарина Холецов, добротворка, члани-
ца управе Женског друштва и главни секретар Друштва, 
позната као социјални јавни радник у свим хуманим и 
културним женским удружењима у Београду. Завршила је 
Вишу женску школу у Београду а затим је усавршила своје 
образовање бавећи се изучавањем литературе, природних 
наука, француског и немачког језика и музике. Сем њеног 
великог рада у Београдском женском друштву, имала је вид-
ног удела при оснивању Ђачке трпезе, Дома старица, На-
родног женског савета, Материнског друштва, Дечјег чува-
лишта, Свете Јелене и Заштите девојака.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда. 
16. Улица Грамбергова – почиње од постојеће Улице 

Славка Родића од кп 32/2, пресеца кп 38/3, кп 38/5, кп 38/2, 
кп 38/4, кп 38/1 и ту се завршава код кп 2262/2, све у КО 
Кнежевац.

Образложење: Фердинанд Грамберг (1878–1950), прав-
ник, индустријалац. Сестрић г. Ђорђа Вајферта, основ-
ну школу је завршио у Панчеву, гимназију у Братислави, 
Правни факултет са докторатом у Будимпешти. Оснивач 
је и председник Акционарског рударско-топионичарског-
друштва САРТИД чије је оснивање имало огроман утицај 
на развој Србије током 20. века, председник је, акционар и 
члан још многих других Фабрика, друштава и управа. Пре-
ко међународног Црвеног крста у Женеви помагао је људе 
из Србије на фронтовима за време Првог светског рата. Био 
је члан Ротари клуба у Београду, члан и дародавац Трговач-
ког фонда и Београдског универзитета, добротвор Београд-
ског женског друштва. За заслуге је добио више одликовања 
међу којима су Орден легије части и Орден св. Саве најви-
шег степена.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда. 
17. Улица Ленке Маринковић – почиње од постојеће 

Улице Славка Родића од кп 98/9, иде дуж кп 98/6 и заврша-
ва се на кп 99/2, све у КО Кнежевац.

Образлжење: Јелена Ленка Маринковић (1841–1902), 
глумица, модиста, добротвор. Прикључила се глумачком 
ансамблу Српског народног позоришта (1868–1875), и од-
играла око 150 улога у СНП-у и НП-у у Београду. Повукла 
се из позоришта у пуној стваралачкој снази ради здравстве-
них разлога, и одлази у Беч где учи за модисткињу (1876–
1879). У Београду је потом отворила и са успехом водила 
модни салон наредних двадесет година и била прва српки-
ња која се посветила „женској помодној трговини”. Своју 
имовину завештала је Београдској трговачкој омладини.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда. 
18. Улица Жељка Шијана – почиње од постојеће Улице 

Славка Родића између кп 94/2 и кп 87/2, иде дуж кп 88 и ту 
се завршава између кп 89 и кп 82/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: Жељко Шијан – јединица за специјалне 
операције – у моменту погибије је био припадник МУП-
-а преко четири године. Изгубио је живот на простору АП 
КиМ 1. јуна 1998. године вршећи своју дужност. Храбар 
приликом извршавања задатака, уз исказани патриотизам, 
савестан однос према послу и добар однос са колегама, ди-
сциплинованост и одговорност. Постхумно је одликован 
Орденом југословенске заставе првог реда.

Иницијативу је поднело и Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије. 

19. Муминовачка улица– почиње од постојеће Улице 
Кнежевачке, пресеца кп 2294/1, кп 2262/1, кп 69/4, иде дуж 
кп 74/1 и ту се завршава између кп 81/2 и кп 74/2, све у КО 
Кнежевац.

Образложење: Географска локација и одредница у Топ-
чидерској долини, назив места Муминовац потиче још из 
турског доба.

20. Улица Жељка Бијелића – почиње од постојеће Улице 
Ослобођења између кп 594/1 и кп 596/1, иде дуж кп 589/1, 
пресеца кп 552/2, кп 576 и завршава се на кп 552/2 код кп 
555, све у КО Кнежевац.

Образложење: Водник страдао је 6. октобра у Вуковару 
1991. године од експлозије при извођењу борбених дејстава. 
Својим телом заштитио је тројицу резервиста који су били са 
њим и које је он лично распоређивао да заузму своја места.

Иницијативу су поднели и Министарство одбране Репу-
блике Србије и Војска Републике Србије.

21. Улица Димитрија Коњовића – почиње од постојеће 
Улице првобораца између кп 349/1 и кп 350/4, иде дуж кп 
350/1, скреће и иде дуж кп 740/1, пресеца кп 740/2 и заврша-
ва се код постојеће Улице 2. септембра, све у КО Кнежевац.

Образложење: Димитрије Коњовић је некадашњи пилот, 
поморски официр и чувени српски индустријалац, оснивач 
Фабрике авиона Икарус.

22. Улица Милоша Богићевића – почиње од новопре-
дложене Улице Димитрија Коњовића, пресеца кп 2256/1, кп 
455/1, иде дуж кп 469, пресеца кп 448/1, кп 447/1, кп 456/1, 
кп 438/5, кп 438/3, иде дуж кп 431/1 и завршава се на кп 
428/1, све у КО Кнежевац.

Образложење: Милош А. Богићевић (Јаребице, 1811 
– Шабац, 20. октобар 1844) био је управитељ вароши Бео-
града. Милош Богићевић је 1828. постао писар свог зета 
Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша, а од наредне го-
дине и његов секретар. 1832. дао је оставку на овај положај. 
1836. године је постао старешина Јадарског среза, али већ 
1837. изведен је на суд и отпуштен. 1. марта, 1839. године 
постављен је за начелника „окружја Шабачког”. Након тога 
је 1840. постао управитељ вароши Београда. На дужности 
управитеља Београда је био до септембра 1840, када је пре-
шао у Попечитељство унутрашњих дела, где је службовао 
као помоћник министра, и из чина мајора је унапређен у 
потпуковника.



Број 119 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар 2018.

23. Трећепозивачка – почиње од постојеће Улице Прво-
бораца између кп 762 и кп 765, иде дуж кп 764 и завршава 
се на кп 782, све у КО Кнежевац.

Образложење: Бранили су до последњег даха слоју отаџ-
бину неодступајући са борбеног положаја. Чврсто и одлуч-
но су се борили до последњег у одбрани свог народа.

24. Ћупричин поток – почиње од постојеће Улице 17. ок-
тобра од кп 878/3, пресеца кп 2267/41, иде дуж кп 809/1 и 
завршава се на кп 829/1 између кп 813 и кп 851/5 код посто-
јеће Улице 14. октобра, све у КО Кнежевац.

Образложење: Географска локација и одредница у Кне-
жевцу, назив места Ћупричин поток потиче још из турског 
доба.

25. Улица Младена Жујовића – почиње од постојеће Ули-
це 17. октобра, иде кроз кп 851/2, затим наставља границом 
између кп 851/2 и кп 1216/1, кп 1215/2, кп 1214/2, кп 851/9, 
кп 851/10 и завршава се код кп 851/18, све у КО Кнежевац.

Образложење: Младен М. Жујовић (Јешевац код Груже, 
20. јул 1811 – Београд, 16. мај 1894) је био управник Града 
Београда од 1840–1841, председник Београдске општине, 
окружни начелник Рудничког округа, пуковник, начелник 
Главне војне управе, државни саветник.

26. Улица 19. априла – почиње од постојеће Мраковачке 
између кп 1200/2 и кп 2641, иде кроз кп 2625/1, кп 2625/8, 
кп 2625/6, кп 1163/2, кп 1152/11 и завршава се код постојеће 
Улице Опленачка на кп 1144/3, све у КО Кнежевац.

Образложење: Београд се 19. априла 1867. године, зва-
нично ослободио од турских окупатора и поново постао 
српски град. Кључеви престонице предати су кнезу Миха-
илу Обреновићу, који је у пратњи српских војника на бе-
лом коњу дојахао на Калемегданску тврђаву. Српском кнезу 
кључеве града предао је дотадашњи заповедник града Али 
Риза паша, на свиленом јастучету. На Београдској тврђави 
била је приређена велика церемонија, која је обележена по-
часном паљбом.

27. Улица Михаила Симића – почиње од постојеће Ули-
це Димитрија Вученова између кп 1555/2 и кп 1535/2, иде 
дуж кп 1549/1, скреће и пресеца кп 1548/3, кп 1201/10 и ту 
се завршава код постојеће Улице Петра Јовановића између 
кп 1201/1 и кп 1201/6, све у КО Кнежевац.

Образложење: 1924. инжењери Михаило Симић и До-
бривоје Петковић у Раковици, у радио-телеграфском цен-
тру од 25 кW, први на Балкану пуштају у рад радио-теле-
графски цебтар и емитују двочасовни програм.

28. Улица Добривоја Петковића – почиње од постојеће 
Расинске улице, пресеца кп 2645/8, кп 1571/10, кп 1572/1, 
кп 1574/14, кп 1574/11, кп 1574/10, кп 1575/10, кп 2643/2, кп 
1523/3, кп 1520/3, кп 1519/2, кп 1521/2, кп 1522/1, кп 1532/1 
и завршава се на кп 1533/1 код новопредложеног продужет-
ка Расинске, све у КО Кнежевац.

Образложење: 1924. инжењери Михаило Симић и До-
бривоје Петковић у Раковици, у радио-телеграфском цен-
тру од 25 кW, први на Балкану пуштају у рад радио-теле-
графски цебтар и емитују двочасовни програм.

29. Улица Прве балканске радио-антене – почиње од по-
стојеће Летићеве улице између кп 1412/1 и кп 1430/1, иде 
дуж кп 2325/2, пресеца кп 2329/5, иде дуж кп 2325/1 и ту се 
завршава између кп 2654/4 и кп 1504/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: Раковичка радиостаница била је прва 
емисиона станица на Балкану. Први пробни концерт Радио-
-телеграфске станице у Раковици је почетак радио-дифузи-
је у Србији.

30. Улица Предрага Манојловића – почиње од новопре-
дложене Улице Прве балканске радио антене, пресеца кп 
1431/1, кп 1420, иде дуж кп 1416 и ту се завршава, све у КО 
Кнежевац. 

Образложење: Предраг Манојловић (1951–2014) био је 
заменик генералног секретара југословенског спортског 
друштва Партизан од 1983 до 1985. Генерални секретар 
ОКС-а био у периоду од 2000 до 2009. У периоду од 2005.
до 2014. био је генерални секретар Европске спортске не-
владине организације(ЕНГСО).Био је председник управног 
одбора Београдског маратона и Југословенске триатлонске 
уније. Члан управних одбора следећих спортских организа-
ција: Спортски савез Југославије, Фудбалски клуб „Парти-
зан”, Ватерполо савез Југославије. Добио је сребрну медаљу 
на Олимпијским играма у Москви 1980, добитник 2 бронза-
не медаље на светским првенствима у Београду 1973 и Бер-
лину 1978. две медаље на Медитеранским играма, бронзана 
у Алжиру 1974. и злана у Сплиту 1979.

Иницијативу је поднео и Олимпијски комитет Србије.
31. Улица Георгија Михаиловића – почиње од постојеће 

Летићеве улице, пресеца кп 2329/4, кп 1435/2, кп 1434/2 и ту 
се завршава код кп 1446, све у КО Кнежевац.

Образложење: Георгије Михаиловић, лекар, љубитељ, 
колекционар и познавалац старе и ретке књиге, аутор капи-
талног дела „Српска библиографија 18. века”.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
32. Улица Владимира Вујовића – почиње од постоје-

ће Улице ослобођења од кп 2269/9, пресеца кп 1326/2, кп 
1313/1, кп 1314/1, иде дуж кп 2271 и завршава се између кп 
697/1 и кп 660/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: Заставници Владимир Вујовић и Власти-
мир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО 
агресије, оспособљавајући систем везе подземног команд-
ног центра, што је био задатак од изузетног значаја за од-
брану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге 
у области одбране и безбедности.

33. Улица Властимира Лазаревића – почиње од новопре-
дложене Улице Владимира Вујовића од кп 1326/2, иде дуж 
кп 1326/1, кп 641, кп 633, кп 662 и завршава се код постојеће 
Улице Хајдук-Вељкова, све у КО Кнежевац.

Образложење: Заставници Владимир Вујовић и Власти-
мир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО 
агресије, оспособљавајући систем везе подземног команд-
ног центра, што је био задатак од изузетног значаја за од-
брану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге 
у области одбране и безбедности.

34. Улица пут за каменолом – почиње од постојеће Улице 
ослобођења између кп 1308 и кп 1364, иде дуж кп 2278/2, 
пресеца кп 1355/2, кп 2278/1, кп 1356, кп 1344/1, кп 1354, кп 
1356, кп 1348, затим се враћа на кп 1356 и завршава се на кп 
1343 између кп 1341 и кп 1344/1, све у КО Кнежевац.

Образложење: Географска одредница ка каменолому у 
Раковици.

35. Улица Сретена Поповића – почиње од постојеће Ули-
це Ослобођења, пресеца кп 1367/1, кп 1367/2, кп 1372/3, кп 
1372/2, кп 1372/1, кп 1371/1, иде дуж кп 1365/1 и завршава 
се код кп 389/3, све у КО Кнежевац.

Образложење: Сретен Л. Поповић (1820–1890), правник, 
књижевник. Најпознатији је по својој књизи „Путовања по 
новој Србији” у којој заправо највише говори о старом Бео-
граду, остављајући нам драгоцено сведочанство о животу у 
нашем граду XIX века. Био је и председник Српског пољо-
привредног друштва и сарадник листа „Пољопривредник”. 
Своју кућу у Цетињској 11, коју је сам зидао, као и велики 
виноград који је од оца наследио, заједно са својом супру-
гом Драгом, оставио је Женском Друштву – хуманој орга-
низацији основаној са циљем да женску децу упути у „шко-
лу у којој ће стећи стручна знања од којег ће моћи часно да 
зарађују”, као и да води бригу о сиромашним самохраним 
старцима и старицама.
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Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
36. Улица Јакова Хлипчијева – почиње од постојеће Ули-

це Усек Кијево од кп 2292/1 (КО Кнежевац), пресеца кп 
2292/2 (КО Кнежевац), кп 1404/3 (КО Кнежевац), кп 1404/1 
(КО Кнежевац), иде дуж кп 1391/1 (КО Кнежевац), пресе-
ца кп 387/32 (КО Ресник) и завршава се на кп 370/1 (КО Ре-
сник).

Образложење: Инжењер поморства и професор на Гра-
ђевинском и Машинском факултету, члан Српске академије 
наука. Већина његових уџбеника се и данас користи.

37. Улица Ђорђа Шагића – почиње од постојеће Улице 
Расинске, пресеца кп 2646, иде дуж кп 2653, кп 2651 и завр-
шава се на кп 2646, све у КО Кнежевац.

Образложење: Џорџ Фишер рођен као Ђорђе Шагић; по-
знат и као Ђорђе Рибар био је један од вођа Тексашке рево-
луције. Историчар Џон Ливингстон уврстио је Шагића међу 
200 најугледнијих Американаца.

38. Улица Мише Зарића – почиње од постојеће Улице 
Нићифора Нинковића, пресеца кп 3161/1, кп 3312/5, кп 
3330, кп 3312/2, кп 3317/3, кп 3312/3, кп 3308/2, кп 3330, кп 
3304 и завршава се на кп 3302/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: Миладин Зарић – Мишо (Сеча Река, 1889 
– Београд, 1976) је био учитељ из Београда, најпознатији по 
томе што је током операције ослобађања Београда у Другом 
светском рату, у зору 20. октобра 1944, пресекавши жице 
детонатора, спасао од рушења минирани Стари савски мост 
у Београду. Зарић није био припадник војске, него обичан 
грађанин који је живео у близини моста и, приметивши 
припреме Немаца за рушење, решио да искористи своје де-
минерско знање стечено у Балканским ратовима и Првом 
светском рату. За своје заслуге, Зарић је добио већи број ју-
гословенских и страних одликовања и других признања. За 
своје херојство у Другом светском рату одликован је орде-
ном за храброст.

39. Улица Шумарице – представља продужетак постоје-
ће Улице шумарице (матични број: 791083009656) и проду-
жава се у делу између кп 3017 и кп 3059, иде дуж кп 3341 и 
завршава се између кп 3037 и кп 3038/1, све у КО Кнежевац.

40. Улица Голубарска – почиње од постојеће Летићеве 
улице од кп 1845, иде дуж кп 1862, пресеца кп 1863 и ту се 
завршава, све у КО Кнежевац.

Образложење: Раковица је позната по Удружењу голуба-
ра, и великом броју љубитеља голубарства.

41. Улица Рустема Сејдића – почиње од постојеће Улице 
Нићифора Нинковића, иде кроз кп 3161/1, преко кп 2325/1, 
кп 2281/2, кп 1781, кп 1731 и ту се завршава, све у КО Кне-
жевац.

Образложење: Рустим Сејдић је био трубач Гвозденог 
пука српске војске у Првом светском рату. Носилац Албанске 
споменице 1915/1916., у одлучујућој бици са бугарима прво 
свирао за српску војску „напад”, а за бугарску „повлачење”.

42. Улица Баш-Челика – почиње од постојеће Улице кру-
жни пут Кијево, иде границом између кп 1705/2 и кп 1704/2 
и завршава се на граници са кп 2258, све у КО Кнежевац.

Образложење: По српској народној приповетци „Баш-
-Челик” (челична глава, од тур. baş – глава и тур. çelik – че-
лик). У њој се говори о 3 брата царевића, чије су сестре уда-
те за цара змајског, цара соколова и цара орлова. Најмлађи 
од њих грешком ослободи страшно чудовиште Баш-Челика 
који му потом отме жену. Уз помоћ своје истрајности и му-
дрости, најмлађи царевић успева да савлада Баш Челика и 
поврати своју жену.

43. Улица браће Дероко – почиње од постојеће Улице 
кружни пут Кијево између кп 1702/2 и кп 1738/2, иде дуж 
кп 2283/2 и завршава се између кп 1721 и кп 1717/3, све у 
КО Кнежевац.

Образложење: Јовица Дероко је коструктори разних ле-
тећих модела једрилица. Александар Дероко архитекта и 
писац, професор Београдског универзитета, члан Српске 
академије наука, конструисао је и израдио једну од првих 
ваздушних једрилица у Србији.

44. Улица Хаблова – почиње од новопредложене Улице 
браће Дероко, иде кроз кп 1703 и завршава се на граници са 
кп 1704/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: Едвин Пауел Хабл (енгл. Edwin Powell 
Hubble; Маршфилд, 20. новембар 1889 – Сан Марино, 28. 
септембар 1953) је био амерички астроном који је одиграо 
кључну улогу у успостављању области вангалактичке астро-
номије и који се генерално сматра једним од најважнијих 
опсервационих космолога 20. века. Хабл је познат по томе 
што је показао да се рецесиона брзина галаксија сразмерно 
повећава с њиховим удаљеностима од Земље, што условља-
ва ширење свемира. Познат као Хаблов закон.

45. Улица Кеплерова – почиње од новопредложене Ули-
це браће Дероко, иде кроз кп 1716 и завршава се на граници 
са кп 1704/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: Јохан Кеплер (нем. Johannes Kepler; Вајл 
дер Штат, 27. децембра 1571 – Регензбург, 15. новембра 
1630) је био немачки астроном, математичар и астролог. 
Установио је кретање планета по елипсама, те тиме срушио 
теорије и веровања да се планете крећу око Сунца по кру-
жницама (Први Кеплеров закон).

46. Улица Радошинска – почиње од новопредложене 
Улице браће Дероко, иде кроз кп 1716 и завршава се на гра-
ници са кп 1704/2, све у КО Кнежевац.

Образложење: По манастиру Радошин, који се налази у 
источној Србији, у селу Радошин, у оквиру општине Свилајнац.

47. Улица Ненада Манојловића – почиње од новопре-
дложене Улице Радошинске од кп 1716, пресеца кп 2258, 
кп 1715, иде дуж кп 2286/1 и завршава између кп 1960 и кп 
1968, све у КО Кнежевац.

Образложење: Ненад Манојловић (1944–2014) био је 
српски и југословенски ватерполиста. Дугогодишњи је ва-
терполо репрезентативац, тренер Партизана и селектор ре-
презентације Југославије и Србије и Црне Горе. Као селек-
тор Југославије освојио је следеће медаље: бронзана медаља 
на Олимпијским играма у Сиднеју 2000, сребрну медаљу 
на Олимпијским играма у Атини 2004, сребрну медаљу на 
Светском првенству у Фукоки 2001, бронзану медаљу на 
Светском првенству у Барселони 2003, сребрну медаљу на 
Европском првенству у Будимпешти 2001, златну медаљу на 
Светском купу у Будимпешти 2006.

Иницијативу је поднео и Олимпијски комитет Србије.
48. Улица Светозара Ивачковића – почиње од кп 2325/1, 

иде границом између кп 1737/2 и кп 1736/2 и ту се заврша-
ва, све у КО Кнежевац.

Образложење: Светозар Ивачковић (1844–1924) архитек-
та; Био је српски архитекта. Највише се бавио пројектовањем 
црквених објеката у српско-византијском стилу, за многа ме-
ста у Србији. Сврстава се међу најзначајније српске архитекте 
новијег доба. Аутор је Харишеве капеле на Земунском гробљу, 
зграде Министарства правде на Теразијама, Преображенске 
цркве у Панчеву, дела изузетних архитектонских и културно-
-историјских вредности, утврђена за културна добра.

Иницијативу је поднео и Завод за заштиту споменика 
културе Града Београда.

49. Улица Прве радио станице – почиње од кп 2325/1, 
иде границом између кп 1735 и кп 1734 и ту се завршава код 
кп 1725, све у КО Кнежевац.

Образложење: Раковичка радиостаница била је прва 
емисиона станица на Балкану. Први пробни концерт Радио-
-телеграфске станице у Раковици је почетак радио-дифузи-
је у Србији.
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50. Газиместанска улица – почиње од постојеће Булевара 
патријарха Павла од кп 2378/11 (КО Стара Раковица), пре-
сеца кп 6/1 (КО Стара Раковица), кп 6/2 (КО Стара Ракови-
ца), кп 20658/9 (КО Савски Венац), кп 20664/2 (КО Савски 
Венац), кп 20663/1 (КО Савски Венац) и завршава се на кп 
8/1 (КО Стара Раковица).

Образложење: По географској одредници Газиместан.
51. Расинска улица – представља продужетак постојеће 

Расинске Улице (матични број: 791083002105) и продужа-
ва се у делу од кп 1527/2, пресеца кп 1528/2, кп 1529/2, кп 
1530/2, кп 1531/2, кп 1533/1, кп 1534/3, кп 2277/1, кп 851/14, 
кп 853/7, кп 857/5, кп 857/8, кп 857/9, кп 857/12, кп 853/1, 
кп 2277/3 и завршава се на кп 1171/3 код постојећих улица 
Опленачке и Седамнаестог Октобра, све у КО Кнежевац.

52. Улица Дарје Коропкине – почиње од постојеће Улице 
миљаковачко брдо, иде између кп 3/72, кп 3/96, кп 3/164, кп 
3/102, кп 3/163 са једне и кп 3/195, кп 3/38, кп 3/199, кп 3/200 
са друге стране, пресеца кп 26/1 и завршава се на кп 10 код 
постојеће Улице Патријарха Димитрија, све у КО Ресник.

Образложење: Руска болничарка и добровољац као ре-
дов петог пешадијског пука Дринске дивизије. У рапорти-
ма тог доба пише се о њеној изузетној храбрости, о томе да 
је „дан и ноћ” превијала рањене Србе на отвореном, могла 
је за један дан на пружи медицинску помоћ за 120 војника. 
Погинула је 1914. године, за време тешких борби на Емино-
вим водама, на планини Гучево, заједно са једним српским 
официром.

53. Улица Кеисуке Оба – почиње од постојеће Улице ми-
љаковачко брдо, иде између кп 3/109 и кп 3/110 и завршава 
се код постојеће улице Миљаковачки виногради, све у КО 
Ресник.

Образложење: Јапански амбасадор у Србији, који је две 
деценије живео у Раковици, по сопственој жељи, његови 
посмртни остаци пренети су у Београд. Иницирао је наста-
нак Парка јапанско-српског пријатељства у Раковици.

54. Улица Лекса Саичића – почиње од постојеће Улице 
миљаковачко брдо, иде дуж кп 3/7 и завршава се код посто-
јеће Улице миљаковачки виногради, све у КО Ресник.

Образложење: Александар Лексо Саичић је био васоје-
вићки јунак, капетан црногорске војске, а упамћен је по не-
вероватном умећу руковања сабљом и по двобоју са јапан-
ским ратником, из кога је изашао као победник. Носилац 
Орден Свете Ане и Светог Станислава, Светог Владимира, 
руску Рањеничку медаљу, Орден италијанске круне IV реда, 
Орден Данила Првог IV степена, сребрна медаља за хра-
брост.

55. Улице Делфе Ивањић – почиње од постојеће Улице 
миљаковачко брдо, иде дуж кп 3/8 и завршава се код посто-
јеће Улице миљаковачки виногради, све у КО Ресник.

Образложење: Српска сликарка, добротворка, са Наде-
ждом Петровић идејни творац Кола српских сестара. Прва 
је Српкиња добитница Медаље за милосрђе „Флоренс Нај-
тингејл” своју медаљу је 1962. Поклонила Српском лекар-
ском друштву.

56. Улица Алана Тјуринга – почиње од постојеће Улице 
миљаковачко брдо, иде између кп 3/10 и кп 3/11 и заврша-
ва се код постојеће Улице миљаковачки виногради, све у КО 
Ресник.

Образложење: Алан Тјуринг – био је енглески матема-
тичар, логичар и криптограф. У току Другог светског рата, 
био је најзаслужнији за разбијање немачких шифара, ра-
дећи у Блечли парку у околини Лондона. Најзаслужнији је 
за разбијање чувеног немачког криптографског уређаја – 
Енигме. Сматра се да је британско разбијање Енигме ути-
цало на трајање Другог светског рата, односно убрзало крај 
Хитлерове Немачке. 

57. Улица Михаила Ивањикова – почиње од постојеће 
Улице миљаковачко брдо, иде дуж кп 3/11 и завршава се из-
међу кп 3/88 и 3/83 код постојеће Улице миљаковачки вино-
гради, све у КО Ресник.

Образложење: Филмски сниматељ из Београда. Као мла-
дић, после октобарске револуције, емигрирао из Русије. 
Студирао агрономију, права и теологију у Прагу и Паризу. 
Објављивао књижевне радове у руским емигратским часо-
писима у Француској.

58. Улица Олив Кинг – почиње од постојеће Улице миља-
ковачки виногради, између кп 3/47 и кп 3/13, иде дуж кп 3/12, 
пресеца кп 3/19, наставља између кп 3/24 и кп 3/171 и заврша-
ва се код постојеће Улице миљаковачке, све у КО Ресник.

Образложење: Олив Кинг била је једина Аустралијанка у 
служби српске војске у Првом светском рату. Почетком 1915. 
године придружила се савезничкој пољској санитетској слу-
жби. Била је у јединици доктора Романа Сондермајера, на-
челника српског санитета на Солунтском фронту. Изузетну 
храброст показала је показала је током великог пожара који 
су француски војници изазвали у солуну 1917. године за шта 
је одликована орденом Милоша Обилића за храброст. 

59. Улица Игњата Бајлонија – почиње од постојеће Улице 
миљаковачко брдо, иде између кп 3/142 са једне и кп 3/180, кп 
3/179, кп 3/185 и кп 3/ 177 са друге стране и завршава се код 
постојеће Улице миљаковачки виногради, све у КО Ресник.

Образложење: Игњат Бајлони – индустријалац; Био је 
један од највећих индустријалаца и привредника Србије то-
ком друге половине 19. и прве половине 20. века. Основао је 
фирму Игњат Бајлони и синови која је постала 1880. године 
власник некадашње Мале пиваре у подножју Скадарлије. 
Од тада је почео процес модернизације производње пива 
и њен стални успон. Ради проширења фабричке зграде, от-
купљена су околна имања и набављена је модерна пиварска 
опрема из Чешке и Немачке. Бајлонијева пивара у Скадар-
лији је међу првима користила електричну енергију Бео-
градске општинске централе. Имала је велики број одељења 
за разне степене производње: сладару, сушару, врионицу, 
одељење за казане и друго. Вода за целу пивару добијана је 
из дубоких сопствених бунара. Попут многих индустриј-
ских предузећа у Краљевини Југославији, ова пивара је про-
токолисана 1936. године у акционарско друштво.

Иницијативу је поднео и Завод за заштиту споменика 
културе Града Београда.

60. Улица архитекте Илкића – почиње од постојеће Ули-
це миљаковачке, пресеца кп 3/21, кп 3/233, кп 3/19, иде дуж 
кп 3/15 и завршава се код постојеће Улице Миљаковачки 
виногради, све у КО Ресник.

Образложење: Јован Илкић, српски архитекта, пројек-
товао Народну скупштину Републике Србије, зграду хотела 
Москва као и једну од најстаријих кућа у Раковици, постоји 
и данас у Варешкој улици уз Топчидерску реку.

61. Улица војводе Драшка Поповића – почиње од посто-
јеће Улице миљаковачко брдо између кп 3/205 и кп 3/77, иде 
дуж кп 3/17, кп 3/73 и завршава се код постојеће Улице ми-
љаковачки виногради, све у КО Ресник.

Образложење: Војвода Драшко Поповић аутентични је 
лик из књижевног дела „Горски вијенац”. Јунак од Војводе 
опеван је у многим епским песмама.

62. Васојевићка улица – почиње од постојеће Улице ми-
љаковачке, иде између кп 19/10 и кп 19/11 и завршава се код 
кп 19/61, све у КО Ресник.

Образложење: По највећем српском племену од којег по-
тичу најзнаменитији Србски владари и виђене личности.

63. Улица витеза Павла Орловића – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке стазе, иде дуж кп 28/62 и ту се заврша-
ва, све у КО Ресник.
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Образложење: Српски митски јунак Косовског циклуса 
епских народних песама. Урош Предић га је представио на 
својој слици Косовка девојка као рањеног јунака на самрти 
кога поји Косовка девојка.

64. Улица Војводе Јована Стојковића – почиње од по-
стојеће Улице миљаковачке стазе од кп 28/242, иде дуж кп 
28/16 и ту се завршава код кп 28/101, све у КО Ресник.

Образложење: Војвода Јован Стојковић Довезенски 
(1873–1935) учествовао је у оба Балканска и Првом свет-
ском рату.

65. Улица Драге Гавриловић – почиње од постојеће Ули-
це миљаковачке стазе од кп 28/243, иде дуж кп 28/106, пре-
сеца кп 28/102 и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Драга Гавриловић (1854-1917) била је 
прва Српкиња која која је написала роман. Једна од првих 
генерација девојака које су стекле право да се редовно шко-
лују. Упоредо са учитељским позивом, бави се просвећива-
њем сеоских жена и писањем.

66. Агарушка улица – почиње од постојеће Улице миља-
ковачки извори, иде дуж кп 28/32 и ту се завршава код кп 
28/180, све у КО Ресник.

Образложење: Агарум-објекат на Раковици, саздан је 
у природној стени, у њега воде два посебна улаза. Објекат 
је усечен у стени. Околно становништво га назива и „Пе-
чуркара”. На мапи ослобађања Београда, између стрелица 
које показују напредовање ослободилаца Београда, стоји 
назнака „Фабрика Ага Руша за оксиген и дисуген”. Тако да 
се претпоставља да је овај објекат користио неки газда Ага 
Руша за своју фабрику гасова.

67. Улица Пећка – почиње од постојеће Улице миљако-
вачки извори између кп 28/93 и кп 28/131, иде дуж кп 28/94, 
затим скреће и иде дуж кп 28/87 и завршава се на кп 28/256 
код постојеће Улице Миљаковачке стазе, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница по граду Пећ.
68. Улица сердара Јована Мићића – почиње од постоје-

ће Улице миљаковачки извори између кп 28/56 и кп 28/110, 
иде дуж кп 28/111 и ту се завршава између кп 28/40 и кп 
28/38, све у КО Ресник.

Образложење: Сердар Јован Мићић (1785-1844) био је 
златиборски хајдук и један од бораца у I српском устанку, 
рујански сердар, господар ужичке и соколачке нахије.

69. Улица српских сердара – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе од кп 3020, иде дуж кп 30/247, кп 30/1 и 
ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Сердар или командант/управник је пле-
мићка титула која се првобитно користила за означавање 
кнезова, племства и других аристократа. Она се такође ко-
ристи за означавање главе или вође племена или групе. Ста-
ра Србија је позната по сердарима који су ушли у историју.

70. Улица Јелене Шаулић Бојовић – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке стазе, иде између кп 30/325, кп 30/331, 
кп 30/326, кп 30/512, кп 30/327, кп 30/328, кп 30/879, кп 
30/329 са једне и кп 30/324, кп 30/323, кп 30/813, кп 30/322, 
кп 30/321, кп 30/320, кп 30/319 са друге стране и ту се завр-
шава, све у КО Ресник.

Образложење: Јелена Шаулић Бојовић (1896-1921) била 
је хероина I Светског рата у Србији, учесница Топличког 
устанка и комита у Црној Гори, посмртно је одликована Ка-
рађорђевом звездом са мачевима, која се додељује за изу-
зетну храброст.

71. Улица Љиљане Жикић – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе између кп 30/294 и кп 30/300, иде дуж кп 
30/5 и завршава се код постојеће Улице миљаковачке лива-
де између кп 30/299 и кп 30/305, све у КО Ресник.

Образложење: Љиљана Жикић била је хероина, поги-
нула као добровољац 125 моторизоване бригаде на Косову 

1999. године. Постхумно је одликована Орденом у области 
одбране и безбедности првог степена.

72. Улица Мирослава Мике Микеровића – почиње од 
постојеће Улице миљаковачке стазе, иде између кп 30/379, 
кп 30/382, кп 30/528, кп 30/529, кп 30/530 и кп 30/984 са јед-
не и кп 30/380, кп 30/381, кп 30/532, кп 30/533, кп 30/534, кп 
30/535 са друге стране и ту се завршава код постојеће Улице 
миљаковачке ливаде, све у КО Ресник.

Образложење: Мирослав Мика Микеровић (1965-2014) 
био је одликовани борац у рату (1992–1995) медаљом мајо-
ра Милана Тепића. Познат по спасавању заробљених војни-
ка у Рабићу војном објекту код Дервенте, када је као цивил 
ушао у опкољену касарну и уместо предаје испланирао про-
бој из опкољеног објекта.

73. Улица Слађане Станковић – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке ливаде, иде дуж кп 28/52 и завршава се 
на кп 28/205, све у КО Ресник.

Образложење: Слађана Станковић била је прва жена 
добровољац у српској војсци погинула је на Косову 5. јуна 
1999. године, помажући рањеним саборцима. Постхумно јој 
је додељен орден заслуга у области одбране и безбедности.

74. Улица Бобана Милића – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке ливаде између кп 30/242 и кп 30/999, иде дуж 
кп 30/818, кп 30/819 и ту се завршава код кп 30/369, све у 
КО Ресник.

Образложење: Близанци Срђан и Бобан, официри Вој-
ске Југославије, погинули су у размаку од само две недеље 
бранећи родну груду на Космету.

75. Улица Димитрија Исаиловића – почиње од постоје-
ће Улице миљаковачке ливаде између кп 30/615 и кп 30/366, 
иде дуж кп 30/267 и завршава се између кп 30/733 и кп 
30/659, све у КО Ресник.

Образложење: Просветни радник, професор и уредник 
„Српских новина”,основао Вишу школу у Београду, дирек-
тор основних школа у Србији. Написао је прве школске уџ-
бенике и буквар.

76. Улица прекобројних пукова – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке ливаде између кп 30/495 и кп 30/498, 
иде дуж кп 30/24 и ту се завршава код кп 30/40, све у КО 
Ресник.

Образложење: Формирани су у ратним условима у Пр-
вом светском рату, током кога су претрпели велика страда-
ња и губитке у људству. Посебно су поднели велику жртву у 
већини одсудних битака и бојева у Великом рату.

77. Улица Бранивоја Јовановића Бране – почиње од по-
стојеће Улице миљаковачке стазе између кп 32/9 и кп 32/8, 
иде дуж кп 32/1, кп 32/3, кп 32/2 и завршава се на кп 34/1 
код границе са суседном општином Вождовац, све у КО Ре-
сник.

Образложење: Бранивој Јовановић, пешадијски поруч-
ник и четнички војвода, због своје изузетне храбрости и 
славе коју је стекао, народ из крајева у којима се борио са 
Турцима су га прозвали четничким Војводом.

78. Улица Марка Стојковића – почиње од постојеће Ули-
це миљаковачке стазе између кп 35/17 и кп 36/2, иде дуж кп 
36/1 и ту се завршава између кп 35/12 и кп 37/2 код границе 
са суседном општином Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Био управник Града Београда (1861–1862) 
после Велимировића и пре Јована Смиљанића. 

79. Гатачка улица– почиње од постојеће Улице миљако-
вачке стазе, иде између кп 37/1 са једне и кп 37/24, кп 37/13, 
кп 37/8, кп 37/3 и кп 37/18 са друге стране и завршава се код 
границе са суседном општином Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница по Гатачком пољу.
80. Улица Горска – почиње од постојеће Улице миљако-

вачке стазе од кп 39/40, иде дуж кп 39/1 и завршава се из-
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међу кп 38/1 и кп 39/12 код границе са суседном општином 
Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница. Раковица је позна-
та као брдовит крај покривен шумама.

81. Улица Андре Јовића – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе од кп 39/42, иде дуж кп 39/2 и ту се за-
вршава између кп 39/12 и кп 39/3 код границе са суседном 
општином Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Андра Јовић био је оснивач Олимпијског 
комитета Србије, вођа делегације која је 1912. испословала 
пријем српског клуба у МОК и наступ на ОИ. Носилац од-
ликовања из балканских и Првог светског рата.

82. Улица цара Романова – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе, иде између кп 41/4 и кп 42/1 и завршава 
се код границе са суседном општином Вождовац, све у КО 
Ресник.

Образложење: Николај II Александрович – био је по-
следњи Император сверуски, краљ Пољске и велики кнез 
Финске. Владавину је окончао абдикацијом, током фебру-
арске револуције. Био је син и наследник Александра III и 
Марије Фјодоровне, данске принцезе Дагмар прије удаје. 
Супруга му је била Александра Фјодоровна са којом је имао 
петоро деце, четири кћери и једног сина. Период његове 
владавине обележен је економским развојем Русије и исто-
времено порастом социјално-политичких противречности 
и револуционарних покрета који су довели до Руске рево-
луције (1905) и Октобарске револуције (1917). У спољној 
политици водио је политику експанзије на Далеки исток где 
је водио рат са Јапаном. У Првом светском рату прикључио 
се блоку Сила антанте. Одрекао се престола у јеку Фебруар-
ске револуције (1917) и од тада се налазио под кућним при-
твором заједно са породицом у Царскоселском дворцу. У 
лето исте године, одлуком Привремене владе, са породицом 
је упућен у Тоболск. У пролеће 1918. године бољшевици су 
га пребацили у Јекатеринбург где су га и стрељали 17. јула 
1918, заједно са породицом и четворо слугу.

83. Улица др Андрејке – почиње од постојеће Улице Ми-
љаковачке стазе, иде између кп 44 са једне и кп 46/11, кп 
46/2, кп 45/3, кп 45/4, кп 45/5, кп 45/11, кп 46/6, кп 46/7, кп 
46/8, кп 45/9 са друге стране и ту се завршава код границе 
са суседном општином Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: др Михаило Андрејевић (1898-1989) био 
је доктор медицине, фудбалер и истакнути фудбалски рад-
ник, учествовао у пробоју Солунског фронта. Имао је ве-
лике заслуге за одлазак репрезентације на Светско првен-
ство у Уругвају 1930, изабран за доживотног почасног члана 
Фифе 1984.

84. Улица Мине Караџић – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе између кп 56/2 и кп 56/5, иде дуж кп 
56/3, кп 57/1 и завршава се код границе са суседном општи-
ном Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Вилхелмина (Мина) Караџић Вукомано-
вић (Беч, 30. јун/12. јул 1828 – Беч, 12. јун 1894) је била сли-
карка и књижевница, кћерка Вука Стефановића Караџића 
и Бечлијке Ане Марије Краус. Мина Караџић једна од три 
сликарке (поред Катарине Ивановић и Полексије Тодоро-
вић) које су радиле у Србији у 19. веку.

85. Улица Илије Гојковића – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе, иде дуж кп 59/28, кп 58/2 и завршава се 
код границе са суседном општином Вождовац, све у КО Ре-
сник.

Образложење: Илија Гојкоивћ (1854–1917) био је срп-
ски генерал и војни министар у влади Краљевине Србије. 
Учествовао је као добровољац у српско-турским ратовима, 
командовао батаљоном, постао генерал и министар војни, у 
Балканским ратовима, као и у Првом светском рату.

86. Улица Милисава Лутовца – почиње од постојеће Ули-
це миљаковачке стазе од кп 60/16, иде дуж кп 60/1 и завр-
шава се код границе са суседном општином Вождовац, све 
у КО Ресник.

Образложење: Милисав Лутовац (1901–1988) био је 
српски географ, академик САНУ. Последњи Цвијићев не-
посредни ђак. Значајне научне резултате постигао је на ан-
топогеографким проучавањима, као настављач Цвијићеве 
антопогеографске школе, Добитник бројних признања и 
награда.

87. Улица др Чајкановића – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе од кп 61/27, иде дуж кп 61/2, кп 61/3 и 
завршава се код границе са суседном општином Вождовац, 
све у КО Ресник.

Образложење: Професор др Веселин Чајкановић (1881–
1946) био је етнолог, језикословац и преводилац. Научни 
радник и родољуб, активно учествовао у Балканским рато-
вима, као и у Првом светском рату, одликован сребрном и 
златном Медаљом за храброст, Орденом Белог орла с маче-
вима и Легијом части.

88. Улица др Селимира Ђорђевића – почиње од посто-
јеће Улице миљаковачке стазе од кп 65/4, иде дуж кп 65/2, 
кп 64/11 и завршава се на кп 64/1 код границе са суседном 
општином Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: др Селимир Ђорђевић (1866-1915) био је 
српски лекар, учествовао је у ослободилачким ратовима од 
1912. до 1915, одликован је Орденом Светог Саве 3. степена, 
Таковским крстом 4. степена, Медаљом за ревносну службу 
и Орденом Црвеног крста.

89. Улица Панте Михајловића – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке стазе између кп 66/7 и кп 68/15, иде 
дуж кп 68/6 и завршава се између кп 68/3 и кп 68/1 код гра-
нице са суседном општином Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Пантелејмон Панта Михајловић (1854–
1932), српски инжењер и пионир на пољу телекомуникаци-
ја који је увео прве телефоне у Београду. После школовања 
у Аустрији и Швајцарској службу започиње у Берлину у 
фирми Сименс-Халске и, као њен представник, борави у 
Њујорку 1873. године. Од 1875. године ради у техничком 
одељењу војне фабрике у Крагујевцу. 14. марта 1883. уводи 
прву телефонску линију између зграде на углу улица Буле-
вар Краља Александра и кнеза Милоша и инжењерске ка-
сарне на Палилули.

90. Улица Николајевићева – почиње од новопредложене 
Улице Панте Михајловића, пресеца кп 68/1, иде дуж кп 76/1, 
иде између кп 77/1 и кп 77/2 и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Светомир Николајевић – српски писац и 
политичар, професор Велике школе, члан Српске краљев-
ске академије, премијер Србије, градоначелник Београда и 
министар унутрашњих послова. Један је од оснивача Ради-
калне странке и Друштва Светог Саве. Године 1915. номи-
нован је за Нобелову награду за мир.

91. Улица Јоже Плечника – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе између кп 70/23 и кп 72/2, иде дуж кп 
70/1 и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Јоже Плечник (1872–1957) био је сло-
веначки архитекта. Радио је у Бечу, Београду, Прагу и Љу-
бљани. Пројектовао је једну од својих најлепших сакралних 
грађевина баш у Београду – Цркву Св. Анте Падованског на 
Црвеном крсту.

92. Улица Милана Капетановића – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке стазе између кп 72/2 и кп 73/2, иде дуж 
кп 73/7, кп 73/4 и завршава се између кп 72/1 и кп 75, све у 
КО Ресник.

Образложење: Милан Капетановић (1859–1934) архи-
текта; Након студија у Београду и Минхену био је професор 
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на Техничком факултету. Један од најистакнутијих архите-
ката XIX и првих деценија XX века, пројектовао је Пави-
љон Србије за Међународну изложбу у Паризу 1900. годи-
не, у сарадњи са М. Рувидићем. Као одборник Београдске 
општине радио је на уређењу Калемегданског парка, био је 
народни посланик и Министар народне привреде, касније 
и Министар грађевина у првој влади СХС. Пројектовао је 
значајне грађевине у Београду, јавног и приватног карак-
тера, Дорћолску основну школу и зграду Класне лутрије у 
Београду, али и кућу правника, државника и дипломате 
Јеврема Грујића, затим Бете и Ристе Вукановића, као и још 
две куће у Господар Јевремовој улици.

93. Улица Плавска – почиње од постојеће Улице Миља-
ковачке стазе, пресеца кп 74/2, иде дуж кп 233/1, кп 233/2, 
пресеца кп 75, кп 76/2, кп 76/1 и ту се завршава код ново-
предложене Улице Николајевићеве, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница по месту Плав.
94. Улица Павла Софрића – почиње од новопредложене 

Улице плавске, иде између кп 75, кп 98 са једне и кп 82/1, 
кп 82/2, кп 82/3, кп 82/4, кп 82/5, кп 87/20, кп 87/7 са друге 
стране и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Павле Софрић Нишевљанин (1857–1925) 
гимназијски професор, историчар, етнолог по интересова-
њу и истраживачком раду. За собом је оставио бројне ра-
дове из области српске историје и етнологије. Његова дела 
припадају области културне историје, док га његови радови 
из етнологије приближавају етнопсихологији и делимично 
антропогеографији. Најважније његово дело је публикација 
Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба, 
које је писао по узору на тада знаменито дело Анђела де Гу-
бернатиса Митологија биљака, и легенде из биљног царства. 
Задатак који је пред себе поставио био је у много чему пи-
онирски, јер се у Србији до тада нико није озбиљно поза-
бавио овом темом. Ово Софрићево дело било било је један 
од ослонаца нашем чувеном историчару религије Веселину 
Чајкановићу током писања свог Речника српских народних 
веровања о биљкама, дела од изузетне вредности за српску 
етнологију.

95. Улица Сунчани Брег – почиње од новопредложене 
Улице Плавске, пресеца кп 83/2, иде дуж кп 83/1, пресеца кп 
83/3 и завршава се на кп 87/2, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница насеља у Раковици.
96. Улица раковичких рудара – почиње од новопредло-

жене Улице плавске између кп 88/6 и кп 87/11, иде дуж кп 
88/1, пресеца кп 103/3, затим скреће и наставља дуж кп 96/2 
и ту се завршава између кп 96/7 и кп 95/2, све у КО Ресник.

Образложење: Територија данашње општине Раковица 
налази се на подручју које је у прошлости, поред осталог, 
било познато и као рударски крај. Најстарији рудници, још 
из праисторијског периода, утврђени су на подручју Авале.

97. Улица Емануела Ласкера – почиње од постојеће Ули-
це миљаковачке ливаде између кп 30/855 и кп 30/49, иде 
дуж кп 30/48, кп 30/223 и завршава се између кп 30/75 и кп 
30/190, све у КО Ресник.

Образложење: Др Емануел Ласкер (1868-1941) био је не-
мачки шахиста и светски првак укупно 27 година. Седам 
пута био је изазиван за обрану наслова првака, а тек 1921. го-
дине губи титулу у сусрету против Хосеа Раула Капабланке. 

98. Улица Божидара Ферјанчића – почиње од новопре-
дложене Улице Емануела Ласкера, пресеца кп 30/662, кп 
30/38 и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Божидар Ферјанчић (1929–1998) истори-
чар; Био је професор на Филозофском факултету у Београ-
ду и академик Српске академије наука и уметности. Ферјан-
чић је својим радом продужио дело свог учитеља Георгија 
Острогорског и допринео стварању особеног профила бео-

градске византолошке школе. Бави се историјом позне Ви-
зантије, темама из њеног унутрашњег развоја (друштво, 
институције, економија), затим из византијско-словенских 
односа, помоћних наука, пре свега дипломатике.

99. Улица Вељка Раденовића – почиње од новопредложе-
не Улице Емануела Ласкера, иде између кп 30/545, кп 30/544, 
кп 30/543, кп 30/542, кп 30/541, кп 30/540, кп 30/550 са јед-
не и кп 30/723, кп 30/722, кп 3015, кп 30/720, кп 30/719, кп 
30/718 са друге стране и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Вељко Раденовић – официр Полиције Ср-
бије и командант Посебних јединица Полиције у Призрену 
током рата на Косову и Метохији. Током сукоба на Косову 
и Метохији командовао је Посебном Јединицом Полици-
је у Призрену све до повлачења војске 1999. Прославио се 
ослобађањем Ораховца 1998. године, када су албански теро-
ристи неколико дана држали ораховчане као таоце. Својом 
храброшћу се истакао у ослобађању талаца од албанских те-
рориста.

100. Улица Николе Бижумића – почиње од новопредло-
жене Улице Емануела Ласкера између кп 30/467 и кп 30/46, 
иде дуж кп 30/44 и завршава се између кп 30/470 и кп 30/46, 
све у КО Ресник.

Образложење: Никола Бижумић (1823–1906) био је срп-
ски проналазач и изумитељ ручне машинице за шишање. 
Никола Бизумић је у Уједињеном Краљевству био познат 
под именом Џон Смит. Због заслуга и пословне предузи-
мљивости добио је племићку титулу.

101. Улица Елсе Игнис – почиње од новопредложене 
Улице Емануела Ласкера између кп 30/682 и кп 30/688, иде 
дуж кп 30/683, кп 30/712, затим скреће и пресеца кп 30/710 
и завршава се на кп 30/580, све у КО Ресник.

Образложење: Елса Игнис била је шкотска лекарка и си-
фражеткиња која се посебно истакла својим радом у оквиру 
шкотских војних болница у Србији у току Првог светског 
рата. Била је прва жена која је добила највише српско одли-
ковање – Орден белог орла.

102. Улица Бранке Ђукић – почиње од новопредложене 
Улице Емануела Ласкера, иде дуж кп 30/850 и завршава се 
код постојеће Улице Миљаковачке стазе, све у КО Ресник.

Образложење: Бранка Ђукић је једна од првих жртава 
албанског терора на Косову и Метохији, страдала 2. септем-
бра 1975. године, трагично настрадала гимназијалка коју су 
док се враћала из школе преко планине Чакор, покушали да 
силују, а потом и убили двојица Албанаца.

103. Улица Капабланкина – почиње од новопредложене 
Улице Емануела Ласкера, иде између кп 30/415, кп 30/417, 
кп 30/903, кп 30/419 са једне и кп 30/416, кп 30/418, кп 30/51 
са друге стране и завршава се код постојеће Улице миљако-
вачке стазе, све у КО Ресник

Образложење: Хосе Раул Капабланка (1888–1942) је ку-
бански шахиста, трећи светски првак у шаху, од 1921. до 
1927. године. Звали су га шаховски Мозарт. Осам година 
био је без иједног пораза! 

104. Улице војводе Пламенца – почиње од постојеће 
Улице миљаковачке стазе између кп 30/200 и кп 30/201, иде 
дуж кп 30/222, кп 30/232, затим скреће и пресеца кп 30/142 
и завршава се код кп 30/233, све у КО Ресник.

Образложење: Филип Марков Пламенац скоро без пре-
кида је ратовао са Турцима, а у време Руско-јапанског рата 
му је било преко 70 година. Са 72 године учествовао је у Ки-
неском походу, а када је имао 76 година, 1904. године, као 
добровољац се прикључио Првом читинском пуку, гдје је 
добио чин заставника. За учешће у Кримском рату, Руско-
-турском рату, Кинеском походу награђен је Георгијевким 
тракама IV, III и II степена, а за учешће у Руско-јапанском 
рату – Георгијевским крстом I степена.
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105. Улица Аце Симића – почиње од постојеће Улице 
Патријарха Димитрија, пресеца кп 26/1, затим скреће и иде 
дуж кп 30/150, кп 30/234 и завршава се између кп 30/151 и 
кп 30/141 код новопредложене Улице војводе Пламенца, све 
у КО Ресник.

Образложење: Александар Аца Симић (1898–1971) фото 
репортер, новинар. Студирао је у Националној школи деко-
ративних уметности у Паризу, затим апсолвирао архитек-
туру у Београду. Од најраније младости бавио се фотогра-
фијом а од 1925. постаје сарадник листа Политика. У време 
окупације сарађује и са другим часописима, бележећи сво-
јим апаратом детаље са београдских улица. Неко време се 
бавио позоришном фотографијом за Народно позориште у 
Београду а од 1952. постаје руководилац фото-одељења ли-
ста Борба. Забележио је бројне призоре из живота Београда, 
посебно предратног, као и један број портрета истакнутих 
личности. Носилац је Албанске споменице и Ордена Светог 
Саве петог реда.

106. Улица Козачка – почиње од постојеће ул. Патријар-
ха Димитрија, пресеца кп 26/1, иде дуж кп 30/166, пресеца 
кп 30/160, иде дуж кп 30/391, пресеца кп 30/158, кп 30/157, 
кп 30/156, иде дуж кп 30/649, затим наставља између кп 
30/154, кп 30/153, кп 30/621 са једне и кп 30/178, кп 30/910, 
кп 30/179 са друге стране, наставља дуж кп 30/152, кп 30/587 
и завршава се код новопредложене Улице војводе Пламенца 
између кп 30/408 и кп 30/581, све у КО Ресник.

Образложење: Козаци – ратници, слободни војници-ко-
њаници, појавили су се у 15. веку устепама јужне Русије, као 
одбрана од упада азијских номада.

107. Улица Милоша Голубовића – почиње од новопре-
дложене Улице војводе Пламенца између кп 30/918 и кп 
2980, иде дуж кп 30/227, кп 30/220 и завршава се између кп 
30/728 и кп 30/213, све у КО Ресник.

Образложење: Милош Голубовић (Крагујевац, 31. март 
1888 – Београд, 21. мај 1961) је био српски сликар. Први 
светски рат проводи прво на фронту, а затим као ратни 
сликар при Врховној команди. Учествује са Костом Мили-
чевићем, Живорадом Настасијевићем и Стеваном Милоса-
вљевићем на „Изложби ратних сликара Врховне команде” 
која је са великим успехом одржана у школи код Саборне 
цркве у Београду (дана основна школа „Краљ Петар I”).

108. Улица Александра Невског – почиње од новопре-
дложене Улице војводе Пламенца, иде дуж кп 30/183 и завр-
шава се код кп 30/223, све у КО Ресник.

Образложење: Велики руски кнез исветац Руске право-
славне цркве. Руска црква канонизовала га је у првом реду 
због хришћанских врлина. Рођен је 30. маја 1220. године, 
као син великог кнеза Јарослава Всеволодовича. Младост 
је провео у Новгороду, а власт над Новгородском кнежеви-
ном је добио 1228. године. Када је 1237. папа Гргур IX орга-
низовао крсташки поход да би покорио руске земље, кнез 
Александар је устао у заштиту православне вере и у бици 
код ушћа реке Ижоре, на обалама Неве, извојевао 15. јула 
1240. велику победу, по којој је и добио надимак „Невски”. 
Успешно се супротставио и литавско-немачкој најезди: у 
ситуацији када су градови Јурјев и Псков већ били заузети, 
а Тевтонци продрли до Новгородске области, Александар 
Невски пожурио је са војском ка Финском заливу, заузео 
Копорје, разбио Немце, ослободио Псков и извојевао слав-
ну победу 5. априла 1242. на Чудском језеру. Након овога, 
разбивши литавску најезду, са славом се вратио у Новгород, 
али, сазнавши за смрт свога оца (1246) упутио се у Влади-
мир, како би предузео мере за заштиту државног поретка. 
Бату-кан га је известио да, ако жели да сачува власт, мора 
да дође у монголски табор и поклони му се. Александар је 
пристао да дође у канов табор, али је иступио као исповед-

ник хришћанске вере, одричући се од поклоњења твари. У 
Татарској земљи је од великог кана добио власт над чита-
вом јужном Русијом и Кијевом (1249). У то доба Александар 
је привукао и пажњу папе Инокентија IV, који му је послао 
двојицу кардинала, Галта и Гемонта, са намером да изврше 
утицај на њега како би примио католицизам. Њихови пре-
длози су, међутим, одбачени. Од 1252. носио је титулу ве-
ликог кнеза. Преминуо је 14. новембра 1263, примивши пре 
смрти монашки постриг под именом Алексије. Тело му је 
погребено 23. новембра у Манастиру рођења пресвете Бого-
родице у Владимиру.

109. Улица Вељка Станојевића – почиње од новопре-
дложене Војводе Пламенца између кп 30/184 и кп 30/674, 
иде дуж кп 30/675, затим наставља између кп 30/596, кп 
30/595, кп 30/537, кп 30/626, кп 30/185 са једне и кп 30/589, 
кп 30/597, кп 30/564, кп 30/538, кп 30/627 са друге стране и 
завршава се код кп 30/223, све у КО Ресник.

Образложење: Вељко Станојевић (1892–1967) је био срп-
ски сликар. Потомак је кнеза Станоја Михаиловића из Зео-
ка који је убијен у сечи кнезова 1804. године.

110. Улица Џона Фронтингхама – почиње од новопре-
дложене војводе Пламенца између кп 30/490 и кп 30/500, 
иде дуж кп 30/186, пресеца кп 30/480, кп 30/479, кп 30/478, 
кп 30/477, кп 30/476 и завршава се код кп 30/223, све у КО 
Ресник.

Образложење: Џон В. Фронтигхам (1879–1935), велики 
добротвор српског народа. Припадао је једној од најуглед-
нијих америчких банкарских породица. За време Првог 
светског рата, као мајор америчке војске са мисијом Аме-
ричког Црвеног Крста, отправљао је у Србију читаве ком-
плетне болнице са лекарима и особљем, упућивао је десе-
тине вагона, транспорте прекоокеанских бродова, како би 
на тај начин ублажио тешкоће српског народа. После рата 
у коме је све време био на бојном пољу, наставио је сво-
ју хуману акцију подизањем школа, завода за прихватање, 
школовање и васпитавање ратне сиротиње. Издржавао је 
многе наше ђаке који су се школовали у разним градовима 
Европе. Велики је добротвор Београдског женског друштва, 
Соколског друштва у Скопљу, друштва Српска мајка, Мате-
ринског удружења као и Црвеног крста. Носилац је бројних 
одликовања – Карађорђеве звезде, Белог Орла, Црвеног Кр-
ста, Југословенске круне и др. Био је ожењен српкињом Је-
леном, ћерком Симе Лозанића.

111. Улица генерала Петровића – почиње од новопре-
дложене војводе Пламенца, иде између кп 30/190 са једне 
и кп 30/590, кп 30/188, кп 30/510, кп 30/509, кп 30/501, кп 
30/413, кп 30/412, кп 30/502, кп 30/411 са друге стране и за-
вршава се код кп 30/223, све у КО Ресник.

Образложење: Миливоје Петровић Блазнавац (Блазна-
ва, 4/16. мај 1824 – Београд, 24. март/5. април 1873) је био 
српски генерал и државник (ађутант кнеза Александра Ка-
рађорђевића, министар војни, намесник малолетног Мила-
на Обреновића). Сахрањен у Раковици, у породичној гроб-
ници Јеврема Обреновића.

112. Улица Фјодора Фјодоровича Шљуге – почиње од но-
вопредложене Улице војводе Пламенца између кп 30/515 и 
кп 30/514, иде дуж кп 30/191 и завршава се код новопредло-
жене Улице Емануела Ласкера, све у КО Ресник.

Образложење: Фјодор Фјодорович– Шљуга (36), из Си-
бира. Учествовао у борбеним дејствима на Косову и Мето-
хији, превасходно у реону Кошара. С групом својих козака, 
покушао је да се 31. маја убаци међу албанске снаге, разбије 
их и униште. Смртно је рањен.

113. Ошљачка улица – почиње од новопредложене Ули-
це војводе Пламенца, иде између кп 30/625, кп 30/192, кп 
30/393, кп 30/394, кп 30/395, кп 30/396, кп 30/397 са једне 
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и кп 30/404, кп 30/403, кп 30/402, кп 30/401, кп 30/400, кп 
30/399, кп 30/398 са друге стране и завршава се код ново-
предложене Улице Емануела Ласкера, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница. Ошљак  је  плани-
на која се налази у Србији, на Косову и Метохији. Највиши 
врх носи исто има као планина и висок је 2212 m.

114. Улица Шекуларска – почиње од новопредложене 
Улице војводе Пламенца између кп 30/559 и кп 30/751, иде 
дуж кп 30/193 и завршава се између кп 30/894 и кп 30/932 код 
новопредложене Улице Емануела Ласкера, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница – Шекулар је пла-
нинска област на североистоку Црне Горе и постојбина ис-
тоименог црногорског племена Шекулар. Налази се у бли-
зини Андријевице и Берана и простире се између планина: 
Мокре, Глођије, Брајенице, Сјекирице, Костреша, Баља, 
Борја, Јанкове главе и Планиница.

115. Улица Косте Миличевића – почиње од Улице војво-
де Пламенца, иде дуж кп 30/194 и завршава се код новопре-
дложене Улице Емануела Ласкера, све у КО Ресник.

Образложење: Коста Миличевић (Врака код Скадра, 3. 
јун 1877 – Београд, 12. фебруар 1920) је био српски сликар. 
У Првом светском рату најпре је учествовао као војник а 
касније и као ратни сликар Врховне команде на Крфу. Био 
је наставник вечерње занатске школе и члан „Ладе”.

116. Улица Златана Вауде – почиње од новопредложе-
не Улице Аце Симића, иде између кп 30/140, кп 30/439, кп 
30/991, кп 30/441, кп 30/442, кп 30/443, кп 30/444, кп 30/445, 
кп 30/446 са једне и кп 30/141, кп 30/715, кп 30/714, кп 
30/421 са друге стране и завршава се код новопредложене 
Улице Мутимирова, све у КО Ресник.

Образложење: Златан Вауда (1923–2010) је завршио 
Факултет музичких уметности у Београду, одсек компози-
ције и дириговање, а похађао је и летње курсеве код Хан-
са Јелинека и Ханса Сваровског. У његовом опусу посебно 
место заузимају камерна музика, соло песме, солистичке 
композиције и музика за децу. Написао је велики број дела 
намењених деци: музичке приче, радио игре, мале кантате... 
Опус Вауде обухвата више од 50 песама за децу: хорска му-
зика, дечје соло песме, збирке дечјих песама за хор и клавир 
(Гугалице, Младински збори...), као и обраде и транскрип-
ције великог броја песама домаћих, страних композитора, 
народних песама (Збирка Звуци мога завичаја), као и песа-
ма из НОР-а, песме интернационалних бригада (Шпанија 
моје младости, 1986), химни... Вауда је био уметнички руко-
водилац, продуцент и диригент Дечјег хора РТБ-а од 1953. 
до 1986. године, а у том периоду Дечји хор РТБ-а (данас 
РТС-а) наступао је на Дубровачким летњим играма (шест 
пута), БЕМУС-у (10 пута), манифестацији „Музика у Срби-
ји”, Змајевим играма, Фестивалу детета у Шибенику, Вуко-
вом сабору, на Великом школском часу у Крагујевцу (девет 
пута). У програму Дечјег хора било је више од сто компо-
зиција, а извео је дела 70 домаћих композитора, од којих су 
неки писали специјално за тај хор. Као врстан познавалац 
хорског певања, интонације, акустике (Збирка Вокализа 
и композиција, Дечји културни центар, 2006), Вауда је био 
активан и на пољу бриге о деци. Између осталог, три деце-
није је био сарадник Просветно-педагошког завода Града 
Београда, Удружења мизичких педагога, Музичке омладине 
Југославије... Добитник је више од 50 награда за компози-
торски, диригентски, педагошки и методичко-инструктив-
ни рад, међу којима су Вукова награда, Орден рада са злат-
ним венцем, Орден заслуге за народ са сребрним зрацима, 
награда за животно дело „Младо поколење”, Златна плакета 
„Крагујевачки октобар”, Спомен плакета Града Београда, 
Најуспешнији уметник РТБ-а, награде РТБ, Југословенске 
радио-телевизије (ЈРТ), Удружења композитора Србије.

117. Улица Даринке Боровић – почиње од новопредло-
жене Улице козачке, иде између кп 30/157 и кп 30/156, пре-
сеца кп 30/150, иде дуж кп 30/136 и завршава се између кп 
30/793 и кп 30/795 код новопредложене Улице Мутимирова, 
све у КО Ресник.

Образложење: Даринка Мирковић Боровић (1896–1979) 
била је болничарка у Првом светском рату и носилац Албан-
ске споменице. После обуке у центрима за обуку болничарки, 
помагала је рањеницима у ваљевској болници и на ратишти-
ма, преживела голготу кроз Албанију и преко Крфа.

118. Улица Драгоша Калајића – почиње од новопредло-
жене Улице Аце Симића између кп 30/781 и кп 30/133, иде 
дуж кп 30/786 и завршава се између кп 30/785 и кп 30/133 
код новопредложене Мутимирова улица, све у КО Ресник.

Образложење: Драгош Калајић (1943–2005) био је срп-
ски сликар, новинар, писац и публицист, познат као један 
од најистакнутијих српских националиста 1980-их година. 
Дипломирао је на Академији лепих уметности у Риму и 
стекао међународну славу са новом формом хипереализма. 
Као студент излагао је у Риму, Милану, Бриселу, и Београду. 
У Риму је и добио награду за младе сликаре 1964.

119. Улице Душана Пурића – почиње од новопредложе-
не Улице Козачке, између кп 30/386 и кп 30/387, иде дуж кп 
30/391, пресеца кп 30/150, наставља дуж кп 30/276 и завр-
шава се између кп 30/274 и кп 30/270, све у КО Ресник.

Образложење: Душан Пурић (1873-1914) је био потпу-
ковник српске војске (постхумно унапређен у чин пуковни-
ка). Погинуо је као командант Четвртог пешадијског пука 
„Стеван Немања” у бици на Мачковом камену. Учесник 
Балканских ратова и Првог светског рата.

120. Улица Булија Бенциона – почиње од новопредложе-
не Улице Аце Симића, иде дуж кп 30/286, пресеца кп 30/221, 
кп 30/127 и завршава се код новопредложене Улице Мути-
мирове, све у КО Ресник. 

Образложење: Були Бенцион (1867–1933) основну и сред-
њу школу похађао је у Београду, а потом је завршио Вишу 
комерцијалну академију у Бечу. Подигао је једно од најуспе-
шнијих текстилних предузећа и фабрику сламнатих шеши-
ра. Био је акционар и члан Управног одбора Београдске тр-
говачке штедионице, члан Управног одбора Индустријске 
банке. За време владавине Обреновића преузео је од стрица 
Давида посланичко именовање, али се није мешао у полити-
ку. Тек после династичке промене активније је учествовао у 
политичком животу. После 1903. године приближио се ради-
калима, касније је постао и члан Народне радикалне странке 
и био први Јеврејин који је био изабран за народног послани-
ка 1912. године. Током Првог св. рата организовао је о свом 
трошку прихватилиште за избеглице. Донацијом је помогао 
оснивање Јеврејске читаонице у Београду. Тестаментом је 
оставио знатна средства Београдском универзитету, Сефард-
ској општини и бројним јеврејским друштвима.

Иницијативу је поднела Јеврејска општина Београд.
121. Улица митрополита Михаила – почиње од предло-

жене Улице козачке између кп 30/646 и кп 30/725, иде дуж 
кп 30/648, пресеца кп 30/234, наставља дуж кп 30/899 и за-
вршава се на кп 30/137, све у КО Ресник.

Образложење: Митрополит Михаило Јовановић (1826–
1898) био је митрополит београдски и први председник Цр-
веног крста Србије. Милоје (световно име), у току школо-
вања примио је монашки чин, с благословом митрополита 
Петра у Кијевско-печерској лаври и добија монашко име 
Михаило.

122. Улица Маје Златогорке – почиње од новопредложе-
не Улице козачке, пресеца 30/166, иде дуж кп 30/612, пресе-
ца кп 30/150, наставља дуж кп 30/128 и на њој се завршава 
код 30/313, све у КО Ресник.
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Образложење: Маја Златогорка или Злата Маја је рат-
ничка краљица последња владарка легендарне Атлантиде. 
Сматра се да је део словенске духовне традиције и да се то 
очитује и њеном појављивању у словенским бајкама. Злата 
Маја се у хришћанству идентифијује са Богородицом. Пра-
зник Победе Богородице Марије слави се у Русији за време 
јесења равнодневнице.

123. Улица Горског Јавора – почиње од новопредложене 
Козачке улице, иде дуж кп 30/158 и завршава се код ново-
предложене Улице Аце Симића, све у КО Ресник.

Образложење: По врсти листопадногдрвета из рода ја-
вора. Аутохтона врста на територији централне, источне и 
југоисточне Европе и западне Азије.

124. Улица Кострешка – почиње од новопредложене Ко-
зачке улице између кп 30/622 и кп 30/668, иде дуж кп 30/152 
и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница, Костреш је плани-
на (планина, брдо, стена), узвисина која се уздиже високо 
изнад околног подручја с малом површином подручја на 
врху, са стрмим обронцима и с локалним рељефом од 300 
метара и више.

125. Улица Војина Бакића – почиње од новопредложене 
Улице Аце Симића, иде кроз кп 268 и ту се завршава, све у 
КО Ресник.

Образложење: Војин Бакић (1915-1992) био је један од 
највећих српских вајара из периода СФРЈ, рођен 1915. го-
дине, у Бјеловару. Већина споменика из периода НОБ или 
посвећених жртвама усташког терора, а који су израђени 
по нацртима Бакића срушени су током периода оружаних 
сукоба 90-их година.

126. Улица Гаминска – почиње од новопредложене Ко-
зачке улице, иде између кп 30/153 и кп 30/154 и завршава 
се код новопредложене Улице Аце Симића, све у КО Ресник

Образложење: Географска одредница, по Гаминској реци 
у Подрињу.

127. Улица Наталијине Рамонде – почиње од новопре-
дложене Улице Милоша Голубовића, између кп 30/728 и кп 
30/963, иде дуж кп 30/172, пресеца кп 30/166, наставља дуж 
кп 30/161 и завршава се код новопредложене Улице Аце Си-
мића, све у КО Ресник.

Образложење: Ramonda nathaliae – Наталијина рамон-
да, колачић или цвет феникс је ендемска биљка централног 
Балкана из породице Gesneriaceae. Наталијина рамонда је 
симбол Дана примирја у Првом светском рату.

128. Улица Трајанова – почиње од новопредложене Ко-
зачке улице, пресеца кп 30/166, иде дуж кп 30/164 и завр-
шава се између кп 30/955 и кп 30/503 код новопредложене 
Улице Аце Симића, све у КО Ресник.

Образложење: Трајан, пуним именом након усиновље-
ња Марко Улпије Нерва Трајан (лат. Marcus Ulpius Nerva 
Traianus; рођен 53. године, ступио на престо 98. године, 
умро 117. године), био је римски цар, наследник Нервин и 
припадник Антонинске династије. Трајанова табла (лат. 
Tabula Traiana) је латински натпис посвећен римском цару 
Трајану, урезан на исклесаној стени која се налази изнад 
Ђердапске клисуре. Ова табла је део ансамбла римских 
споменика на такозваном римском путу којем припадају и 
остаци моста који је Трајан саградио преко Дунава. Налази 
се у Националном парку Ђердап код Кладова у Србији.

129. Улица Михаила Ивањикова – почиње од новопре-
дложене Улице Милоша Голубовића, иде између кп 30/438, 
кп 30/563, кп 30/410, кп 30/591, кп 30/592, кп 30/588, кп 
30/181 и кп 30/616 са једне и кп 30/551, кп 30/513, кп 30/562, 
кп 30/561, кп 30/409, кп 30/802 и кп 30/408 са друге стране 
и завршава се код новопредложене Козачке улице, све у КО 
Ресник.

Образложење: Михаило Ивањиков (1904–1968) био је 
филмски сниматељ из Београда. Као младић, после октобар-
ске револуције, емигрирао из Русије. Студирао агрономију, 
права и теологију у Прагу и Паризу. Објављивао књижевне 
радове у руским емигратским часописима у Француској.

130. Улица Линденмајерова – почиње од новопредложе-
не Улице Милоша Голубовића, иде дуж кп 30/910 и заврша-
ва се код новопредложене Козачке улице, све у КО Ресник.

Образложење: Емерих Линденмајер (1806–1884) био је 
војни лекар српске војске. За првог штабс доктора гарнизон-
ске војске постављен је 1838. године, а 1854. године именован 
је за начелника санитатског одељења у Попечитељство уну-
трашњих дела. Основао војне болнице у Београду, Крагујевцу 
и Ћуприји и улагао је посебне напоре на сузбијању епидемија.

131. Улица Михаила Терзибашића – почиње од новопре-
дложене Улице Милоша Голубовића, иде дуж кп 30/548 и 
завршава се између кп 30/958 и кп 30/546 код новопредло-
жене Улице Козачке, све у КО Ресник.

Образложење: Михаило Терзибашић (1862–1908) био 
је управник Београда од 6. септембра 1866 до 14. септембра 
1867. године. Милорад Терзибашић је представник угледне 
београдске трговачке породице која је и у каснијем перио-
ду имала истакнуту улогу у животу београдске вароши. На 
школовању у иностранству, заинтересовао се за клизање и 
бициклизам. Вративши се у Београд 1884. наставља се бави-
ти бициклизмом. Окупивши око себе заинтересовану омла-
дину (међу њима си били браћа Рибникар, Јанко Веселино-
вић и др.) основао је Прво српско велосипедско друштво, 
којем је био први и дугогодишњи председник. На месту где 
је данас Дома војске Србије, Терзибашић је подигао дру-
штвени дом и направио прву кружну бициклистичку стазу 
(велодром). Године 1887. покреће и уређује стручни лист под 
називом Велосипедски лист. То је био први спортски лист у 
Србији. Изашло је девет бројева. Лист оживљава под истим 
називом 1896–97, а од 1898–1900. наставља да излази под 
именом Велосипедист. Терзибашић је пропагирао бицикли-
зам и код војске. Команди пешадијске подофицирске школе 
поклонио је два скупоцена модерна бицикла на склапање.

132. Улица Цара Радована – почиње од новопредложене 
Улице Милоша Голубовића, пресеца кп 30/228, кп 30/204 и 
завршава се код постојеће Улице миљаковачке стазе, све у 
КО Ресник.

Образложење: По једном од најпознаијих дела Јована 
Дучића „Благо цара Радована”. У српској митологији – зако-
пано благо за којим људи трагају.

133. Улица војводе Петра Шекуларца – почиње од по-
стојеће Улице Миљаковачке стазе, иде између кп 193/3 и кп 
193/1 и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Војвода Петар Шекуларац био је познати 
српски војвода, родоначелник племена Шекуларци, једног 
од највећих старих српских племена, по коме је цела област 
добила назив „Војводина” и простирала се од Ветерника до 
Паклене више Пећи. Опеван је у многим епским песмама.

134. Улица Благе Марије – почиње од постојеће Улице 
миљаковачке стазе, иде између кп 194/1 и кп 195, скреће и 
пресеца кп 196, кп 197, затим скреће и иде између кп 197 и 
кп 198 и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Блага Марија је хришћански и народни 
празник који се празнује 4. августа (по Григоријанском ка-
лендару). Овај дан је уствари спомен на Марију Магдалену. 
Блага Марија је, по народном веровању, сестра Громовника 
Илије (светог Илије).

135. Улица Маја Главе – почиње од постојеће Улице Ми-
љаковачке стазе између кп 106/7 и кп 92, иде дуж кп 231/2, 
скреће и наставља дуж кп 232/1, кп 232/2 и ту се завршава 
између кп 143 и кп 108/9, све у КО Ресник.
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Образложење: Географска одредница, врх на Проклети-
јама. Позната кота у бици на Кошарама.

136. Улица професора Косте Вујића – почиње од посто-
јеће Улице Јакова Галуса између кп 134/9 и кп 134/13, иде 
дуж кп 134/5, затим скреће и иде између кп 129/1, кп 130/1, 
кп 130/5 са једне и кп 133/1, кп 130/6, кп 130/4 са друге стра-
не, наставља дуж кп 130/2 и завршава код новопредложене 
Улице Маје Главе, све у КО Ресник.

Образложење: Коста Вујић био је професор немачког 
језика Прве београдске гимназије и једна од знаменитијих 
личности Србије XIX века. Препознатљив и по последњој 
генерацији својих ђака која је остала је упамћена по плејади 
ученика који су касније постали славни.

137. Улица Милутина Ђуришића – почиње од постојеће 
Улице Јакова Галуса, целом дужином иде између кп 127/2 и 
кп 127/3 и завршава се на граници са суседном општином 
Вождовац, све у КО Ресник.

Образложење: Милутин Ђуришић (1905-1982) био је 
српски лекар, пионир имунологије код нас, руководио је пр-
вим експерименталним радовима из области бактериологи-
је (проучавање бруцелозе, ТБЦ, утицаја туберкулостатика и 
др.), био је члан САНУ. Одликован је Орденом рада са злат-
ним венцем, добитник је Седмојулске награде, као и других 
високих признања и награда.

138. Улица Додолска – почиње од постојеће Улице Јакова 
Галуса, целом дужином иде између кп 127/1 и кп 53/2 и ту се 
завршава, све у КО Ресник 

Образложење: Додола или Перперуна је биће словенске 
митологије које представља богињу кише, и везује се за вр-
ховног старословенског бога грома Перуна. Додолски ри-
туали су паганске ритуалне игре и песме чији магични еле-
менти су имали за циљ да изазову кишу.

139. Улица Јесењинова – почиње од постојеће Улице Ја-
кова Галуса, целом дужином иде кп 53/1 и завршава се на 
граници са суседном општином Вождовац, све у КО Ресник. 

Образложење: Славни руски песник Сергеј Александро-
вич Јесењин. Најпознатије песме Јесењина су: Песма о ке-
руши, Исповест мангупа, Молитва за умрле, Писмо мајци, 
Кафанска Москва и До виђења, друже, до виђења. Јесењин 
важи за једног од најбољих и уједно најомиљенијих песника 
Русије. Због порекла са села, он је себе сматрао „песником 
села”, и у многим својим делима бавио се животом на селу. 
Године 1913. се Сергеј упознаје са Аном Романовном Изрјад-
новом, која је радила као лектор у штампарији „Друштва И. 
Д. Ситина”, где је Јесењин почео да ради. Неко време су се 
забављали и почели да живе заједно. Већ 21. децембра 1914. 
је Ана Изрјаднова родила сина, по имену Јуриј. Он је био 
најмистичнији, од све Јесењинове деце, јер је био ванбрач-
но дете, Ана се и после Јесењинове смрти борила по судови-
ма да докаже да је дете његово, што је и доказала. Совјетске 
власти су Јурија Јесењина стрељале по лажној кривици 1937. 
али то није доказано, јер се тада прикривала цела истина о 
породици Јесењин. Недавно су се појавили докази да прау-
нук Јурија, а чукунунук Сергеја, живи у Србији, јер је Јуриј 
пребегао за Југославију, када је сазнао да ће бити стрељан

140. Улица Босиљке Матић – почиње од постојеће Улице 
Јакова Галуса, целом дужином иде кп 53/3 и ту се завршава, 
све у КО Ресник.

Образложење: Босиљка Лалевић Матић (1928–2014), 
професор Медицинског факултета у Београду, вишегоди-
шњи шеф катедре дерматовенерологије, председник дерма-
товене-ролошке секције Српског лекарског друштва. По-
себно је изучавала историју дерматологије и венерологије 
у Београду између два светска рата, о чему је објавила низ 
радова у стручном часопису: Serbian Journal of Dermatology 
and Venereologu.

141. Улица Старомајданска – почиње од постојеће Улице 
Јакова Галуса, целом дужином иде кп 52/1 и ту се завршава, 
све у КО Ресник.

Образложење: Раковица и данас лежи на мајданима из 
19. и 20. Века. Познато је да је ово подручје богато оловом, 
цинком, живом и сребром, са великим бројем мајдана.

142. Улица Угљеше Богуновића – почиње од границе са 
суседном општином Вождовац целом дужином иде између 
кп 52/3 и кп 52/2 и завршава се на граници са суседном оп-
штином Вождовац, све у КО Ресник. 

Образложење: Угљеша Богуновић (1922–1994) био је је-
дан од студената Архитектонског факултета из прве гене-
рације после Другог светског рата. Међу његовим бројним 
пројектима су: Торањ на Авали, зграда РТС-а у Кошутњаку, 
стадион Ташмајдан, зграда Политике.

143. Улица Миодрага Булатовића – почиње од постојеће 
Улице Кружни пут Раковица између кп 1475/5 и кп 1444/18, 
иде дуж кп 1444/10, пресеца кп 228/2, иде између кп 1382/1 
и кп 1383, затим пресеца кп 26/4, кп 26/1, кп 54/2, иде дуж 
кп 54/3, кп 54/1, пресеца кп 108/25, кп 108/26, кп 108/24, 
кп 108/23, затим скреће и пресеца кп 231/1, поново скре-
ће и пресеца кп 108/22, кп 108/21, кп 108/20, кп 108/19, кп 
108/16, кп 108/30, кп 108/12, кп 108/11, кп 108/7, кп 108/3, кп 
108/2 и завршава се код новопредложене Улице Маје Главе, 
све у КО Ресник. 

Образложење: Миодраг Булатовић (Оклади, Бијело 
Поље, 20. фебруар 1930 – Игало, 15. март 1991) је био је-
дан од најпознатијих писаца модерне српске књижевности. 
Нередовно се школовао. Гимназију је завршио у Крушев-
цу 1950. године, а на Беогадском универзитету је студирао 
психологију и књижевност. По њему се зове библиотека у 
Раковици. Миодраг Булатовић био је романописац и дра-
матичар. Његова слика света је морбидна, а ликови су кар-
невалски, истовремено гротескни и трагични. Дела овог 
писца су страни критичари стављали у раван са делима Ђо-
ванија Бокача, Франсоа Раблеа и Мигела де Сервантеса. 

144. Улица војводе Качерског – почиње од новопре-
дложене Улице Миодрага Булатовића, пресеца кп 54/2, кп 
1380, кп 1379/6, кп 1379/3, кп 1379/5, кп 1379/2, кп 1379/4, 
кп 1379/1, кп 1377/14, кп 1377/12, кп 1377/10, кп 1377/8, кп 
1377/6, кп 1376/6, кп 1376/4, кп 1375/5 и завршава се на кп 
1373/1, све у КО Ресник.

Образложење: Арсеније Лома, био је међу зачетницима 
Првог српског устанка. Показао се јунаком међу устаници-
ма. Истицао се великим јунаштвом и рањаван је више пута. 
Карађорђе га је 1811. поставио за војводу у Качеру.

145. Улица Здравка Велимировића – почиње од постоје-
ће Улице личких бригада, иде дуж кп 283/1 и завршава се на 
кп 279/7, све у КО Ресник. 

Оразложење: Здравко Велимировић је рођен 11. окто-
бра 1930. године у Цетињу а гимназију је завршио у Котору. 
Филмску и позоришну режију је дипломирао на Академији 
за позориште, филм, радио и телевизију у Београду 1954. го-
дине и филмску режију на Високој филмској школи у Паризу 
1957. године. Био је редовни професор филмске режије и де-
кан на Факултету драмских уметности у Београду од 1985. до 
1986. године и ванредни професор на Универзитету у Мон-
треалу 1990. године. Режирао је документарне, телевизијске 
и радио драме, као и неколико играних филмова за шта је 
добио више од двадесет награда и признања, међу којима је 
Повеља за видан допринос светској кинематографји 2001. го-
дине Савеза филмских стваралаца Руске Федерације. Његови 
филмови су представљали југословенску кинематографију на 
многим интернационалним филмским фестивалима. 

146. Улица Милице Миљанов – почиње од постојеће 
Улице Личких бригада између кп 285/5 и кп 286/4, иде дуж 
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кп 286/1, пресеца кп 284/1, кп 284/6, затим скреће и пресеца 
кп 284/5, кп 287/1, кп 288/2, кп 288/1, кп 289/1, кп 291/6, кп 
296/1 и завршава се на кп 296/2, све у КО Ресник.

Образложење: Милица Миљанов – кћер Марка Миља-
нова, прославила се као ратница у Првом светском рату, бо-
рећи се широм Балканских ратишта. Под својим именом и 
са пушком у руци борила се од почетка до краја рата.

147. Улица Душана Величковића – почиње од постојеће 
Улице личких бригада, иде дуж кп 318/22, кп 318/5, затим 
скреће и наставља дуж кп 318/10, кп 318/15, пресеца кп 
333/7, наставља дуж кп 333/9 и завршава се на кп 333/10, све 
у КО Ресник.

Образложење: Душан Величковић био је професор и 
декан Машинског факултета у Београду, директор машин-
ског института „Владимир Фармаковски” и дописни члан 
САНУ.

148. Улица Никше Стипчевића – почиње од кп 306/42, 
пресеца кп 306/53, иде дуж кп 306/3, пресеца кп 316/8, кп 
316/1, наставља дуж кп 316/25, кп 316/26, кп 316/27, кп 
218/10, кп 219/7 и завршава се код постојеће Улице Палих 
бораца, све у КО Ресник.

Образложење: Никша Стипчевић (1929-2011), српски 
историчар књижевности, професор универзитета, редовни 
члан САНУ, управник библиотеке САНУ. Дипломира 1953. 
године италијански језик и књижевност под „Б” – францу-
ски језик и књижевност на Филозофском факултету у Бео-
граду и исте године почиње да ради у Институту за српски 
језик САН, и као асистент за италијански језик на Катедри 
за романске језике и књижевност Филозофског факултета у 
Београду. У периоду 1959-1961. лектор за српскохрватски је-
зик на Сорбони. Докторску дисертацију брани 1965, редован 
професор од 1986. године, а редован члан САНУ од 1994. го-
дине. Декан Филолошкоког факултета у периоду 1987-1991. 
године. Специјални изасланик Председника СРЈ Добрице 
Ћосића у Риму август 1992 – мај 1993. Члан Società dalmata 
di Storia Patria у Риму. Инострани члан Deputazione di Storia 
patria per la Venezia Giulia. Члан Управног одбора Матице 
српске и потпредседник од 1999. године, стални члан–са-
радник Матице српске. Члан и председник Одбора за кри-
тичка издања САНУ. Председник Друштва Данте Алигијери 
– Београд. Директор Библиотеке САНУ од септембра 1991. 
године. Добитник Седмојулске награде и Награде за кул-
туру говора Петар Кочић. Аутор на десетине дела из обла-
сти књижевности. Одликован орденом Cavalliere Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana и орденом 
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
од стране председника Републике Италије.

149. Улица војводе Анте Чолака – почиње од постојеће 
Секиљевачке улице од кп 306/3, иде дуж кп 308/2 и заврша-
ва се на кп 309/8, све у КО Ресник. 

Образложење: Антоније Симеоновић – Чолак Анта је је-
дан од најважнијих војвода Првог српског устанака пореклом 
из села Средска код Призрена. Заједно са војводом Вујицом 
Вулићевићем предводио Карађорђеву офанзиву од Никшића 
према Црној Гори. Године 1811. постао је војвода крушевачки.

150. Улица Нике Максимовића – почиње од постојеће 
Улице 13. октобра између кп 491/10 и кп 511/7, иде дуж кп 
511/10 и завршава се између кп 491/9 и кп 511/8, све у КО 
Ресник.

Образложење: Никола Ника Максимовић (1840–1907), 
правник, политичар, књижевник, вишегодишњи посланик у 
угарском Сабору. Један је од оснивача Преоднице, друштва 
српске омладине и Српске народне слободоумне странке.

151. Улица андријевичка – почиње од постојеће Улице 
Тринаестог Октобра између кп 511/2 и кп 511/5, иде дуж кп 
511/6 и завршава се на кп 511/4, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница по граду Андрије-
вица.

152. Улица пут за језеро – почиње од постојеће Улице па-
лих бораца, иде дуж кп 556/10 и завршава се код кп 556/32, 
све у КО Ресник. 

Образложење: Географска одредница везана за пут ка је-
зеру у Реснику.

153. Улица Лазара Вујаклије – почиње од постојеће Улице 
палих бораца између кп 556/22 и кп 556/24, иде дуж кп 556/23 
и завршава се између кп 556/20 и кп 556/26, све у КО Ресник.

Образложење: Лазар Вујаклија рођен је 1914. године у 
Бечу. Није се школовао на уметничкој академији, већ је био 
аутодидакт, изузев курса који је похађао код Петра Доброви-
ћа. До 1952. године, када је имао прву самосталну изложбу, 
био је графички радник. Исте године излагао је и са Само-
сталнима. Радио је првенствено графике у боји, а потом и 
уљане слике, као и таписерије. Његову уметност Миодраг Б. 
Протић означио је као „наивни експресионизам” или „ек-
спресионизам наивног симбола”. Умро је 1995. године.

154. Улица Тодора Павловића – почиње од постојеће 
Подавалске улице између кп 1339/2 и кп 1342/3, иде дуж кп 
1340, кп 1335 и завршава се између кп 1334/4 и кп 1337/1, 
све у КО Ресник.

Образложење: Тодор Павловић се сматра првим социо-
логом војске. Он је први грађанин војске који је добио Ле-
гију Части из области друштвених наука, почетком 1914. 
године. Такође је био трупни официр и истицао се органи-
зационим способностима, ауторитетом и личном храбро-
сти. Један је од хероја Кумановске битке. Приликом повла-
чења преко Албаније 1915. године био је у заштитници пука 
и том прилиоом је погинуо. 

Иницијативу је поднело и Министарство одбране Репу-
блике Србије и Војска РС.

155. Улица Ћира Даскаловића – почиње од постојеће 
Подавалске улице између кп 1345/1 и кп 1497/1, иде дуж кп 
1990/1 и завршава се између кп 1357/7 и кп 1485/2, све у КО 
Ресник 

Образложење: Потпуковник Ћиро Даскаловић – ко-
мандант другог Гвозденог пука, прослављен у ратовима од 
1912–1918 године.

156. Улица Ресничка – почиње од постојеће Улице палих 
бораца између кп 569/1 и кп 564/1, иде дуж кп 565, пресеца 
кп 566/2, кп 566/1 и завршава се на кп 567/1, све у КО Ре-
сник.

Образложење: Географска одредница по насељу Ресник 
у Раковици.

157. Улица Светог Николаја Жичког – почиње од посто-
јеће Улице подавалске између кп 559 и кп 581, иде дуж кп 
580 и завршава се између кп 590/1 и кп 586, све у КО Ресник. 

Образложење: Николај Велимировић/Свети владика 
Николај Охридски и Жички. Истакнути теолог и говорник. 
Николај Велимировић је новоканонизовани српски свети-
тељ.

158. Улица Анте Мудровчића – почиње од постојеће По-
давалске улице између кп 1535/2 и кп 1536/1, иде дуж кп 
1536/4 и завршава се између кп 584/1 и кп 1536/2, све у КО 
Ресник.

Образложење: Антон – Анта Мудровчић (1860–1925). 
Иако му је званична позиција била послужитељ и домаћин 
зграде Народног музеја у Београду, Анта Мудровчић је ра-
дио и као препаратор, цртач и ливац у гипсу. Поред тога 
био је задужен и за организацију бројних изложби. Велики 
допринос имао је за време окупације Београда током Првог 
светског рата, када је уложио велике напоре (нажалост само 
донекле успешне) како би спречио пљачку музејске збирке.

Иницијативу поднела и Библиотека Града Београда.
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159. Улица Милутина Бутковића – почиње од постојеће 
Улице Брђанске између кп 1544/4 и кп 1544/5, иде дуж кп 
1544/1, кп 604/5 и завршава се код кп 587/3, све у КО Ре-
сник. 

Образложење: Милутин Бутковић (Београд, 1. децембар 
1930 – Београд, 11. јануар 1997) је био српски филмски и по-
зоришни глумац. Био је члан Атељеа 212 и позоришта „Бо-
шко Буха”. Његова филмографија обухвата преко 140 филм-
ских и телевизијских улога: „Балкан експрес 2”, „Варљиво 
лето 68”, „Краљевски воз”, „Вагон ли” итд.

160. Улица Светог Василија Великог – почиње од посто-
јеће Улице Прњаворске од кп 1490/3, иде између кп 1489/1 
са једне и кп 1490/2, кп 1490/1 са друге стране и ту се завр-
шава, све у КО Ресник.

Образложење: Свети Василије Велики, познат као Васи-
лије из Цезареје, је био утицајни теолог и епископ Цезареје 
у Кападокији. Сматра се оснивачем општежитељне мона-
шке традиције у источном хришћанству.

161. Улица Властимира Гаврика – почиње од постојеће 
Улице палих бораца између кп 526 и кп 528/1, иде дуж кп 
529/2 и завршава се на кп 530, све у КО Ресник. 

Образложење: Властимир Гаврик је био један од најпо-
знатијих филмских и тв сценографа. Потписао је сценогра-
фију за 84 играна филма од чега 56 домаћих наслова и 28 ме-
ђународних копродукција. Сарађивао је са за редитељима 
попут Бранка Бауера, Жике Митровића, Радоша Новакови-
ћа, Миће Поповића, Пурише Ђорђевића, Торија Јанковића, 
Александра Петровића, Дарка Бајића и са многим другима. 
Најшира публика памтиће га по многобројним ТВ серијама 
које је урадио за РТС : „Срећни људи”, „Породично благо”, 
„Заборављени” и „Камионџије 2”. У његове најзначајније ра-
дове одликоване великим бројем домаћих (три Златне аре-
не) и страних признања спадају сценографије за филмове: 
„Маестро и Маргарита”, „Дан дужи од године”, „Дервиш и 
смрт” и „Црвени коњ”. За сценографију енглеско-америчког 
филма „Николај и Александра” о страдању руске царске по-
родице за време револуције учествовао је у деоби „Оскара” 
који је 1972. године додељен групи сценографа на челу са 
чувеним Џоном Боксом. Статуету „Оскар” никада није по-
дигао. Гаврик се борио за уметничка права и био је дугого-
дишњи председник Академије филмске уметности.

162. Улица Бесмртног батаљона – почиње од постојеће 
Улице палих бораца између кп 524/1 и кп 522, иде дуж кп 
525/4 и завршава се између кп 525/2 и кп 523/4, све у КО Ре-
сник. 

Образложење: Припадници граничног батаљона који 
је срчано стао у одбрану Косова и Метохије, чувајући гра-
ничну линију према Албанији непролазном и неосвојивом 
у народу прозван Бесмртни батаљон.

163. Улица Јелене Радојкић – почиње од постојеће Улице 
палих бораца између кп 522 и кп 517/2, иде дуж кп 523/4, 
пресеца кп 523/2 и завршава се на кп 523/4, све у КО Ресник 
Образложење: Ктиторка Храма Светог Василија и Варнаве, 
сахрањена у крипти своје задужбине.

164. Улица Љубише Баје Бачића – почиње од постојеће 
Улице голи брег између кп 714/7 и кп 753/2, иде дуж кп 751/9 
и завршава се између кп 751/7 и кп 720/1, све у КО Ресник.

Образложење: Љубиша Бачић – Баја (Сокобања, 30. де-
цембар 1922 – Београд, 24. март 1999) је био српски глумац, 
песник и преводилац. Био је члан Атељеа 212 и остварио 
је низ епизодних улога на филму и телевизији. Поред син-
хронизовања цртаних филмова и глуме, писао је и песме, а 
једна од његових најпознатијих је „Бољи живот” коју пева 
Дадо Топић на одјавној шпици истоимене серије. Своју по-
пуларност је стекао синхронизовањем цртаних филмова 
који су се емитовали на Телевизији Београд током 1980-их 

и раних 1990-их, а најпознатије су његове креације Петла 
Софронија, Симе Страхоте, Елмера Давежа и већег броја 
ликова у цртаном серијалу Нинџа корњаче. Радио је и син-
хронизацију ликова у познатој луткарској серији Лаку ноћ 
децо, где је давао глас магарцу, псу и јежу.

165. Улица Јелисавете Дојкић – почиње од кп 1318/1 из-
међу кп 740 и кп 738/2, иде дуж кп 742, пресеца кп 733 и 
завршава се на кп 732/1, све у КО Ресник.

Образложење: Јелисавета Дојкић (1896–1958) била је 
српска болничарка која је лечила рањенике у Првом свет-
ског рату на Крфу и на Солунском фронту. Носилац је Ал-
банске споменице за свој допринос лечењу и спасавању 
живот рањеника током повлачења српске војске преко Ал-
баније.

166. Улица Алојза Шмауса – почиње од постојеће Ули-
це гајски пут између кп 748/1 и кп 746/2, иде дуж кп 721/1, 
пресеца кп 721/2, кп 720/1 и ту се завршава код кп 720/2, све 
у КО Ресник.

Образложење: Алојз Шмаус (1901–1970), слависта, фи-
лолог, књижевни историчар, Професор Универзитета у 
Минхену, потом дугогодишњи лектор за немачки језик на 
Универзитету у Београду. Проучавао је српски језик, српску 
књижевност и традицију (Доситеја, Његоша, епску народ-
ну поезију, народне баладе), као и књижевности балканских 
народа. Један је од оснивача научног часописа Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор.

167. Улица планинска – почиње од постојеће Улице гај-
ски пут, пресеца кп 763/1, кп 761/3, кп 761/1, кп 760/3 и ту 
се завршава код кп 760/2, све у КО Ресник. 

Образложење: Географски појам, Раковица је у подножју 
планине Авала.

168. Улица Дениса Ричија – почиње од постојеће Улице 
Јосипа Теларевића између кп 617 и кп 646, иде дуж кп 628/1 
и завршава се између кп 627/1 и кп 629/2 код постојеће Ули-
це Браће Јеремића, све у КО Ресник.

Образложење: Денис Ричи (1941–2011), амерички про-
грамер и научник. Заслужан за креирање једног од првих 
програмских језика, чиме је омогућен развој рачунара ка-
квим се данас служимо.

Иницијативу је поднела Библиотека Града Београда.
169. Улица војводе Миљана Вукова – почиње од посто-

јеће Улице каменац, иде дуж кп 685/1, пресеца кп 648/4, кп 
648/3, кп 643/2, кп 642/2 и завршава се на кп 642/1, све у КО 
Ресник.

Образложење: Војвода Миљан Вуков Вешовић – истакао 
се командовањем и јунаштвом у многим бојевима. На Буко-
вој пољани 1877 одбранио и добио једну од највећиг битака 
против Турака, и присједињење српских територија. Био је 
љеворечки барјактар, Његошев капетан, васојевићки војво-
да, црногорски сенатор. Заслужан за обједињавање, еман-
ципацију, борбу за ослобођење од Турака, успостављање 
међудржавних контаката.

170. Улица Наталије Мунк – почиње од постојеће Улице 
Славка Миљковића, пресеца кп 1444/13, кп 1444/14 и завр-
шава се на кп 1454/1, све у КО Ресник. 

Образложење: Наталија-Нети Мунк, рођена Тајтачак 
(1864–1924) српска хуманитарна радница, добровољна 
болничарка. Учествовала је у Српско-бугарском рату, оба 
Балканска и у Првом светском рату. По завршетку Првог 
светског рата наставила је да се бави хуманитарним радом. 
Била је чланица Управног одбора Јеврејског женског дру-
штва, Савеза ратних добровољаца и српског Црвеног крста. 
За свој хуманитарни рад одликована је Златном и Сребр-
ном медаљом краљице Наталије, два пута Орденом Светог 
Саве, Споменицима свих ратова од 1885. до 1918, Медаљом 
Црвеног крста и Крстом милосрђа.
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Иницијативу је поднела Библиотека Града Београда.
171. Улица Кетрин Макфејл – почиње од постојеће Ули-

це Славка Миљковића, иде дуж кп 1494 и ту се завршава 
код кп 1493/2, све у КО Ресник.

Образложење: Кетрин Стјуарт Макфејл (Katherine Stuart 
MacPhail, 1887–1974) хирург из Шкотске која се током Пр-
вог светског рата старала о рањенима у Србији, Француској 
и на Солунском фронту. Током боравка у Србији, основала 
је прво педијатријско одеље-ње у Београду (1919) и болницу 
у Сремској Каменици (1934). Др Кетрин Макфејл је у току 
Првог светског рата била одликована Орденом Светог Саве 
четвртог и петог степена, а због хуманитарних активности, 
након рата добила је и Орден Светог Саве трећег степена. 
Велика Британија доделила јој је једно од својих највећих 
признања, Орден Британске империје. Када је 1954. године 
последњи пут дошла у Србију како би посетила своју бол-
ницу у Сремској Каменици поводом навршавања двадесет 
година од оснивања, др Макфејл је програшена почасним 
грађанином Сремске Каменице и доживотним председни-
ком карловачког Црвеног крста. У дворишту болнице најпре 
су биле постављене две спомен-плоче у њену част, а 15. јуна 
1988. године подигнут је и споменик др Кетрин Макфејл.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
172. Улица Илије Поп Тоне Илића – почиње од постојеће 

Улице Славка Миљковића, пресеца кп 1325/67, кп 1513/4, кп 
1513/3, кп 1513/1 и завршава се код постојеће Улице Прња-
ворске, све у КО Ресник. 

Образложење: Илија Поп Тоне Илић (1893-1938) – по-
знат и као Други Обилић био је подофицир војске Краље-
вине Србије и прослављени херој из Првог светског рата 
и Солунског фронта. Најхрабрији међу храбрим јунацима 
српске војске са по две Карађорђеве звезде са мачевима, но-
силац највишег француског одликовање Легије части и ру-
ског одликовања Крст Св. Ђорђа.

173. Улица Јована Јовичевића – почиње од постојеће 
Улице Брестовачке између кп 1670/6 и кп 1671/3, иде дуж 
кп 1670/1 и завршава се између кп 1670/4 и кп 1670/2, све у 
КО Ресник

Образложење: Јован Јовичић (Врдник, 5. јул 1926 – Бео-
град, 26. септембар 2013) био је истакнути српски гитари-
ста, композитор, педагог и универзитетски професор. При-
знања: 1962. Октобарска наГрада Београда, 1979. Златна 
значка Културно-просветне заједнице Србије, 1981. Орден 
рада са црвеном заставом, 1983. Седмојулска награда СР 
Србије

174. Улица Полексије Тодоровић – почиње између кп 
1606/2 и кп 1609, иде дуж кп 1620/1, пресеца кп 1352/25, кп 
1325/21, кп 1325/22, иде дуж кп 1635 и завршава се код кп 
1634, све у КО Ресник.

Образложење: Полексија Тодоровић (1848–1939) српска 
сликарка, једна од три сликарке (поред Мине Караџић и 
Катарине Ивановић) које су радиле у Србији у 19. века. Ро-
ђена је као Полексија Бан, старија кћи српског књижевни-
ка, дипломате и педагога Матије Бана. У збирци Народног 
музеја налази се 16 њених дела. Полексија Тодоровић оста-
ла је веома активна и као друштвени радник и као сликар 
све до смрти. Петнаест година била је професор цртања у 
Вишој женској школи. Била је веома активна у свим видо-
вима делатности Београдског женског друштва. Као члан 
Књижевно-уметничке заједнице основане 1892. године, из-
лагала је на хуманитарним изложбама са осталим чланови-
ма, чији приходи су били намењени Књижевно-уметничкој 
заједници. Године 1907. била је међу оснивачима Српског 
уметничког удружења. Умрла је као „најстарија српска сли-
карка”. Сахрањена је у гробници свога оца, Матије Бана, на 
београдском Новом гробљу. 

175. Улица Максима Ђуровића – почиње од постојеће 
Улице Славка Миљковића између кп 1652/2 и кп 1650/1, иде 
дуж кп 1651, пресеца кп 1648/3, кп 1648/2 и завршава се на 
кп 1648/1, све у КО Ресник.

Образложење: Капетан Гвозденог пука Максим Ђуро-
вић, херој војске Краљевине Србије из Првог светског рата, 
носилац највишег француског одликовање Легије части.

176. Улица Томаније Обреновић – почиње од постојеће 
Улице Славка Миљковића између кп 1657/2 и кп 1652/1, иде 
дуж кп 1656 и завршава се на кп 1655/4, све у КО Ресник.

Обрезложење: О манастиру Раковица су се усрдно ста-
рали кнез Михаило и Томанија Обреновић, супруга Јеврема 
Обреовића. Она је заједно са мужем и децом сахрањена у 
припрати цркве.

177. Улица војводе Радула – почиње од постојеће Улице 
Славка Миљковића између кп 1228 и кп 1658/2, иде дуж кп 
1659/1 и завршава се између кп 1669 и кп 1665/3, све у КО 
Ресник.

Образложење: Захваљујући војводи Радулу је подигнуто 
првобитно здање Манастира Раковица у XIV веку. Мана-
стир је подигнут током владавине кнеза Лазара.

178. Улица Љиљане Контић – почиње од постојеће Улице 
Славка Миљковића, пресеца кп 1231/3, кп 1231/2, иде дуж 
кп 1231/1, пресеца кп 1231/4, кп 1675/2, кп 1675/1 и заврша-
ва се на кп 1675/4, све у КО Ресник.

Образложење: Љиљана Контић (Савинац, 7. септембар 
1931 – Београд, 17. јул 2005) била је српска филмска, теле-
визијска и позоришна глумица. Завршила је Академију за 
позориште, филм, радио и телевизију у Београду, а од 1964. 
године је почела да ради у Народном позоришту, где је оди-
грала преко 30 улога из класичног и савременог репертоара. 
Велику попоуларност је стекла улогом Љепосаве у црногор-
ској телевизијској серији „Ђекна још није умрла, а ка› ће не 
знамо”. Године 1989, заједно са Драгом Маловићем, својим 
партнером из серије, на Филмском фестивалу у Нишу, иза-
брани су за глумачки пар године.

179. Улица Драге Дејановић – почиње од постојеће Ули-
це Славка Миљковића, пресеца кп 1325/28, иде између кп 
1236/4, кп 1236/3 са једне и кп 1236/1, кп 1236/2 са друге 
стране и завршава се између кп 1237/1 и кп 1238/1, све у КО 
Ресник.

Образложење: Драга Димитријевић Дејановић (1840–
1871), прва српска феминисткиња, учитељица, глумица, 
књижевница и публициста. Због ставова које је заступала 
у вези са положајем жена у друштву с правом је названа 
„првом српском феминисткињом”. Поетски опус Драге Де-
јановић обухвата љубавну и родољубиву поезију. Родољу-
бивом поезијом желела је да „пробуди народну самосвест”. 
Прве песме објавила је у часопису Даница 1862. године, а у 
истом часопису одмах потом објављује и свој први фемини-
-стички чланак. Прву и једину књигу, под насловом Списи, 
објавила је 1869. Заступљена је у многим антологијама срп-
ске поезије. Драга Димитријевић Дејановић, поред Милице 
Стојадиновић Српкиње, спада у најистакнутије песникиње 
српске романтичарске поезије.

180. Улица Кирила Кутлика – почиње од постојеће Ули-
це Милорада Јанковића Доце, иде дуж кп 1249/1, пресеца кп 
1248/2 и завршава се између кп 1248/1 и кп 1247/2, све у КО 
Ресник.

Образложење: Кирил Кутлик (Cyril Kutlík, 1869–1900) 
словачки сликар, педагог, илустратор и оснивач Српскe 
цртачкe и сликарскe школe, прве сликарске школе у Бео-
граду (1895), на Косанчићевом венцу, која је постала камен 
темељац уметничког образовања у Србији. Школа је имала 
одељења за редовне и ванредне ученике, за занатлије и за 
жене. У школу су се ученици уписивали без обзира на наци-
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оналност или веру. Најзначајнији његов ђак била је српска 
сликарка Надежда Петровић. После његове преране смрти 
његов рад су наставили Бета и Риста Вукановић.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
181. Улица Милоша Марића – почиње од постојеће Ули-

це Милорада Јанковића Доце између кп 697/1 и кп 696/1, 
иде дуж кп 1324/1, кп 1324/2 и ту се завршава код кп 1324/3, 
све у КО Ресник.

Образложење: Милош Марић Млађи (1885–1944), по-
знати совјетски научник српског порекла, шеф катедре 
за хистологију на Саратовском државном универзитету. 
Најзначајнија његова истраживања била су на пољу мито-
зе и амитозе, чиме је поставио темеље клонирања. О Ми-
лошу Марићу Млађем мало се зна у Србији. На српском 
језику помиње се само у једној реченици у Енциклопедије 
Новог Сада – као десет година млађи брат Милеве Марић 
Ајнштајн. Једини запис о њему оставио је Ђорђе Крстић у 
својој књизи Милева и Алберт Ајнштајн, у којој је једно по-
главље посветио управо Милошу. Ниједан Марићев научни 
рад није до сада преведен на српски језик, али на томе ради 
новосадско Мало историјско друштво, које се бави афирма-
цијом свих значајних, а заборављених великана.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
182. Улица Богдана Кршића – почиње од постојеће Улице 

Милорада Јанковића Доце од кп 1182/6, иде дуж кп 1182/2, 
кп 1181/1 и завршава се између кп 1181/4 и кп 1182/3, све у 
КО Ресник.

Образложење: Богдан Кршић (Сарајево, 24. мај 1932. – 
Београд, 21. октобар 2009) био је српски ликовни уметник 
и редовни професор Факултета примењених уметности у 
Београду. Области интересовања су му биле: графика књи-
ге (илустрација и опрема), графика, графички дизајн, кера-
мика и сценографија. Међу колегама је био цењен као „Нај-
већи српски мајстор дизајна и илустрације књиге”. Између 
осталог, графички је обликовао Грб Савезне Републике Југо-
славије. Био је члан УЛУПУДС, УЛУС, HOLLAR (Друштво 
чешких графичара) и других. Најважније награде: Велики 
печат Графичког колектива, 1963; Златна игла УЛУС-а, 1963; 
Годишња награда УЛУПУДС-а, Београд, 1963; Златно перо 
Београда, 1968; Златна медаља Међународног бијенала гра-
фике, Буенос Аирес, Аргентина, 1968; Прва награда Међу-
народне изложбе Мале графичке форме, Банска Бистрица, 
ЧССР, 1969; Златно перо Београда, 1970; Октобарска на-
града Града Београда, 1975; Награда за графику на Међу-
народном бијеналу Азија – Европа у Анкари, Турска, 1986; 
Специјална награда Првог графичког бијенала суве игле, 
Ужице, 1993; Вукова награда, 1999; Награда за животни до-
принос графичкој уметности на 5. међународном бијеналу 
графике у Београду, 1998.

183. Улица војводе Кујунџића – почиње од постојеће Је-
лезовачке улице између кп 1421/21 и кп 1421/34, иде дуж кп 
1421/29, скреће и пресеца кп 1442, кп 1441/1 и ту се заврша-
ва код кп 1441/5, све у КО Ресник.

Образложење: Лазар Кујунџић био је комитски војвода у 
Старој Србији, био је заговорник стварања српске четничке 
организације. Још од 1902. био је заговорник стварања срп-
ске четничке организације која би штитила српско станов-
ништво. Као четнички Војвода прославио се у многим бор-
бама. Херојска погибија Кујунџића инспирисала је Милана 
Ракића да напише песму На Газиместану.

184. Улица Чичина – почиње од постојеће Брестовачке 
улице, иде између кп 1643/5 и кп 1641/3 и завршава се код 
кп 1643/4, све у КО Ресник

Образложење: Чича Павле Младеновић је био четнички 
војвода у Старој Србији и Македонији почетком 20. века, 
као први српски војвода, још пре оснивања српског четнич-

ког комитета. Његова чета била је строго одбрамбена при 
оснивању. 1905. истакао се у бици на Челопеку.

185. Улица владике Данила – почиње од постојеће Бре-
стовачке улице од кп 1647/11, иде дуж кп 1647/2 и завршава 
се на кп 1647/5, све у КО Ресник.

Образложење: Данило Шћепчевић Његош из породице 
Петровића, војеводич српској земљи, био је цетињски ми-
трополит, обновитељ Цетињског манастира, зачетник бор-
бе за ослобођење Црне Горе од османлијске власти, оснивач 
црногорске династије Петровић-Његош и човјек који је 
ударио темељ руском култу у Црној Гори.

186. Улица белог дуда – почиње од постојеће Брестовач-
ке улице од кп 1975/20, иде дуж кп 1975/2 и завршава се на 
кп 1975/15, све у КО Ресник.

Образложење: Бели дуд (Morus alba) је врста дуда, поре-
клом из средње и источне Азије. У Европу је пренет у сред-
њем веку. Код нас је одомаћена врста и често се јавља спон-
тано, нарочито поред река.

187. Улица Ратка Софијанића – улица је продуже-
так постојеће Улице Ратка Софијанића (матични број: 
791083029661) и продужава се у делу између кп 1971/8 са 
једне и кп 1969/1, кп 1970/1, кп 1970/2 са друге стране, за-
тим скреће и наставља дуж кп 1976/1 и завршава се на кп 
1976/2, све у КО Ресник.

188. Улица брестовачка – представља продужетак посто-
јеће Брестовачке улице (матични број: 791083029541) и про-
дужава се у делу од постојеће Улице Делови од кп 1326/5, 
иде дуж кп 1279/1 и завршава на кп 1279/8, све у КО Ресник.

189. Улица мајора Николајевића – почиње од постоје-
ће Улице Душице Спасић, пресеца кп 1218/1, кп 1219, кп 
1220/2 и ту се завршава код кп 1221/2, све у КО Ресник.

Образложење: Мајор Војислав Николајевић (1876–1950), 
армијски генерал, јунак Кумановске битке, учесник Првог и 
Другог светског рата.

190. Улица Драгутина Mедењака – почиње од постојеће 
Улице Александра Војиновића између кп 1284/1 и кп 1281, 
иде дуж кп 1327, пресеца кп 1299, кп 2425/1, кп 2425/2, кп 
1300/3 и завршава на кп 1326/2 код постојеће Улице Делови, 
све у КО Ресник. 

Образложење: Драгутин Инкиостри Медењак (1866–
1942) декоратер (дизајнер) и сликар; Студирао је на Ака-
демији декоративних уметности у Фиренци, бавио се сли-
карством и декорацијом ентеријера у Загребу и Карловцу, 
а у Београду од 1905 до 1911. године предавао је Фолклор-
но-орнаменталну декорацију у Уметничко-занатској школи 
Ристе Вукановића. Путовао је по јужнословенским земља-
ма и радио на прикупљању народних орнамената и живо-
писању цркава. Крајем 1905. године долази у Београд и 
ту је остао до 1911. где је радио на декорацији ентеријера 
и пројектовању намештаја за куће истакнутих личности и 
институција. Осликао је ентеријере куће Јована Цвијића, 
Министарства унутрашњих послова, сале Народне банке, 
Министарства просвете, Дунавске банке, Треће београдске 
гимназије, радио је сценографије за Народно позориште, 
пројектовао иконостас Преображенске цркве у Панчеву и 
Српски павиљон на Балканској изложби у Лондону. Побор-
ник примене фолклорних елемената у примењеним уметно-
стима и архитектури, тежио је да обликује национални стил 
нове декоративне уметности. Његово главно теоретско дело 
је „Моја теорија о декоративној српској уметности и њеној 
примени”. Поводом 50 година рада добио је признање Кра-
љевске академије наука.

191. Улица Слободана Перића – почиње од постоје-
ће Улице делови између кп 1304/1 и кп 2031/5, иде дуж кп 
2031/1, кп 2031/2, пресеца кп 2030/1, кп 2030/2 и ту се завр-
шава, све у КО Ресник.
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Образложење: Слободан Перић (1961–2010) био је пу-
ковник и пилот Ратног ваздухопловства који се у првим да-
нима рата 1999. године борио против НАТО авиона. После 
12 минута ваздушне борбе и маневара над Западном Срби-
јом, Перићев МиГ-29 је погођен, а он се катапултирао на те-
риторији Републике Српске. Преживео је пад са висине од 
7.000 метара. Носилац ордена за храброст и златне летачке 
значке.

192. Улица Пеђа Леовца – почиње од постојеће Улице 
Александра Војиновића од кп 385/24, пресеца кп 387/30, кп 
2375/6, кп 1224/26, кп 1224/25, кп 1224/27, кп 1223/10, кп 
1222/1 и завршава се на кп 2373/3, све у КО Ресник.

Образложење: Пеђа Леовац – У борбеним дејствима на 
Косову и Метохији налазио се у саставу 53. Граничног бата-
љона на дужности командира вода. Погинуо је у борби про-
тив албанских терориста 14. априла 1999. године у рејону 
села Кошаре, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у 
области одбране и безбедности првог степена.

193. Улица пут за Ресник – почиње од постојеће Улице 
Александра Војиновића, иде дуж кп 2384/13, пресеца кп 
2385/4 и завршава се на кп 2385/16, све у КО Ресник.

Образложење: Географска одредница, по насељу Ресник.
194. Улица Павла Софрића – почиње од постојеће Улице 

делови између кп 2171/18 и кп 2189/8, иде дуж кп 2233/1 и 
завршава се између кп 2181 и кп 2188/4, све у КО Ресник.

Образложење: Павле Софрић Нишевљанин (1857–1925) 
гимназијски професор, историчар, етнолог по интересова-
њу и истраживачком раду. За собом је оставио бројне ра-
дове из области српске историје и етнологије. Његова дела 
припадају области културне историје, док га његови радови 
из етнологије приближавају етнопсихологији и делимично 
антропогеографији. Најважније његово дело је публикација 
Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба, 
које је писао по узору на тада знаменито дело Анђела де Гу-
бернатиса Митологија биљака, и легенде из биљног царства. 
Задатак који је пред себе поставио био је у много чему пи-
онирски, јер се у Србији до тада нико није озбиљно поза-
бавио овом темом. Ово Софрићево дело било било је један 
од ослонаца нашем чувеном историчару религије Веселину 
Чајкановићу током писања свог Речника српских народних 
веровања о биљкама, дела од изузетне вредности за српску 
етнологију.

195. Улица Јозефа Јиричека – почиње од новопредложе-
не Улице Павла Софрића, иде дуж кп 2180/1 и ту се заврша-
ва, све у КО Ресник.

Образложење: Константнин Јозеф Јиречек (1854–1918) 
чешки историчар; Био је професор исотрије у Прагу и Бечу. 
Свој рад је посветио изучавању до тада мало познате про-
шлости балканских држава и народа, нарочито Бугара и 
Срба. Његово животно дело „Историја Срба”, о политичкој 
и културној прошлости Срба до 1537, резултат вишедеце-
нијских истраживања, започео је 1901, али због обавеза, бо-
лести и преране смрти није успео да заврши и обједини. На 
основу његових рукописа и архивских исписа, довршили 
су га и допунили Ватрослав Јагић и Јован Радонић. Њего-
во животно дело „Историја Срба”, о политичкој и култур-
ној прошлости Срба до 1537, резултат вишедеценијских 
истраживања, започео је 1901, али због обавеза, болести и 
преране смрти није успео да заврши и обједини. На осно-
ву његових рукописа и архивских исписа, довршили су га и 
допунили Ватрослав Јагић и Јован Радонић.

Иницијативу је поднео и Завод за заштиту споменика 
културе Града Београда.

196. Улица Звонка Марића – почиње од од новопредло-
жене Улице Павла Софрића, иде дуж кп 2192/12, наста-
вља између кп 2192/16, кп 2192/13, кп 2192/14, кп 2192/15, 

кп 2192/17, кп 2192/18, кп 2192/1 са једне и кп 2191/50, кп 
2191/47, кп 2191/48, кп 2191/49, кп 2191/51, кп 2191/52 и кп 
2191/45 са друге стране и ту се завршава код кп 2191/42, све 
у КО Ресник. 

Образложење: Звонко Марић (Бујановац, 2. новембар 
1931 – Београд, 18. октобар 2006) је био српски физичар и 
академик. Након дипломирања запослио у Институту за ну-
клеарне науке у Винчи, где је радио у лабораторији за теориј-
ску физику. Непуних годину дана по доласку у Винчу, Марић 
је упућен на специјализацију у Институту за теоријску физи-
ку у Копенхагену, у Данској, где је провео две године бавећи 
се теоријом молекуларних модела. По повратку са студијског 
усавршавања и одбране докторске тезе, у је Винчи руководио 
лабораторијом за теоријску физику. Као професор по пози-
ву, предавао је у Институту за нуклеарну физику „Орсеј” у 
Француској. У више наврата боравио је и у Европском цен-
тру за нуклеарна истраживања ЦЕРН у Женеви и у Инсти-
туту за нуклеарне науке у Дубни, у Совјетском Савезу. Сво-
јим рефератима је учествовао на више научних и стручних 
скупова у земљи и свету. Његова научна делатност посвећена 
је нуклеарној, атомској и молекуларној физици, као и про-
блемима заснивања квантне механике и статистичке физике. 
Објавио је више научних радова – и на српском и на страним 
језицима. За свој рад добио је више признања. Редовни члан 
Српске академије наука и уметности постао је 1991. године.

197. Улица делови – представља продужетак постојеће 
Улице делови (матични број: 791083029564) и продужава се 
у делу између кп 2196/2 и кп 2190/1, иде дуж кп 2234/1, пре-
сеца кп 2234/5, кп 2206/1, кп 2206/2 и завршава се на грани-
ци са суседном општином Вождовац, све у КО Ресник.

198. Улица војводе Василија Трбића – почиње од посто-
јеће Улице Александра Војиновића од кп 1307/1, иде дуж кп 
2456/5, пресеца кп 2469/15, кп 2469/9, кп 2469/4, кп 2469/18, 
кп 2469/3, кп 2470/1, кп 387/33, кп 387/30, кп 2475/22, кп 
2475/24, кп 2476/14, кп 2476/13, кп 2478/16, кп 2478/15, кп 
2478/17, кп 2478/20, кп 2487/10, кп 2487/11, кп 2488/7, кп 
2488/3, кп 2197/1, кп 2198/1, кп 2199/1, иде дуж кп 387/29, 
кп 387/27 и завршава се код постојеће Улице Александра 
Војиновића, све у КО Ресник. 

Образложење: Војвода Василије Трбић, први је послат 
авионом, са Солунског фронта у Србију на планину Бабуна, 
да би организовао герилски отпор окупатору, непосредно 
након повлачења српске војске у Првом светском рату.

199. Улица калуђера Григорија – почиње од новопредло-
жене Улице војводе Василија Трбића између кп 2458 и кп 
2457/4, иде дуж кп 2457/1 и завршава се између кп 2461 и кп 
2457/2, све у КО Ресник

Образложење: Раковички калуђер Григорије се истакао 
као врсни дипломата у аустријско-турском рату, омогућило 
је манастиру повољнији положај у том периоду, посредовао 
при склапању Карловачког мира.

200. Улица Романа Сондермајера – почиње од новопре-
дложене Улице војводе Василија Трбића између кп 2456/7 и 
кп 2469/9, иде дуж кп 2469/15 и завршава се на кп 2469/13, 
све у КО Ресник.

Образложење: Роман Сондермајер – доктор, први хи-
рург српске војске; Рођен је 1861. године у Черновицама, у 
Пољској. Медицински факултет завршио је у Кракову а по-
том је добио звање доцента на катедри за хирургију на Кра-
ковском универзитету. У Србију је дошао 1886. године. По-
стао је санитетски пуковник и први хирург српске војске, а 
1889. године основао је прво хируршко одељење у београд-
ској Војној болници и био њен први управник.

201. Улица Сребрног језера – почиње од новопредложе-
не Улице Светог Луке од кп 387/33, иде између кп 2470/1 и 
кп 2473 и ту се завршава, све у КО Ресник.
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Образложење: Географски појам, језеро у Србији на де-
сној обали Дунава код Великог Градишта.

202. Улица Светог Луке – почиње од новопредложене 
Улице војводе Василија Трбића од кп 387/33, иде дуж кп 
2474/1, кп 387/26 и ту се завршава између кп 2487/5 и кп 
2487/6, све у КО Ресник.

Образложење: Светог Луке – хришћански светитељ који 
се сматра родоначелником иконописа. Дубоко је укорењен 
култ светог Луке код Срба, а СПЦ га прославља 18. октобра

203. Улица Олге Милошевић – почиње од постојеће Улице 
Александра Војиновића од кп 2906/5, пресеца кп 2492/6, кп 
2491/1, скреће и пресеца кп 2489/5, кп 2489/4, кп 2489/7 и ту 
се завршава између кп 2489/1 и кп 2491/2, све у КО Ресник.

Образложење: Олга Милошевић (XIX-XX) била је лекар-
ка и генерална секретарка Црвеног крста Југославије, као и 
супруга др Симе Милошевића.

204. Улица Раковички поток – почиње од постојеће Ули-
це делови између кп 2171/17 и кп 2171/8, иде дуж кп 2171/7, 
кп 2171/11 и завршава се између кп 2171/13 и кп 2171/15, 
све у КО Ресник.

Образложење: Раковица је позната по великом броју, по-
тока, извора и речица.

205. Улица Новице Митића – почиње на кп 2336/4 иде 
дуж ње затим скреће и пресеца кп 2336/3, кп 2336/2, кп 
2336/1, скреће и иде дуж кп 2337, пресеца кп 2661/1, кп 
2569, кп 2568, кп 2564, кп 2565/1 и завршава се на кп 2566, 
све у КО Ресник. 

Образложење: Проф. др Новица Митић рођен је 1921. 
године у Црноклишту. Завршио је Пољопривредни факул-
тет у Београду 1949. године када је изабран за асистента за 
предмет Посебно сточарство. Докторирао је 1956. За редов-
ног професора је изабран 1967. године. Обавио је специја-
лизацију у СССР и САД. Имао је више студијских боравака 
у Великој Британији, у Пољској, као и у Француској. Био 
је шеф Катедре за одгајивање, репродукцију и здравствену 
заштиту домаћих животиња. Биран је два пута за декана, 
председника Савета факултета и директора Института за 
сточарство. Такође, два пута је биран за проректора уни-
верзитета у Београду, за члана Скупштине и Савета Репу-
бличке заједнице науке Србије. Био је председник Одбора 
за биотехничке науке и Југословенске заједнице научно-
-истраживачких институција у области сточарских наука. 
Биран је два пута за потпредседника Комисије за овчарство 
Европске зоотехничке федерације. Добитник је Октобар-
ске награде Београда за науку 1984. године и Седмојулске 
награде Србије за науку у 1987. Добитник је велике плакете 
ЈНА, за допринос развоју наставно-научног рада из обла-
сти општенародне одбране на високошколским установама 
(1975). Добитник је Ордена заслуга за народ са златном зве-
здом, посмртно уручен породици. Проф. Митић је оцењен 
као наставник изванредних способности, у току наставнич-
ке каријере слушале су га укупно 52 генерације. 

206. Улица Божидара Ковачевића – почиње од постојеће 
Улице Љубише Јеленковића између кп 2349/1 и кп 2351/1, 
иде дуж кп 2349/5, кп 2349/7 и завршава се код кп 1307/1, 
све у КО Ресник. 

Образложење: Божидар Ковачевић (Студеница, 26. ав-
густ 1902 – Београд, 21. мај 1990) је био песник, есејиста, 
преводилац, професор Друге мушке гимназије и управник 
архива Српске академије наука и уметности. Био је најпо-
знатији по својој поезији, али је писао и многе приповетке 
и новеле које су биле објављиване у периодичној штампи 
између два рата. Његова дела су превођена на енглески, не-
мачки, руски језик.

Приредио је дело „Смрт Уроша V” Стефана Стефанови-
ћа 1951. године. 

207. Улица Симе Андрејевића – почиње од постојеће 
Улице Љубише Јеленковића између кп 2352/1 и кп 2356/1, 
иде дуж кп 2352/4 и завршава се између кп 2352/3 и кп 2355, 
све у КО Ресник.

Образложење: Сима Андрејевић Игуманов – био је срп-
ски трговац, хуманиста и црквено-просветни добротвор. 
Остао је упамћен у Старој Србији као један од првих заду-
жбинара у области школства и народне просвете. Осмислио 
рад Призренске богословије много пре него што је покре-
нуо питање њеног оснивања. У центру Београда се налази 
његова задужбина, тзв. Игумановљева палата.

208. Улица Леке капетана – почиње од постојеће Улице 
Љубише Јеленковића од кп 2661/1, пресеца кп 2577, затим 
скреће и пресеца кп 2578/8, кп 2578/2, кп 2578/5, кп 2578/6, 
скреће на кп 2578/9 и ту се завршава, све у КО Ресник 

Образложење: лик опеван у многим епским песмама 
предкосовског циклуса, погинуо у Косовском боју. 

209. Улица Марије Зиболд – почиње од постојеће Улице 
Љубише Јеленковића, иде дуж кп 2578/1, кп 2634/2, скреће 
и наставља дуж кп 2622/7, пресеца кп 2622/10, иде дуж кп 
2622/9, пресеца кп 2628, кп 2625/3, кп 2625/4 и завршава се 
на кп 2627, све у КО Ресник.

Образложење: Марија Фјодоровна Зиболд, Рускиња, 
прва жена лекар на Балкану. Као добровољац у I Св. рату 
упућена је у Београд у чину потпоручника, учествовала је 
у свим српским ослободилачким ратовима. Произведена је, 
као прва жена у Србији, у чин српског санитетског мајора. 
Сахрањена је у Београду уз све војне почасти, као српски 
официр. 

210. Улица божурова – почиње од новопредложене Ули-
це Марије Зиболд, иде дуж кп 2622/10, кп 2623/1, пресеца 
кп 2621/1, иде дуж кп 2647/6, пресеца кп 2647/5, кп 2646, 
скреће и завршава се на кп 2648/2, све у КО Ресник.

Образложење: По цвету божур.
211. Улица Димитрија Поповића – почиње од новопре-

дложене Улице божурова, пресеца кп 2621/2, кп 2620/1, кп 
2620/13, кп 2620/14 и завршава се између кп 2620/15 и кп 
2620/4, све у КО Ресник.

Образложење: Био је управник Београда од 1872-1878. 
године.

212. Улица Живорада Жике Митровића – почиње од посто-
јеће Улице Љубише Јеленковића, пресеца кп 2579/2, кп 2583/1, 
кп 2588/1, кп 2612/2, кп 2612/1, кп 2612/5, кп 2612/9, кп 2612/4, 
наставља дуж кп 2614/2, пресеца кп 2619/4, кп 2618/7, кп 2662 и 
завршава се на кп 2649/3 код кп 2663/2, све у КО Ресник. 

Образложење: Живорад Жика Митровић (Београд, 3. 
септембар 1921 – Београд, 29. јануар 2005) је био српски и 
југословенски филмски редитељ, аутор стрипова и сцена-
риста. Митровић је каријеру почео као стрипски цртач и 
сценариста у периоду 1936 – 1941, „Златном добу српског 
стрипа”, када је био још средњошколац и омладинац. Обја-
вљивао је стрипове различитих жанрова у комерцијалним 
београдским листовима: Мика Миш, Забавник, Паја Патак 
и Дечје време. Најпознатији стрипови тог доба су му „Јуна-
ци Павлове улице” „Хајдук Вељко”, „Дух прерије”, „Оркан са 
истока” „Кријумчари људи” и „Моћ факира”. (У филму Са-
вамала из 1982. Митровић је евоцирао стрипско раздобље 
свог живота.) После рата, Митровић се бавио првенствено 
филмом, али је и даље остала веза са стрипом. Стрипски 
серијал Капетан Леши је адаптација истоименог филма, по 
сценарију самог Митровића са сарадницима, и цртежом Ју-
лија Радиловића Јулеса. Изашле су четири епизоде у загре-
бачком Плавом вјеснику (1960-1964). 

213. Улица Каљави поток – почиње од новопредложене 
Улице Живорада Жике Митровића између кп 2612/4 и кп 
2614/3, иде дуж кп 2614/7, кп 2614/11, пресеца кп 2614/10, 
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скреће и наставља дуж кп 2619/4 и завршава се код ново-
предложене Улице Живорада Жике Митровића, све у КО 
Ресник.

Образложење: Аутентичан назив Каљави поток који 
протиче кроз две општине – Вождовац и Раковицу и улива 
се у Топчидерску реку.

214. Улица Јована Николића Чокојића – улица почиње 
од новопредложене Улице Живорада Жике Митровића из-
међу кп 2618/4 и кп 2617/1, иде дуж кп 2618/7 и завршава се 
на кп 2618/6, све у КО Ресник. 

Образложење: Био је управник Београда од 1867–1868. 
године.

215. Улица Александра Солжењицина – почиње од посто-
јеће Улице Љубише Јеленковића између кп 2597/2 и кп 2538/9, 
иде дуж кп 2906/4 и завршава се код новопредложене Улице 
Кошутњачка између кп 2600/4 и кп 2543/3, све у КО Ресник. 

Образложење: Александар Солжењицин (1918-2008) био 
је познати руски писац, драматург и историчар, добитник 
Нобелове награде за књижевност 1970. године. Био је члан 
Руске академије наука и Српске академије наука и уметности.

216. Улица Драгана Мојовића – почиње од новопредло-
жене Улице Александра Солжењицина између кп 2597/8 и 
кп 2592/1, иде дуж кп 2592/6, пресеца кп 2592/2, кп 2593, кп 
2594/1 и завршава се на кп 2591, све у КО Ресник. 

Образложење: Драган Мојовић (1942–2001) био је сли-
кар. Завршио је Технолошки факултет, а једно време студи-
рао и филозофију. Сликарство је учио у Сликарској школи 
у Шуматовачкој улици. У савременом српском сликарству 
његово дело се издваја као засебна формално-језичка, кон-
цепцијска и семантичка целина. Бавио се метафизиком и 
метахемијом. Стално је трагао за универзалним облицима 
и створио слику симболичког реализма. Сам себе је свр-
стао у постконцептуалистички духовни простор, али са ве-
ром да је смисао облика у синтетичком јединству материје 
и идеје. Слику је градио на свили као подлози са посебном 
препаратуром и на тај начин добијао готово невероватну 
пластичност ствари и облика које је сликао. Од 1974. годи-
не излагао је самостално и групно на бројним изложбама у 
Србији и иностранству. Осим изложби приредио је и неко-
лико мултимедијалних догађаја. Добитник је више награда 
и признања за ликовно стваралаштво. Био је члан УЛУС-а.

217. Улица Петра Татића – почиње од новопредложе-
не Улице Александра Солжењицина између кп 2598/7 и кп 
2598/8, иде дуж кп 2598/1 и завршава се на кп 2598/9, све у 
КО Ресник. 

Образложење: Био је управник Београда од 1892–1893. 
године. 

218. Улица Кошутњачка – почиње од новопредложене 
Улице Срећка Недељковића и новопредложене Улице битке 
на Дрини између кп 2601/3 и кп 2665/2, иде дуж кп 2906/4, 
пресеца кп 2543/4, кп 2544/1, иде дуж кп 2545/5 и ту се завр-
шава између кп 2545/2 и кп 2546/2, све у КО Ресник. 

Образложење: Географска одредница по насељу Кошутњак.
219. Улица Срећка Недељковића – почиње од новопре-

дложених Улице Кошутњачке и новопредложене Улице 
битке на Дрини између кп 2665/7 и кп 2665/2, иде дуж кп 
2906/4, пресеца кп 2664/8, кп 2664/9, кп 2670/1, кп 2670/2, 
кп 2670/3, кп 2666/4 и завршава се на кп 2674/1, све у КО 
Ресник.

Образложење: Срећко Недељковић (лекар-кардиолог, про-
фесор Медицинског факултета у Београду, оснивач и дирек-
тор Института за кардиоваскуларне болести, члан Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва, члан шахов-
ске репрезентације Југославије), Вирово код Драгачева, 4. де-
цембар 1923 – Београд, 2. јануар 2011, био је кардиолог, про-
фесор Медицинског факултета, шаховски репрезентатицац 

Југославије. Иако је ширем аудиторијум познат првенствено 
по шаховски успеима, Недељковић је био познати кардиолог. 
Паралелно са шаховском успесима студирао је медицину и 
у тој области постигао врхунске резултате. Био је оснивач и 
директор Института за кардиоваскуларне болести, члан Ака-
демије медициских наука Српског лекарског друштва и сарад-
ник славног америчког кардиолога Мајкла Дебејкија. Аутор је 
осам књига из области медицине, 212 научних чланака и 136 
стручних радова. Говорио је енглески, руски, француски и не-
мачки језик. За свој рад добио је бројна признања међу којима 
треба истаћи: орден заслуга за народ са златним венцем 1986; 
две Октобарске награде Града Београда за унапређење меди-
цинске науке 1970. и 1981; Седмојулску награду СР Србије за 
унапређење здравства 1979; добитник је Грамате Српског Па-
тријарха Господина Павла 2000; добитник је награде Српског 
лекарског друштва Велики печат 2003. и бројних других ле-
карских и шаховских признања.

220. Улица примирја – почиње од новопредложене Ули-
це реснички пут, иде дуж кп 2833/10, кп 2833/11, кп 2833/12 
и ту се завршава код кп 2854/2, све у КО Ресник. 

Образложење: Историјски појам, поводом 100 година од 
потписивања примирја и краја Првог светског рата.

221. Улица Антонија Пантовића – почиње од новопре-
дложене Улице реснички пут, иде дуж кп 2925/1 и завршава 
се између кп 2925/6 и кп 2854/1, све у КО Ресник. 

Образложење: Био је управник Београда од 1899-1901. 
године.

222. Улица Ива Сенковића – почиње новопредложене 
Улице Реснички пут, иде између кп 2924/2 и кп 2924/1 и ту 
се завршава код кп 2924/3, све у КО Ресник. 

Образложење: По српској народној епској песма ускочког 
циклуса „Иво Сенковић и ага од Рибника”. У песми млади Иво 
Сенковић на мегдану спасава углед и част ускочке породице. 

223. Улица витешка – почиње од новопредложене Улице 
Реснички пут, иде између кп 2923/1 и кп 2959/2 и завршава 
се на кп 2833/1, све у КО Ресник.

Образложење: по српским витезовима.
224. Улица кнегиње Анастасије – почиње од новопредло-

жене Улице Реснички пут, пресеца кп 2959/9, кп 2959/8, кп 
2959/7, кп 2959/1 и ту се завршава, све у КО Ресник. 

Образложење: Кнегиња Анастасија Романов, најмлађа 
кћи Цара Николаја II Романова.

225. Улица генерала Врангела – почиње од новопредло-
жене Улице Реснички пут, између кп 2958/7 и кп 2958/13, 
иде дуж кп 2958/1, кп 2957/4 и ту се завршава код кп 2956/2, 
све у КО Ресник.

Образложење: Петар Николајевич Врангел – барон, ге-
нерал, 1914. године постаје један од првих руских официра 
са орденом Светог Ђорђа IV степена – највишим руским 
војним одликовањем. После Октобарске револуције поста-
је вођа свих руских избеглица. Сахрањен Београду, у руској 
цркви Свете Тројице на Ташмајдану.

226. Улица Мутимирова – почиње од постојеће Улице 
Патријарха Димитрија, пресеца кп 385/3, кп 228/1, кп 26/1, 
кп 30/127, кп 30/126, иде дуж кп 30/221 и завршава се изме-
ђу кп 30/123 и кп 30/421 код новопредложене Улице војводе 
Пламенца, све у КО Ресник. 

Образложење: Мутимир је био кнез Србије (851–891) из 
династије Властимировића и најстарији син кнеза Власти-
мира, који је изгледа владао до око 851.

227. Улица Аврама Левића – почиње од новопредложене 
Улице Козачке, иде кроз кп 30/170 и ту се завршава, све у 
КО Ресник. 

Образложење: Аврам Левић (14. X 1869 – 15. X 1941) 
главни начелник Министарства финансија и десна рука 
Лазе Пачуа и Стојана Протића. Током повлачења 1915/16 
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спасао је у потпуности Мирослављево јеванђеље, Државну 
касу народне банке Србије и касу Министарства финансија. 
Становао је у Улица кнеза Симе Марковића 9/II.

228. Улица Усек Кијево – представља продужетак посто-
јеће Улице Усек Кијево (матични број: 791083013051) и про-
дужава се у делу где пресеца кп 370/2, кп 370/3, кп 372/2, кп 
377/1 и завршава се на кп 387/32, све у КО Ресник.

229. Улица Владимира Јоксића – почиње од новопредло-
жене Улице Реснички пут, пресеца кп 2538/7, кп 2541/2, кп 
2541/9, кп 2540/13 и ту се завршава између кп 2540/11 и кп 
2540/7, све у КО Ресник.

Образложење: Владимир Јоксић – Војник Војске Југо-
славије. Обављајујући борбени задатак 26. маја 1999. године 
упао је у заседу албанских терориста на путу између При-
штине и Призрена, када је погинуо. Одликован је Орденом 
за заслуге у областима и безбедности првог степена.

230. Улица Реснички пут – почиње од границе са сусед-
ном општином Чукарица између кп 2958/12 и кп 2960/5, иде 
дуж кп 2906/2, кп 2906/1, враћа се на кп 2906/2 и заврша-
ва се код постојеће Улице Љубише Јеленковића између кп 
2537/1 и кп 2539/14, све у КО Ресник.

231. Улица битке на Дрини – почиње од новопредложене 
Улице Срећка Недељкоивћа и новопредложене Улице кошут-
њачке, иде између кп 2601/1 са једне и кп 2601/3, кп 2601/2, 
кп 2601/4 са друге стране и ту се завршава, све у КО Ресник.

Образложење: Битка на Дрини или Дринска битка пред-
ставља низ борби које су водиле снаге Краљевине Србије, са 
циљем да зауставе други покушај Аустроугарске да продре 
у Србију, током 1914. године.

 Члан 3.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015– 1210/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона о 
државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично ту-
мачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 
гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00125/2018-24 од 20. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова 

насељених места којима није одређен назив у складу са Ела-

боратима уличног система Републичког геодетског завода 
на територији градске општине Вождовац.

Члан 2.
У насељеном месту Вождовац; Београд – део (матични 

број насеља: 791016), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Миодрага Павловића – почиње између кп 

5193/2 и 5193/1, прати кп 5785 целом дужином и завршава 
се између кп 5720 и 5701 КО Вождовац.

Образложење: Миодраг Павловић (1928–2014) био је 
песник, приповедач, есејиста, драмски писац, преводилац, 
антологичар. Редовни члан Европске академије за поезију.

Иницијативу су, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднели и Библиотека Града Београда и Министарство 
културе и информисања Републике Србије.

2. Улица Светомира Белића – почиње између кп 5215 
и 4058/2, прати кп 2595/3, 2595/4, сече кп 5199/1, 5199/2, 
5199/3, 5199/4, 5195, 5737, 5736, 5735 и 5734, и завршава се 
на кп 5739 КО Вождовац. 

Образложење: Светомир Белић Белка(1946–2002) био је 
боксерски шампион, вишеструки првак Југославије, носи-
лац бронзане олимпијске и европске медаље.

3. Улица Борисава Атанасковића – почиње од Улице бра-
ће Јерковића, између кп 6677/11 и 6677/13, сече кп 6677/1 и 
завршава се на кп 5176/4 КО Вождовац.

Образложење: Борисав Атанасковић (1931–1994) био је 
југословенски и српски књижевник, драмски писац за децу 
и одрасле, редитељ, позоришни глумац, новинар, драматург 
и уредник. Веран сарадник Политике, тачније подлистка По-
литика за децу био је од 1955. до краја живота, затим сарад-
ник новина Политика Експрес, Јеж, Дневник, Дечји дневник, 
Здрав подмладак, Голуб, Змај, Пионир, Весела свеска, Дечје 
новине, Невен, Пиониери, Локомотива.. Многе приче и при-
поветке објављене су му у читанкама аутора Марије Карде-
лисове и Андреја Чипкара („Сунчев певач” 1966. Завод за из-
давање уџбеника, Београд, за први разред основне школе; У 
обавезној лектири за ученике од трећег до четвртог разреда 
основне школе „Све почиње причом” 1966, у издању Завода 
за издавање уџбеника у Новом Саду). „Деца су украс света”, 
аутори Милана Перишић и Злата Видачек, издавач Завод за 
издавање уџбеника, Београд, 1980, методикама развоја гово-
ра (50. збирка припрема говора за васпитаче), а заступљен је 
и у многим антологијама српске прозе – кратке приче и при-
поветке за децу. Општинска заједница културе Зрењанин, 
Часопис „Улазница” издавач је Атанасковићеве књиге Преко 
дана до увече, 1970, а НИП „Дечје новине” књиге Антоније и 
телефон, 1978. године. На „даскама које живот значе” у Зре-
њанину, Лесковцу и Вршцу играо је са познатим првацима 
нашег глумишта: Недом Спасојевић, Савом Дамјановићем, 
Дубравком Нешовић, Уснијом Реџеповом, Стеваном Бајом 
Гардиновачким, Јелисаветом Секом Саблић, Маринком Ше-
безом, Бранком Милићевићем Коцкицом. Једна од многих, 
била му је главна улога у „Столици која се љуља”, аутора Но-
вака Новака, (Народно позориште „Стерија”, Вршац). Ова 
представа изведена је 50 пута. Члан Друштва књижевника 
Зрењанина, Новог Сада, Војводине, Србије и СФРЈ од 1971. 
па до одласка у пензију, као и члан Удружења естрадних 
уметника Београд од 1972. до 1973. године. Одласком у пен-
зију остао је једино члан Удружења риболоваца Новог Сада.

4. Улица Бошка Токина – почиње од Улице браће Јерко-
вића, код кп 6677/2, сече кп 6677/1 и 5176/1 и завршава се 
на кп 6673/1 КО Вождовац.

Образложење: Бошко Токин био је први филмски крити-
чар, теоретичар и пропагатор филма, приповедач и роман-
сијер, преводилац, новинар, уредник. Један је од оснивача 
Југословенског новинарског удружења. Деловао је од 1920. 
године.
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5. Улица Лазара Тасића – почиње од новопредложе-
не Улице Војислва Нановића, иде дуж кп 2082/1, преко кп 
2023, кп 2037 и завршава код кп 2204.

Образложење: Лазар Тасић, некадашњи трофејни фудба-
лер Црвене звезде, рођен је 5. априла 1931. године у Београду. 
За црвено-беле је наступао од 1955. до 1961. године. Каријеру је 
почео у дресу београдског Металца, за који је играо од 1948. до 
1954. године. Стигао је до дреса репрезентације и освојио Куп 
1953. године. За Звезду је одиграо 189 званичних утакмица и 
постигао 22 гола (укупно 352 меча и 74 поготка). Учествовао је 
у освајању четири шампионске титуле (1956, 1957, 1959. и 1960. 
године), два Купа (1958. и 1959. године) и Дунавског купа 1958. 
године. Истицао се као изузетно борбен и оштар фудбалер, вр-
стан техничар са добрим прегледом игре. Једини је југословен-
ски фудбалер са 17 одиграних националних шампионата.

6. Улица Војислава Нановића – почиње између кп 2081/2 
и 2161/4, прати кп 99/1 целом дужином и завршава се изме-
ђу кп 2600 и 2739/1 КО Вождовац.

Образложење: Војислав Нановић (1922–1983) био је но-
винар, сценариста, филмски критичар и режисер. Добитник 
многобројних награда. Рођен је 12.08.1922. године у Скопљу. 
У Београд долази 1. септембра 1927. године, где завршава 
основну школу и гимназију. Прву слику, аутопортрет, насли-
као је пред рат, а за време рата, на илегалним састанцима, 
црта саборце. Јуна 1944. уређује „Пионир” – лист најмлађих 
у Срему. Као новинар, у „Политици” 1945. добија посао ре-
дактора филмских журнала и постаје шеф прве редакције 
„Филмских новости”. Следеће године почиње да пише сцена-
рије за документарне филмове и режира репортаже „Парада 
победе” (1946) и „Свеславенски конгрес” (1946). Завршио је 
два курса филмске режије, један 1946. у Барандову, Чехосло-
вачка (предавачи: С.Ејзенштајн, Отокар Вавра, Едуард Тисе 
и Бела Балаш), а други 1951. у Лондону (предавачи: Торолд 
Дикинсон и Ентони Есквит). Пошто је у учествовао у реали-
зацији (корежија) првог југословенског филма у боји, „Смо-
тра младости” (1946), прихвата реализацију филма „Бесмрт-
на младост” (1948). Затим се жени Миланком Младеновић 
(Нановић), која је монтирала готово све његове филмове.

У четири деценије рада његова филмографија бележи 
осам дугометражних играних филмова и тридесетак крат-
кометражних документарних и наменских филмова.

7. Улица Емануила Јанковића – почиње од Улице капе-
тана Миодрага Милетића, између кп 2476 и 2479, прати кп 
2478 и завршава се на кп 2486 КО Вождовац. 

Образложење: Емануило Јанковић (1758–1792) био је 
српски писац, преводилац, природњак, књижар и штам-
пар. Емануило Јанковић био је један од познатих култур-
них прегалаца, и по многима, ученик Доситеја Обрадови-
ћа, преводилац и један од првих српских природњака у 18. 
веку. Он је био први који је хтео да оснује самосталну српску 
штампарију, први писац трактата из физике међу Србима и 
први творац тзв. посрба – драма узиманих од других наро-
да и адаптираних у српском стилу, духу и језику. Сва српска 
књижевност с краја 18. века често се назива постдоситејев-
ском, јер је настајала под директним утицајима идеја које 
је пропагирао Доситеј Обрадовић, а људи који су је писали 
често се називају Доситејевим ученицима. Не треба забора-
вити ни да је то још увек недовољно формирана национал-
на књижевност, настала на темељима који су зидани мимо 
њеног традиционалног утемељења у кутури средњег века. 
Тим пре су њени ствараоци и сами помало били збуњени 
сопственом националном свешћу сукобљеном са утицајима 
који су долазили из другачијих и страних европских држава.

8. Флорина улица – почиње од Улице Николе Стринеке, 
између кп 7415/1 и 7443/1, прати део кп 7509/1 и завршава 
се између кп 7408/1 и 7443/1 КО Вождовац, код Улице Ми-
лунке Савић.

Образложење: Флора Сандс () била је британска бол-
ничарка, а касније и једина жена официр српске војске за 
време Првог светског рата. Рођена је у малом месту Недер 
Попитон у Јоркширу Енглеској 1876. године. У младости је 
учила да јаше, пуца из ватреног оружја и вози аутомобил. 
Радила је као секретарица. Уочи Првог светског рата завр-
шила је курс за болничарке. Током Другог светског рата жи-
вела је у Београду, у Улици господара Вучића 91. После рата 
је отишла за Енглеску.

9. Кружни пут вождовачки – почиње од Улице Војводе 
Степе, на кп 7882/3, сече кп 7882/4, 7882/5, 7882/6, 7440/4, 
7882/1, 7882/2, 7764/6, 7764/7, 7470/1, 7506/1, 7501/1, 7504/3, 
7500/3, 7498/4 и завршава се на кп 7497/1 КО Вождовац. 

Образложење: Новопредложена Улица кружни пут во-
ждовачки је у колоквијалној употреби грађана дужи вре-
менски период.

10. Улица Трећег дивизиона ПВО – почиње од Булеварa 
ослобођења, на кп 7743/15, сече 7743/23, 7743/2 и завршава 
се на кп 7743/21 КО Вождовац. 

Образложење: У знак сећања на Трећи ракетни дивизи-
он ПВО који је оборио тактички бомбардер Ф-117А у њиву 
код Буђановца. 

11. Улица Неа Пендели – почиње од Улице Паунова, из-
међу кп 11788/7 и 11761/6, сече кп 11788/2, 11787/2, скре-
ће десно на кп 11786/4, сече кп 11786/7, 11791/6, 11792/2, 
11799/3, 11800/2, 11809/3, 11810/9, 11870/16, 11863/5, 
11864/4, 11865/4 и 11870/25 и завршава се између кп 
11870/17 и 11870/22 КО Вождовац, код Улице Баштованска.

Образложење: Неа Пендели је предграђе Атине, градска 
општина Вождовац се побратимила са предграђем и спро-
вела међуопштинску размену делегација.

12. Улица Саше Симеуновића – почиње од Улице Пауно-
ва, на кп 11758/6, прати кп 11758/3, скреће лево у кп 11757/1, 
сече 11747/8, 11743/1, 11744/1, 11764/5, 11764/8, 11766/9, 
11772/10, 11773/6, 11780/4, 11781/18, 11903/7, 11904/10 и 
11905/7, и завршава се између кп 11905/1 и 11905/8 КО Во-
ждовац, код Улице Баштованска. 

Образложење: Саша Симеуновић – ПУ за град Београд, 
ОУП Вождовац – почео је да ради у МУП-у 1988. године. 
Приликом обављања службеног задатка изгубио је живот 
29.09.1998. године на територији АП КиМ. Увек се истицао 
као савестан и одговоран радник те је испољавао изузетно 
залагање и интересовање у обављању поверених послов, 
као и велику приврженост полицијском послу. Издвајао се 
по својој самоиницијативности, труду за унапређење рада 
полицијске службе и квалитетном обављању свих задатака, 
чиме је у великој мери допринео позитивним резултатима 
рада своје организационе јединице и развоју и унапређењу 
угледа службе.

Иницијативу је поред грађана градске општине Вождо-
вац поднело Министарство унутрашњих послова Републи-
ке Србије

13. Улица Живорада Грбића – почиње од Улице плитвич-
кe између кп 12090/2 и 12074/2, иде паралелно са кп 12089/1, 
скреће лево у кп 12089/2, сече кп 12085/10 и завршава се на 
кп 12087/1 КО Вождовац. 

Образложење: Живорад Грбић (1892-1954) био је ком-
позитор, музички педагог, проректор и професор виолине 
на Музичкој академији у Београду. Почетком 1914. године 
у освит Првог светског рата, Живорад Грбић постављен 
је за наставника музике и певања у Ваљевској гимназији. 
Ипак, сви педагошки, музички и људски квалитети младог 
богослова Грбића, дошли су до изражаја неколико година 
касније, када се вратио у родни град Ваљево, међу Ваљев-
це. У међувремену искусио је три горке године аустроугар-
ског заробљеништва. У Ваљево и Ваљевску гимназију проф. 
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Живорад Грбић вратио се 1926. године и наредних десетак 
година јесу златне године у области музичке културе у Ва-
љевској гимназији и у граду Ваљеву. Тада успешно под Гр-
бићевим руководством наступају хор и оркестар Ваљевске 
гимназије и постижу изванредне резултате. О томе пишу 
све престоничке новине. Ваљевска гимназија је једина шко-
ла из унутрашњости земље која је, у времену између два 
светска рата, имала сопствени целовечерњи концерт у Бео-
граду, квалитетно изведен. За запажене заслуге у ширењу 
музичке културе међу ваљевским гимназијалцима, проф. 
Грбић одликован је 1930. године Орденом Светог Саве 5. 
реда. Значајан допринос неговању и развоју музичке култу-
ре у Ваљеву, проф. Ж. Грбић је дао и изван редовног рада у 
школи. У томе је највише успеха постигао са хором „Зана-
тлија” радећи са њим од оснивања, у септембру 1929. годи-
не. Рад певачког друштва „Занатлија” биће веома цењен и 
ван родног града, а успешност и квалитет наступа пратила 
је како дневна штампа, тако и музичка критика, не штедећи 
похвале. Зна се да је професор Грбић оснивач и Грађанског 
музичког оркестра који је наступао заједно са „Занатлијом”. 
Поред захтевног друштвеног ангажовања, проф. Грбић је 
постизао и да најмлађе Ваљевце приватно подучава виоли-
ни и клавиру. Касније свој педагошки рад наставља у Срем-
ским Карловцима, у Богословији, и у Учитељској школи у 
Београду. Од 1937. до 1945. године био је професор виолине 
у Музичкој школи „Станковић” у Београду, а после и про-
фесор виолине на Музичкој академији.

14. Улица др Вере Поповић – почиње од Улице Бахтијара 
Вагабзаде, на кп 12060/3, сече кп 12060/2, 12062, 12063, 12064/2 
и завршава се између кп 12065/15 и 12066 КО Вождовац. 

Образложење: Др Вера Поповић је радила у Заводу за 
церебралну парализу и развојну неурологију. Била је један 
од врхунских стручњака, начелник Другог паваљона Спе-
цијалне болнице за церебралну парализу на Вождовцу.

15. Улица Милоша Брадића – почиње од Улице Бахтија-
ра Вагабзаде, на кп 12045/5, сече кп 12046/2, скреће лево на 
кп 12060/2, иде дуж целе кп 12042/2 и завршава се између 
кп 12032/1 и 12034 КО Вождовац. 

Образложење: Милош Брадић, ПУ за град Београд, ОУП 
Вождовац – Засновао је радни однос у МУП-у 1981. године. 
Погинуо је приликом обављања службеног задатка, на тери-
торији АП КиМ 22.09.1998. године. Истицао се као савестан 
и одговоран радник. Увек је испољавао изузетно залагање и 
интересовање у обављању поверених послова, док је са ве-
ликом приврженошћу обављао полицијски посао. Колеге га 
памте као некога ко је увек био спреман да другима пружи 
несебичну помоћ и подршку.

Иницијативу је поред грађана градске општине Вождо-
вац поднело Министарство унутрашњих послова Републи-
ке Србије.

16. Улица Славке Томић – почиње од Беранскe улице, на 
кп 7984/3, сече кп 7984/1, 7983 и 7982, скреће десно, сече кп 
7981 КО Вождовац, где се и завршава.

Образложење: Славка Томић била је српска хероина из 
Првог светског рата и наредник Војске Краљевине Србије. 
Једине информације о њеном постојању се налазе у у фран-
цуском листу Екселсиор из 1916. године, који је известио о 
Славки из српског војничког логора у Солуну управо кад ју 
је одликовао један француски официр. Два пута је Екселси-
ор стављао Славку на насловну страну. Новембра 1915. го-
дине у Македонији ју је пронашао и сликар Алмери де Ло-
бел-Риш који је начинио њен акварел. Њена судбина после 
1916. године је непознаница.

17. Улица Драгутина Илића – почиње од новопредложе-
не Улице Славке Томић, између кп 7984/1 и 7983, сече и за-
вршава се на кп 7983 КО Вождовац.

Образложење: Драгутин Илић (1858–1926) био је срп-
ски књижевник, драматург, новинар и политичар. Потиче 
из познате песничке породице Илића из Београда: отац му 
је био Јован Илић, а брат Војислав Илић. Почео је да пише 
још од гимназијских дана сарађујући у часописима Јавор и 
Отаџбина. Кренуо је да пише инспирисан делом великих 
руских писаца попут Тургењева, Пушкина, Гогоља, Жуков-
ског... Највише занимања у писању показао је за поезију и 
драму. У свом стваралаштву стално је следећи народне иде-
але нагињао ка романтизму. Народно позориште у Београ-
ду је 1. марта 1881. године извело његову драму Вукашин. 
На истој позорници је до 1906. изведено десетак његових 
драмских дела. Те 1881. године завршио је права у Београ-
ду, стекавши докторат. На повлачење из књижевне јавности 
добрим делом утицало је то што га Јован Скерлић није увр-
стио у своју Историју нове српске књижевности. Скерлић 
га није лично трпео и због тога му је и учинио неправду. 
Пред крај живота Илић се потпуно повукао проводећи бу-
ран живот и негирајући групу окупљену око Српског књи-
жевног гласника, што је додатно утицало на рани књижев-
ни заборав.

18. Улица Наталије Бјелајац – почиње од Улице Милића 
Мариновића, између кп 7870 и 7764/26, пружа се и заврша-
ва се на кп 7848 КО Вождовац.

Образложење: Наталија Бјелајац била је српска хероина, 
болничарка и наредник српске војске у Балканским и Пр-
вом светском рату. У борбама је рањена 12 пута и одлико-
вана 12 пута. Због исказане храбрости у борбама добила је 
и прво одликовање медаљу Милош Обилић. Одликована је 
и Карађорђевом звездом са мачевима после пробоја Солун-
ског фронта и ослобађања Битоља.

19. Улица Босе Ранковић – почиње између кп 5898/3 и 
5899/3, прати кп 5899/4 и завршава се између кп 5898/2 и 
5899/2 КО Вождовац.

Образложење: Боса Ранковић (1872-?) била је болничар-
ка у Балканским и Првом светском рату. Високообразова-
на жена, са дипломом и статусом образоване девојке, могла 
је да парира угледним и богатим госпођицама. Радила је у 
Војној болници где је лечила пацијенте, када су се догодили 
Балкански ратови. Боса је дане и ноћи проводила на инфек-
тивном одељењу београдске болнице.

20. Улица Ленке Рабасовић – почиње од Улице Сињска, 
на кп 5910/2, сече кп 6932/1, 6932/4, 6932/6 и завршава се на 
кп 6932/2 КО Вождовац.

Образложење: Ленка Рабасовић била је српска хероина, 
комита и учесница Првог светског рата. Рођена је у селу 
Биоска, недалеко од Ужица, на обронцима планине Таре. 
Имала је четири брата, који су били борци српске војске то-
ком ратова. У рату приступила четничком одреду.

21. Улица Стојадина Мирковића – почиње између кп 
5959 и 6888/1, прати део кп 5786/3, прати целом дужином 
кп 5786/4 и 5786/5, и заврашава се на граници са суседним 
насељеним местом Звездара на кп 6947/1 КО Вождовац.

Образложење: Стојадин Мирковић био је војник југо-
словенске народне армије на редовном одслужењу војног 
рока који је после блокаде хрватских паравојних формаци-
ја, погинуо када је његов транспортер из којег је дејствовао 
погодила „зоља”.

Иницијативу су поред грађана градске општине Вождо-
вац поднели и Војска Србије и Министарство одбране РС.

22. Улица Олге Спиридоновић – почиње на кп 6891/1, 
сече кп 6901/2 и завршава се на кп 6909 КО Вождовац.

Образложење: Олга Спиридоновић (1923–1994), позо-
ришна, телевизијска и филмска глумица. Родитељи су били 
путујући глумци, тако да је наступала на сцени са само три 
месеца, у колицима, у Ибзеновој Нори. Била је чланица Ју-
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гословенског драмског позоришта од 1951. године до пен-
зије. Златну арену је добила 1959. године за најбољу главну 
женску улогу у филму „Мис Стон”.

23. Улица 28. јуна – почиње између кп 6891/1 и 6874/1, 
сече кп 6874/1, 6931/3, 6901/2 и завршава се код кп 6901/16 
КО Вождовац.

Образложење: По 28. јуну тј. Видовадану, који се у Ср-
бији обележава као помен на страдање Срба и кнеза Лаза-
ра Хребељановића у бици против турске војске на Косовом 
пољу 1389. године.

24. Улица Кружни пут 5 – почиње од Улице Владимира 
Митровића, на кп 30036/18, сече кп 30036/9 и 30037/2 и за-
вршава се између кп 30035/1 и 30037/1 КО Вождовац.

Образложење: Новопредложена улица Кружни пут 5 је 
у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.

25. Улица Зорке Манојловић – почиње од Улице породи-
це Трајковић, на кп 7948/4, сече кп 7945, и завршава се на кп 
7944 КО Вождовац. 

Образложење: Зорка Манојловић (1929-2013) била је 
глумица, дугогодишња чланица позоришта „Бошко Буха”. 
Зорка Манојловић је рођена 1929. у Београду као Зорка Док-
нић. Зорка је била дугогодишња чланица Позоришта Бо-
шко Буха где је одиграла више улога, од којих су значајни-
је у представама Том Сојер, Хаклбери Фин, Оливер Твист, 
Сновиђења Симоне Машар, а улогу у представи Србољуба 
Станковића Украдени принц и изгубљена принцеза је игра-
ла 30 година. Поред улога у позоришту остварила је запаже-
не улоге и у филмовима, од којих су најпознатије улоге бака 
које је тумачила у филмовима Туђа Америка, Ране, Јагода у 
супермаркету и Седам и по.

26. Улица Јагоша Жарића – почиње између кп 7955 и 7956, 
пролази између кп 7944 и 7956, 7944 и 7943, сече кп 7923/1 и 
завршава се између кп 7923/1 и 7922/1 КО Вождовац.

Образложење: Јагош Жарић био је командант Прве проле-
терске народноослободилачке ударне бригаде у саставу Прве 
пролетерске дивизије која је ослобађала Београд 1944. године.

27. Улица Породице Трајковић 4. део – почиње између 
кп 7949 и 7970/1, пролази поред кп 7951 и 7955 и завршава 
се између кп 7962 и 7963 КО Вождовац.

Образложење: Новопредложена Улица породице Трај-
ковић 4. део је у колоквијалној употреби грађана дужи вре-
менски период.

28. Улица Кратохвила Јована – почиње од новопредло-
жене Улице породице Трајковић 4. део, између кп 7955 и 
7951, сече 7951 и завршава се код кп 7952 КО Вождовац.

Образложење: Јован Кратохвил био је професор на Фа-
култету ликовних уметности и ректор Универзитета у Бео-
граду. Био је врхунски спортиста, првак Југославије у пли-
вању, шампион државе у стрељаштву. Завршо Академију у 
Београду и специјални течај вајарства 1949. године. Један од 
најистакнутијих српских вајара по јасно дефинисаној фор-
ми, уношењу нових материјала и њиховом констуктивном 
комбиновању. Бавио се графиком, таписеријом. Аутор је 
споменика палим борцима на Мајевици (БИХ), спомен ко-
стурнице у Сансеполкру, 1973 (Италија).

29. Улица Љубице Ди Сорно – почиње од Улице Беран-
ска, између кп 8001 и 8004/1, сече и завршава се на кп 8003 
КО Вождовац, код Улице Војводе Степе. 

Образложење: Љубица Чакаревић – Ди Сорно (1894–
1980) била је учитељица из Ужица пркосила је окупационим 
снагама тако што је одбила да настави да се бави просвет-
ним радом. Придружила се оцу и тројици браће у рову на 
Солунском фронту. После 27 дана избегавања бугарских за-
седа стигла је на Солунски фронт и донела драгоцене подат-
ке српској Врховној команди из окупиране отаџбине. Одли-
кована је златном медаљом за храброст „Милош Обилић”.

30. Улица Ђурђевке Чакаревић – почиње од Беранске 
улице, на кп 7969 КО Вождовац, на којој се и завршава. 

Образложење: Ђурђевка Чакаревић (8. април 1923 – 2. 
јануар 2006.) је била примадона београдске опере и стални 
гост опера у Напуљу, Торину и Риму. Поред певања бави-
ла се и педагошким радом. Каријеру певача је почела у Ху-
мористичком позоришту у Београду да би од 1957 добила 
нагажман у београдској опери. Током своје каријере певала 
је улоге које припадају сопранима и мецосопранима. Та-
квих улога било је преко шездесет. Стекла је највећа при-
знања креирајући улоге у операма италијанских мајстора, 
нарочито Вердија (Амнерис у Аиди, Принцеза Еболи у Дон 
Карлосу и др.), затим у делима Јаначека, Прокофјева и др. 
Гостовала је у најзначајнијим музичким центрима као што 
су Минхен, Висбаден, Венеција, Лозана, Праг, Торино, Бу-
димпешта, Милано, Рим, Москва, Келн, Кијев, Лењинград, 
Каиро, Буенос Ајрес.

31. Улица Григорија Ивановича Самојлова – почиње од 
Улице Беранска, на кп 7968 КО Вождовац, на којој се и за-
вршава.

Образложење: Григорије Иванович Самојлов (1904–
1989) био је архитекта, резервни официр, урадио иконостас 
за потребе православне капеле српских војника у заробљ-
ничком логору Бадсузи. Спада у ред руских емиграната који 
су се формирали у Краљевини СХС. Градио је у духу акаде-
мизма, српско-византијског стила, модернизма и арт декоа. 
Истакао се не само својим високим умећем у пројектовању 
различитих типова грађевина, од монументалних јавних 
здања до породичних кућа, већ и као аутор неких од нај-
лепших ентеријера београдских палата овог периода. Аутор 
је бројних дела као што су капела Јована Савића на Новом 
гробљу, иконостас и ентеријер некада Црква Свете Троји-
це (сада Саборни храм Христа Спаситеља у Бањој Луци), 
црква Светог Архангела Гаврила на Топчидерском гробљу 
(1939), фабрике и виле породице Теокаровић, као и Цркве 
Рођења Светог Јована у Вучју, Палата пензионог фонда чи-
новника и служитеља Народне банке Краљевине Југосла-
вије (1938) на Теразијама, са биоскопом „Београд”, од 1975. 
преуређен у Позориште на Теразијама, зграда Машинског и 
Технолошког факултета.

32. Улица др Драгиње Бабић – почиње од Улице Беран-
ска, на кп 7967 КО Вождовац, на којој се и завршава.

Образложење: Др Драгиња Бабић (1886–1915) била је 
доктор и једна од првих доктора жена у нашој земљи. Ка-
ријеру је започела у Ваљеву где је током Балканских ратова 
била управник резервне болнице.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

33. Улица Евелин Хаверфилд – почиње од Улице војводе 
Пријезде, између кп 25 и 50, прати део кп 96 и завршава се 
између кп 35 и 47 КО Вождовац.

Образложење: Евелин Хаверфилд (1867–1920) – током 
Првог светског рата бароница Евелин Хаверфилд радила је 
у болници у Лазаревцу, која је током повлачења и помоћи 
колегинице Едит Холовеј, успела да евакуише болницу за 
само 8 сати. била је енглеска сифражеткиња и хуманитар-
на радница. Почетком 20. века била је укључена у рад Со-
цијално-политичке уније жена, милитантне организације 
Емелин Панкхерст, која се залагала за женско право гласа. 
Током Првог светског рата је радила као добровољна меди-
цинска сестра у Србији. После рата вратила се у Србију да 
подигне Дом за ратну сирочад у Бајиној Башти. Иницијати-
ву су, поред грађана градске општине Вождовац, поднели и 
Војска Србије и Министарство одбране Реппублике Србије. 

34. Улица дукатска – представља наставак постојеће Ду-
катске улице (матични број: 791016098751) и продужава се 
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у делу који почиње код кп 45/1, иде границом са суседном 
општином Звездара, прати целом дужином кп 45/2, 46/10 и 
47/11 и завршава се код кп 47/10 КО Кумодраж.

35. Улица Шемпетер Вртојба – почиње од Улице Браће 
Јерковића, на кп 20/15, иде кроз кп 20/11, скреће десно, сече 
84/4, скреће лево у кп 78/10, пролази између кп 78/9 и 78/11 
и завршава се између кп 78/1 и 78/12 КО Кумодраж.

Образложење: Шемпетер Вртојба је општина у Словени-
ји са којом градска општина Вождовац има остварене брат-
ске односе и међуопштинску сарадњу.

36. Улица војводе Влаховића – почиње од Улице браће 
Јерковић, између кп 22/5 и 22/7, прати целом дужином кп 
96/15, сече кп 96/14, прати кп 96/13, 55/2, 53/7, 52/32 и 52/16 
и завршава се на граници са суседном општином Звездара 
између кп 52/14 и 52/18 КО Кумодраж.

Образложење: Новопредложена Улица војводе Влаховића 
је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.

37. Улица Ирске десете дивизије – почиње између кп 
79/3 и 77/1, сече кп 72/9, скреће лево и прати кп 72/4, 73/3, 
63/3, сече кп 96/14, прати кп 60/4, 59/2, 57/12, 48/3, 48/4, 49/6 
и 50/5, сече кп 50/3 и завршава се на кп 50/7 КО Кумодраж, 
на граници са суседном општином Звездара. 

Образложење: Ирска десета дивизија је бранила српску 
војску у повлачењу. Састављена од око 8.000 добровољаца-
,покушали да зауставе бугарску армију.

38. Улица генерала Ђоке Поповића – почиње од ново-
предложене Улице војводе Влаховића, између кп 64/10 и 
55/7, прати кп 96/13, 96/12, 96/4, скреће десно на кп 207/4, 
сече кп 207/5, прати 644/2 и 644/1, затим прати део кп 95/11 
и завршава се између кп 543 и 246/1 КО Кумодраж.

Образложење: Генерал Ђока Поповић био је ађутант 
краља Петра Првог Карађорђевића, а уједно је староседе-
лац Кумодража. Сви пали борци, староседеоци Кумодража, 
укључујући и мушку децу стару само 10-12 година, дали су 
животе истовремено очеви и синови, бранећи Кумодраж од 
непријатеља. И дан данас потомци станују на истим адреса-
ма и дужни су да одају почаст и спрече заборав жртве пре-
дака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко су познати 
као врсни војници и војсковође, а староседелац Кумодража, 
такође је и чувени војвода Степа Степановић, о чијим се 
војним стратегијама подучава и на војним универзитетима.

39. Улица Чедомиља М. Тодоровића – почиње од ново-
предложене Улице војводе Влаховића, између кп 73/1 и 73/2, 
прати кп 73/10, скреће лево, пролази између кп 74/1 и 73/2 и 
завршава се код кп 72/3 КО Кумодраж.

Образложење: Чедомиљ М. Тодоровић био је књижев-
ник и историчар. Најпознатији по томе што је 1918. године 
написао књигу „Истоија српскога народа”.

40. Улица Тибор Церне – почиње од новопредложене 
Улице Ирске десете дивизије, на кп 59/1 на којој се и завр-
шава, код кп 60/1 Кумодраж.

Образложење: Тибор Церна био је војник Војске Југосла-
вије. Као командир стрељачког одељења 125. моторизоване 
бригаде учествовао је у одбрани Југославије за време НАТО 
бомбардовања. Током битке на Кошарама својевољно је напу-
стио заклон да би помогао у откривању непријатеља, али при-
мио је два метка која су га усмртила. Одликован је Орденом за 
заслуге у области одбране и безбедности првог степена. 

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Војска Србије и Министарство одбране РС.

41. Улица Стевана Боднарова – почиње од новопредло-
жене Улице Ирске десете дивизије, између кп 57/5 и 57/10, 
прати кп 57/1 и завршава се између кп 57/2 и 57/7 КО Кумо-
драж.

Образложење: Стеван Боднаров (1905–1993) био је по-
знати београдски вајар, аутор мермерног споменика од 

бронзе стрељанима у спомен парку у Јајинцима. Рођен је 12. 
августa 1905. године у Госпођинцима, код Жабља. За време 
школовања напушта браварски занат и 1925. године ступа 
у Уметничку школу у Београду. Најпре је учио вајарство код 
Петра Палавичинија, а потом сликарство код Михаила Ми-
ловановића. Од 1930. године је имао излагања на пролећ-
ним и јесењим изложбама у Београду, а самостално излаже 
је излагао и 1933. у Београду и 1934. у Новом Саду. Бора-
вио је у Паризу од 1934. до 1935. и 1938. до 1939. године и 
тамо одржавао изложбе. За време Другог светског рата, због 
учествовања у Народноослобоидлачком покрету (НОП), од 
1942. до 1944. је био затворен у Бањичком логору, а у про-
леће 1944. године је отишао у партизане. Боднаров је остао 
прилично доследан својим схватањима, заступајући реали-
стички стилски израз у вајарству и у сликарству. Бавио се 
последњих година минијатуром и у њу увео динамичнију 
фактуру. Као сликар највише се бавио сликањем портрета 
и градова.

42. Улица Симе Ћирковића – почиње на кп 48/17, прати 
кп 48/8, сече новопредложену Улицу Ирске десете дивизије, 
прати кп 56/1 и завршава се између кп 56/3 и 56/2 КО Кумо-
драж. 

Образложење: Симе Ћирковић (1929–2009) био је један 
од највећих познавалаца српског средњег века, био је члан 
многих академија, међу којима је и САНУ. Добитник је Сед-
мојулске награде и многих других награда. Основна област 
истраживања Симе Ћирковића је средњовековна историја 
јужнословенских народа а карактерише их тематска раз-
новрсност, методолошка иновација, критичност и тежња 
ка синтези. Изворну подлогу је ширио истраживањима у 
архивима Дубровника, Венеције, Хиландара и Будимпеште. 
Објавио је велики број студија о којим податке пружају би-
блиографије. Тридесет студија о општијим темама сабрано 
је у књизи Работници, војници, духовници, друштва сред-
њовековног Балкана објављеној у Београду 1997. године. 
Сима Ћирковић је добио најбоље критике од већине мо-
дерних критичких историчара, прву похвалу добивши од 
хрватске историчарке Наде Клаић. Између осталог, западни 
историчари сматрају да је Сима Ћирковић један од ретких 
југословенских историчара који је ослободио своје дело од 
могућих националистичких утицаја и објективно сагледао 
историјску науку. У светској историографији, он се сматра 
ауторитетом за историју средњовековне Босне.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднео и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда.

43. Улица Предрага Симића – почиње од новопредложе-
не Улице војводе Влаховића, између кп 61/1 и 62/1, прати кп 
61/3, 56/6, 49/7 и завршава се између кп 49/4 и 49/5 КО Ку-
модраж, код новопредложене Улице Ирске десете дивизије. 

Образложење: Предраг Симић (1954–2015) био је про-
фесор Факултета политичких наука у Београду, амбасадор 
Републике Србије у Француској, аутор многих научних ра-
дова. Такође, био је спољнополитички саветник.

44. Улица Петера Урбана – почиње од новопредложене 
Улице војводе Влаховића, између кп 49/5 и 50/2 КО Кумо-
драж, прати границу датих парцела и ту се завршава.

Образложење: Петер Урбан (1934–2009) био је књижев-
ник и преводилац, лектор, историчар, студирао је слависти-
ку, германистику и историју на универзитетима у Београду 
и Вирцбургу. Био је један од најзначајнијих немачких прево-
дилаца. У

45. Улица Николе Бешевића – почиње од новопредло-
жене Улице генерала Ђоке Поповића, између кп 64/7 и 64/3, 
прати кп 64/6, сече кп 65/3, 66/3, 67/4 и 68/5, скреће десно 
на кп 145/3, прати кп 145/2, прати 69/2, скреће десно код кп 
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69/3, сече кп 68/8, скреће лево и прати кп 67/6 и завршава се 
на кп 73/11 КО Кумодраж. 

Образложење: Никола Бешевић (1892–1970) био је сли-
кар, професор на Београдској уметничкој школи. Један од 
значајнијих српских представника импресионизма. Уче-
ствовао је у Првом светском рату као добровољац.

46. Улица Михаила Полита Десанчића – почиње од но-
вопредложене Улице генерала Ђоке Поповића, између кп 
64/12 и 164/6, сече кп 165, 146/3, 145/1, 145/5, 145/4 и за-
вршава се на кп 146/1 КО Кумодраж, код новопредложене 
Улице Ирске десете дивизије. 

Образложење: Михаило Полит Десанчић (1833–1920) 
био је политичар, новинар, књижевник и адвокат, најближи 
сарадник Светозара Милетића. Као посланик и новинар за-
ступао је интересе свог српског народа. Био је члан Српске 
краљевске академије од 1892. године.

47. Улица Јована Деретића – почиње између кп 144/4 и 
70/2, сече кп 70/1, 70/3, 146/1 и 152/1 и завршава се код кп 
154/3 КО Кумодраж.

Образложење: Јован Деретић (1934–2002), професор 
Универзитета у Београду, књижевни историчар, оснивач 
и уредник научног часописа Књижевна историја. Аутор је 
више значајних монографија (о Доситеју, Његошу, епској 
народној поезији, културној историји Срба) и капиталне 
Историје српске књижевности. 

Иницијативу је поред грађана Градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

48. Улица Владе Дивљана – почиње, иде дуж и завршава 
се на кп 143/1 КО Кумодраж. 

Образложење: Владимир (Влада) Дивљан (1958–2015), 
српски рок музичар. Крајем седамдесетих година био је члан 
џез-рок група Мерлин и Звук Улице, а од 1979. до 1984. године 
био је предводник вокално-инструменталног састава Идоли. 

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

49. Улица Миодрага Живанова – почиње од границе са 
суседном општином Звездара, између кп 52/18 и 52/17, пра-
ти кп 52/33, 53/3, 52/30, сече кп 96/12 и 164/4 и завршава се 
на кп 164/8 КО Кумодраж. 

Образложење: Миодраг Живанов (1928–2000) био је је-
дан од најважнијих српских библиографа модерног доба. 
Био је дугогодишњи начелник Библиографског одељења 
Народне библиотеке Србије.

50. Улица Проте Бране Полкића – почиње између кп 559 
и 560/5, прати кп 95/11, скреће десно код кп 566, прати кп 
643 и завршава се између кп 571/2 и 233/2 КО Кумодраж. 

Образложење: Током Другог светског рата немачки оку-
патори у колони дугој више стотина метара повели су на 
стрељање све мушке становнике, укључујући и децу, и то 
због наводно убијеног једног немачког војника. Од страха, 
један од људи је преминуо на путу ка стрелишту ка Јајинци-
ма. Тадашњи председник општине кумодрашке (обухватала 
Кумодраж, Јајинци и Раковица село), и староседелац Кумо-
дража, Алекса Јовановић, гарантовао је немачким офици-
рима, својим и животима своје деце, поставивши их испред 
колоне да ни један становник Кумодража није извршио уби-
ство. Ризикујући свој и живот своје деце, спасао је животе 
стотине људи, међу којима су и деца. Сматрамо да му ду-
гујемо сећање на овај несебични чин. Прота Брана Полкић, 
једини познавалац немачког језика у то време, преводио је 
и омогућио комуникацију Алексе Јовановића и немачких 
официра, тиме ризикујући свој живот.

51. Улица наредника Драгутина Радаковића – почиње од 
Улице Божићне, између кп 783/1 и 782, прати кп 809, сече кп 
808, прати кп 810 целом дужином и завршава се између кп 
804/2 и 984/3 КО Кумодраж, код Улице Војводе Степе. 

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумо-
дража, укључујући и мушку децу стару само 10-12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима. 

52. Улица Михајла Петровића – почиње на кп 789/5, и за-
вршава се на кп 789/4, између кп 789/3 и 792 КО Кумодраж. 

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумо-
дража,укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима. 

53. Улица Јакова Марковића – почиње од Улице Реме-
тинске, на кп 949 КО Кумодраж, на којој се и завршава.

Образложење: Јаков Р. Марковић био је каплар српске 
војске и житељ Кумодража.

54. Улица наредника Грујице Станковића – почиње од 
Божићне улице између кп 931/2 и 930/2, прати кп 1462 и 
завршава се између кп 933 и 934 КО Кумодраж, код Улице 
Текеришка.

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумо-
дража,укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима. 

55. Улица Јована Тодоровића – почиње од Пролећне ули-
це, између кп 1664/1 и 901/2, прати кп 1457/1 и завршава се 
између кп 907 и 909/3 КО Кумодраж. 

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумо-
дража,укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима. 

56. Улица Радована Бабића – почиње од Улице топола, 
између кп 1736 и 1737, и завршава се на кп 1740 КО Кумо-
драж. 

Образложење: Радован Бабић био је каплар српске вој-
ске и житељ Кумодража.

57. Улица Јанићија Живановића – почиње од Улице Гу-
њак, између кп 1761/21 и 1784/1, прати кп 1761/24, сече кп 
1761/1 и 1748/1, и завршава се између кп 1762/4 и 1748/1 КО 
Кумодраж. 

Образложење: Јанићије Живановић био је каплар српске 
војске и житељ Кумодража.

58. Улица Милана Живковића – почиње од Улице Ок-
тобарске, између кп 1817/6 и 1710/46, прати кп 1817/33, 
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1953/7, сече кп 1710/41, прати кп 1817/35, 1784/28 и 1779 и 
завршава се између кп 1776 и 1774/1 КО Кумодраж.

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумодража, 
укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, дали су 
животе истовремено очеви и синови, бранећи Кумодраж од 
непријатеља. И дан данас потомци станују на истим адресама 
и дужни су да одају почаст и спрече заборав жртве предака. 
Сви староседеоци Кумодража, надалеко су познати као вр-
сни војници и војсковође, а староседелац Кумодража, тако-
ђе је и чувени војвода Степа Степановић, о чијим се војним 
стратегијама подучава и на војним универзитетима.

59. Улица браће Живојиновић – почиње од Улице војво-
де Степе, на кп 1693/1, сече кп 1692/1 и 1702 и завршава се 
на кп 1705 КО Кумодраж.

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумодра-
жа,укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, дали 
су животе истовремено очеви и синови, бранећи Кумодраж 
од непријатеља. И дан данас потомци станују на истим 
адресама и дужни су да одају почаст и спрече заборав жр-
тве предака.

60. Улица Митра Костића – почиње од Улице јоргована, 
на кп 1921/34, прати део кп 1921/59, и завршава се између 
кп 1926 и 1921/50 КО Кумодраж.

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумодра-
жа,укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, дали 
су животе истовремено очеви и синови, бранећи Кумодраж 
од непријатеља. И дан данас потомци станују на истим 
адресама и дужни су да одају почаст и спрече заборав жр-
тве предака.

61. Улица Радивоја Митровића – почиње од новопредло-
жене Улице Митра Костића, између кп 1921/59 и 1921/67, 
сече кп 1921/32, 1921/67, 1921/66, 1921/37, 1921/71 и 1921/39 
и завршава се на кп 1921/40 КО Кумодраж.

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумо-
дража,укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима.

62. Улица Петровданска 1. прилаз – почиње од Петров-
данске улице, између кп 1307 и 1931, прати кп 1480 и завр-
шава се на кп 1307 КО Кумодраж.

Образложење: Новопредложена Петровданске улице 1. 
прилаз је у колоквијалној употреби грађана дужи времен-
ски период.

63. Улица браће Матић – почиње од Улице земљораднич-
ке, између кп 1943/2 и 1934/65, прати део кп 1964, скреће де-
сно у кп 1939/1 и завршава се између кп 1938/1 и 1939/1 КО 
Кумодраж.

Образложење: Сви пали борци,староседеоци Кумо-
дража, укључујући и мушку децу стару само 10-12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима.

64. Улица Милана Томића – почиње од Улице ружа, 
између кп 1902 и 1901, пролази и завршава се између кп 
1899/3 и 1899/2 КО Кумодраж.

Образложење: Сви староседеоци Кумодража, надале-
ко су познати као врсни војници и војсковође. Такође, сви 
пали борци, староседеоци Кумодража,укључујући и мушку 
децу стару само 10–12 година, дали су животе истовремено 
очеви и синови, бранећи Кумодраж од непријатеља. И дан 
данас потомци станују на истим адресама и дужни су да 
одају почаст и спрече заборав жртве предака. 

65. Улица капетана Бранка Животића – почиње од Ули-
це ружа, на кп 1896/1, скреће десно између кп 1901 и 1900, 
затим скреће лево и пролази између кп 1899/2 и 1900 КО 
Кумодраж и ту се и завршава.

Образложење: Сви пали борци, староседеоци Кумо-
дража, укључујући и мушку децу стару само 10–12 година, 
дали су животе истовремено очеви и синови, бранећи Ку-
модраж од непријатеља. И дан данас потомци станују на 
истим адресама и дужни су да одају почаст и спрече забо-
рав жртве предака. Сви староседеоци Кумодража, надалеко 
су познати као врсни војници и војсковође, а староседелац 
Кумодража, такође је и чувени војвода Степа Степановић, о 
чијим се војним стратегијама подучава и на војним универ-
зитетима.

66. Улица браће Ристић – почиње од Улице ружа на кп 
1895/1 КО Кумодраж, коју сече и на којој се завршава.

Образложење: Сви староседеоци Кумодража, надале-
ко су познати као врсни војници и војсковође. Такође, сви 
пали борци, староседеоци Кумодража,укључујући и мушку 
децу стару само 10–12 година, дали су животе истовремено 
очеви и синови, бранећи Кумодраж од непријатеља. И дан 
данас потомци станују на истим адресама и дужни су да 
одају почаст и спрече заборав жртве предака. 

67. Улица Станимира Стојановића – почиње од Улице 
ружа, између кп 1871/1 и 1872/1, прати кп 1867/8, сече кп 
1866, скреће лево и завршава се на граници са суседном ка-
тастарском општином Јајинци, на кп 1877/2 КО Кумодраж.

Образложење: Сви староседеоци Кумодража, надале-
ко су познати као врсни војници и војсковође. Такође, сви 
пали борци, староседеоци Кумодража, укључујући и мушку 
децу стару само 10–12 година, дали су животе истовремено 
очеви и синови, бранећи Кумодраж од непријатеља. И дан 
данас потомци станују на истим адресама и дужни су да 
одају почаст и спрече заборав жртве предака.

68. Улица Животе Маринковића – почиње од новопре-
дложене Станимира Стојановића, између кп 1866 и 1867/7, 
сече кп 1865, скреће лево и завршава се између кп 1861 и 
1865 КО Кумодраж.

Образложење: Сви староседеоци Кумодража, надале-
ко су познати као врсни војници и војсковође. Такође, сви 
пали борци,староседеоци Кумодража,укључујући и мушку 
децу стару само 10–12 година, дали су животе истовремено 
очеви и синови, бранећи Кумодраж од непријатеља. И дан 
данас потомци станују на истим адресама и дужни су да 
одају почаст и спрече заборав жртве предака.

69. Улица Милутина Пауновића – почиње између кп 
1858/2 и 1859, сече и завршава се на кп 1867/1 КО Кумодраж.

Образложење: Сви староседеоци Кумодража, надале-
ко су познати као врсни војници и војсковође. Такође, сви 
пали борци, староседеоци Кумодража,укључујући и мушку 
децу стару само 10–12 година, дали су животе истовремено 
очеви и синови, бранећи Кумодраж од непријатеља. И дан 
данас потомци станују на истим адресама и дужни су да 
одају почаст и спрече заборав жртве предака.

70. Улица Панте Филиповића – почиње од Улице војводе 
Степе, између кп 1844/1 и 1869/1, прати кп 1868/2 и 1867/10 
и завршава се између кп 1867/4 и 1870/1 КО Кумодраж.

Образложење: Сви староседеоци Кумодража, надале-
ко су познати као врсни војници и војсковође. Такође, сви 
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пали борци,староседеоци Кумодража,укључујући и мушку 
децу стару само 10–12 година, дали су животе истовремено 
очеви и синови, бранећи Кумодраж од непријатеља. И дан 
данас потомци станују на истим адресама и дужни су да 
одају почаст и спрече заборав жртве предака.

71. Улица Миливоја Павловића – почиње од Улице вој-
воде Степе, на кп 1847/4, сече кп 1847/1, 1847/5, 1848/2 и за-
вршава се на кп 1849 КО Кумодраж.

Образложење: Сви пали борци,староседеоци Кумодража-
,укључујући и мушку децу стару само 10-12 година, дали су 
животе истовремено очеви и синови, бранећи Кумодраж од 
непријатеља. И дан данас потомци станују на истим адресама 
и дужни су да одају почаст и спрече заборав жртве предака. 
Сви староседеоци Кумодража, надалеко су познати као вр-
сни војници и војсковође, а староседелац Кумодража, тако-
ђе је и чувени војвода Степа Степановић, о чијим се војним 
стратегијама подучава и на војним универзитетима.

72. Улица Хајдук-Стојка – почиње од Улице Павла Лаба-
та, између кп 280/1 и 279, прати кп 1088, скреће лево код кп 
276 и прати кп 1089 КО Јајинци до границе са суседном КО 
Кумодраж. Сече кп 1525, 1526, 1527/1, 1528/1 и 1529/1, пра-
ти кп 1944 целом дужином и завршава се између кп 1544/1 
и 1853/1 КО Кумодраж, код Улице Војводе Степе.

Образложење: Према легенди постојало је веровање да 
ће се вратити на своја огњиштва када два брата близанца са 
два вола близанца и ралом изору шанац у круг око насеља. 
Појавио се Хајдук-Стојко са својим братом близанцем који 
је то и урадио. Хајдук-Стојко је хајдуковао 12 година у овим 
крајевима, а један од разлога његовог скривања ту је и уби-
ство турског Бали-Бега. Од хајдука Стојка, староседеоци Ја-
јинаца, Ајдуковићи и Стојковићи. 

73. Улица каплара Марковића – почиње од новопредло-
жене Улице Хајдук-Стојка, између кп 1528/1 и 1529/1 КО 
Кумодраж, где се и завршава.

Образложење: Јаков Р. Марковић био је каплар српске 
војске и житељ Кумодража.

74. Улица Радојице Станковића – почиње од новопре-
дложене Улице Хајдук-Стојка, на кп 1528/1 КО Кумодраж на 
којој се и завршава.

Образложење: Радојица Г. Станковић био је каплар срп-
ске војске и житељ Кумодража.

75. Улица каплара Бабића – почиње од новопредложене 
Улице Хајдук-Стојка, на кп 1527/1 КО Кумодраж, где се и за-
вршава.

Образложење: Радован Бабић био је каплар српске вој-
ске и житељ Кумодража.

76. Улица Жике Стојковића – почиње од новопредложе-
не Улице Хајдук-Стојка, на кп 1526 КО Кумодраж, где се и 
завршава.

Образложење: Староседелац, дугогодишњи председник 
месне заједнице Јајинци и борио се за све грађане у насељу.

77. Улица Светозара Тозе Николића – почиње од ново-
предложене Улице Хајдук-Стојка, између кп 268/1 и 267/1 
КО Јајинци где се и завршава.

Образложење: Светозар Тоза Николић био је староседе-
лац Јајинаца. Сматра се да је прва права кућа у Јајинцима, 
кућа Тозе Николића која још увек постоји, а налази се код 
гробља у Јајинцима. 

78. Улица Десимира Стојковића – почиње од новопре-
дложене Улице Хајдук-Стојка, на кп 270/1 и завршава се из-
међу кп 277/1 и 270/1 КО Јајинци.

Образложење: Био је староседелац Јајинаца и велики до-
бротвор. 

79. Улица Живојина Живојиновића – почиње од ново-
предложене Улице Хајдук-Стојка, на кп 271/4 КО Јајинци, 
где се и завршава.

Образложење: Живојин Р. Живојиновић био је редов 
српске војске и житељ Кумодража.

80. Петријина улица – почиње од новопредложене Улице 
Хајдук-Стојка, на кп 271/6 КО Јајинци, где се и завршава.

Образложење: Петрија Ајдуковић изгубила шест синова. 
Троје деце у збегу ка Крагујевцу у Великом рату, и касније 
три сина у Другом св.рату. Петријина улица представљаће 
не само улицу Петрије Ајдуковић, већ улицу свих мајки које 
су изгубиле своје синове. 

81. Улица Николе Николића – почиње од Улице Иванке 
Муачевић, на кп 271/2, сече кп 271/4 и 271/6, скреће десно 
и иде границом кп 725 и завршава се између кп 733 и 734/1 
КО Јајинци.

Образложење: Никола И. Николић био је редов српске 
војске и житељ Кумодража.

82. Улица Добрице Новаковића – почиње од новопре-
дложене Улице Николе Николића, на кп 724, сече кп 728 и 
завршава се на кп 729 КО Јајинци.

Образложење: Добрица Р. Новаковић био је ваздухо-
пловни потпоручник, пилот-ловац. Погинуо 6. априла 1941.
године у ваздушним борбама за одбрану Београда.

83. Улица Милана Стојковића – почиње од Улице Павла 
Лабата, иде границом кп 252/1 и пролази поред кп 277/1, 
скреће лево, пролази поред кп 253, 254, 255, скреће десно, 
сече кп 256/1, скреће десно и завршава се на кп 260/1 КО 
Јајинци.

Образложење: Милан Стојковић био је староседелац Ја-
јинаца, велики домаћин и великопоседник, власник огро-
мног имања, од којег је један део обухваћен овом улицом. 
Имао је и кафану у улици 29. новембра, која је страдала 
1942. године, па је део инвентара пребачен у Јајинцима. До-
нирао и помогао многе у Јајинцима којима је помоћ била 
потребна.

84. Фармацеутска улица – почиње од Улице Павла Лаба-
та, између кп 251 и 239/1, пролази и завршава се између кп 
240 и 239/1 КО Јајинци.

Образложење: Новопредложена Фармацеутска улица је 
улица најближа Фармацеутском факултету који је оријен-
тир у том делу Јајинаца.

85. Улица Уметничка 1. прилаз – почиње од Уметнич-
ке улице, на кп 815/1, сече кп 814/2, 814/1, прати кп 814/3, 
сече кп 710/10, 710/9, 710/8, 710/7, 710/6, 710/5, 710/2, 710/4, 
809/10 и завршава се на кп 795/2 КО Јајинци.

Образложење: Новопредложена Уметничке улице 1. 
прилаз је у колоквијалној употреби грађана дужи времен-
ски период.

86. Ђачка улица – почиње од Булевара ЈНА, између кп 
1069/10 и 834/2, прати кп 1069/9, 1069/8, 1069/7 и 1084/2 и 
завршава се на кп 1084/3 КО Јајинци, код Улице Вукашина 
Антића.

Образложење: Новопредложена Ђачка улица простире 
се од Булевара ЈНА до основне школе у Јајинцима и највише 
је користе ђаци када пешке иду у школу.

87. Улица Драгољуба Алексића – почиње од Улице Ристе 
Стефановића, на кп 96/19, сече кп 96/20, 96/2, 96/18, 96/17, 
96/14 и завршава се на кп 96/15 КО Јајинци.

Образложење: Драгољуб Алексић (1910–1985), најнео-
бичнија фигура и атракција Београда током немачке оку-
пације и по ослобођењу. По занимању је био бравар,али је 
познат по својим акробацијама.Савијао је металне шипке 
зубима, падао са велике висине и остајао неповређен,летео 
је држећи се за уже(са авиона) само зубима.1941, током не-
мачке окупације, снимио је први српски тон филм „Неви-
ност без заштите” (глума, режија, сцена, продукција).

Иницијативу је поред грађана општине Вождовац под-
нело и Министарство културе и информисања РС.
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88. Улица Петра Ковачевића – почиње од Улице Ристе 
Стефановића, између кп 82/2 и 82/4, сече кп 82/6, 82/1 и за-
вршава се на кп 82/7 КО Јајинци.

Образложење: Петар Ковачевић је живео у Јајинцима, 
био припадник краљеве жандармерије, борио за отаџбину и 
убијен је на Бањици.

89. Улица Жупа – почиње од Улице Ристе Стефановића, 
код кп 81/41, сече кп 81/38, 81/35, 81/2, 81/34 и завршава се 
између кп 81/33 и 81/42 КО Јајинци.

Образложење: По одредници – чувеној кафани „Жупа” 
која се налазила у непосредној близини ове новопредложе-
не улице.

90. Улица Сретена Костића – почиње од Улице Ристе 
Стефановића, на кп 81/6, сече кп 80/1 и завршава се између 
кп 80/1 и 81/2 КО Јајинци.

Образложење: Сретен Костић био је први српски шо-
фер, прва особа која је званично положила возачки испит. 
Први знак у Србији је поставио Сретен Костић код Жупе у 
Јајинцима на којем је писало „Држи десно”.

91. Улица кнеза Жике Михајловића – почиње од Улице 
Слободана Јовића, на кп 162 КО Јајинци на којој се и завршава.

Образложење: Кнез Живко Жика Михајловић је био 
локални титулар који је руководио управним пословима у 
селу у тадашњој београдској нахији.

92. Улица Виде Јоцић – почиње од Улице Слободана Јо-
вића, на кп 166/2 КО Јајинци, на којој се и завршава.

Образложење: Видосава Вида Јоцић (Скопље 1921 – Бео-
град 10. јануар 2002) била је српска вајарка. Вида Јоцић је 
заробљена 1942. и одведена у логор Бањица, затим у Ау-
швиц. Завршила је Високу филмску школу у Београду 1949. 
Дипломирала на вајарском одсеку Академије ликовних 
уметности у Београду коју студирала од 1950. до 1955. код 
проф. Јована Кратохвила, Стевана Боднарова, Сретена Сто-
јановића, Лојза Долинара. Одржала је 30 самосталних изло-
жби и више од 200 колективних у земљи и иностранству. 
Начинила је споменике у Ваљеву, Скопљу, Чачку и Новом 
Саду, а скулптуре у јавном простору у Острошцу и Аранђе-
ловцу. Израдила је неколико биста народних хероја. Групу 
од 40 скулптура ‹Апел за мир› поклонила је граду Београду. 

93. Улица Слободана Јовића 2. део – почиње од Улице 
Слободана Јовића на кп 188 КО Јајинци, на којој се и завр-
шава.

Образложење: Новопредложена Улица Слободана Јови-
ћа 2. део је у колоквијалној употреби грађана дужи времен-
ски период.

94. Улица Миленка Стојковића – почиње од Улице Сло-
бодана Јовића, између кп 188 и 233, скреће десно и сече кп 
187 КО Јајинци, на којој се и завршава.

Образложење: Миленко Стојковић (1769-1831) био је 
српски командант и војвода током Првог српског устанка. 
Повео је буну на дахије. Велики војнички успех Миленко 
Стојковић је доживео битку на Иванковцу.

95. Улица Драгише Стојадиновића – почиње од Улице 
Слободана Јовића, између кп 191 и 195, сече кп 195 и завр-
шава се на кп 192/3 КО Јајинци.

Образложење: Драгиш Стојадиновић био је дипломира-
ни правник из Београда, фотоаматер и филмски сниматељ. 
Као официр српске војске снимио је 1915. године заплење-
ном филмском камером разорени Београд. 

Иницијативу је поред грађана градске општине Вождо-
вац поднео и Архив југословенске кинотеке.

96. Улица др Наде Петровић – почиње од Улице Саве Јо-
вановића, на кп 182/3, сече кп 182/2, 182/4, 182/1 и завршава 
се између кп 182/1 и 187 КО Јајинци.

Образложење: Др Нада Петровић била је дугогодишњи 
педијатар у Дому здравља у Јајинцима.

97. Улица др Боже Маринковића – почиње од Улице 
Саве Јовановића, на кп 186/3, сече кп 186/5, 186/6 и 186/1 и 
завршава се између кп 186/1 и 186/2 КО Јајинци.

Образложење: Др Божа Маринковић био је дугогоди-
шњи и један од најпоштованијих лекара у Јајинцима.

98. Улица Еугена Вебера – почиње на кп 222/7, сече кп 
222/6, 222/3, 222/4, 222/2, 222/1, 186/4, 186/7, 186/8, и завр-
шава се између кп 186/2 и 223/1 КО Јајинци.

Образложење: Еуген Вербер (1923–1995) је упоредо по-
хађао српску основну школу и јеврејску верску школу. За 
време Другог св.рата био је затворен у Новом Саду. Еми-
грирао је у Мађарску, одакле је спроведен у радни логор 
на Источном фронту. После рата посветио се позоришној 
сцени и 1945. године постао је члан Српског народног по-
зоришта у Новом Саду. Преводио је са мађарског, јидиша, 
хебрејског и немачког језика. Предавао је хебрејски језик и 
књижевност на универзитетима у Београду и Сарајеву. Био 
је члан Удружења књижевника Србије,председник и члан 
Удружења књижевних преводилаца итд. 

99. Улица Александра Сунтурлића – почиње од Улице 
Саве Јовановића, од кп 224/6, сече кп 224/5, 224/3 и 224/1, и 
завршава се између кп 224/1 и 225/1 КО Јајинци.

Образложење: Александар Сунтурлић је цео век по-
светио развоју Вождовца на различите начине. Прво кроз 
омладински рад, а затим као председник извиђача Србије.

100. Улица грочанске нахије – почиње од Улице Саве Јова-
новића, између кп 227/4 и 228/4, пролази између кп 227/2 и 
228/3 и између кп 227/1 и 228/1 КО Јајинци, где се и завршава. 

Образложење: Пре него што су постали део општине 
Вождовац, Јајинци су припадали грочанској нахији.

101. Улица Врачарски срез – почиње од Улице Саве Јова-
новића, између кп 342/1 и 315/2, сече кп 343/2, 343/3, 352/2 
и 352/5 и завршава се између кп 352/7 и 319/6 КО Јајинци. 

Образложење: Пре него што су постали део општине 
Вождовац, Јајинци су припадали врачарском срезу. 

102. Улица породице Стојковић – почиње од Булевара ЈНА, 
на кп 214/31, сече кп 214/30, 214/28, 214/27, 214/26, 214/25, 
214/24, 214/23, 214/22, 389/49, 214/20, 214/19, 214/18, 214/17, 
214/16, 214/15, 222/7, 221/7, 220/1, 219/6, 219/7, 218/8, 218/4, 
218/5, 180/22, 393/14 и завршава се на кп 393/4 КО Јајинци.

Образложење: Породица Стојковић једна је од првих 
породица које су насељене у Јајинцима и потичу од хајдук 
Стојка. Ова породице је насељена на овим просторима 1823. 
године када ју је кнез Милош Обреновић иселио са Топчи-
дера. Према легенди постојало је веровање да ће се врати-
ти на своја огњиштва када два брата близанца са два вола 
близанца и ралом изору шанац у круг око насеља. Појавио 
се Хајдук-Стојко са својим братом близанцем који је то и 
урадио. Хајдук-Стојко је хајдуковао 12 година у овим кра-
јевима, а један од разлога његовог скривања ту је и убиство 
турског Бали-Бега. Од хајдука Стојка, потичу староседеоци 
Јајинаца, Ајдуковићи и Стојковићи. 

103. Улица Двадесеттреће Ср. Уд. Дивизије 1. Прилаз 
– почиње од Улице Двадесетреће Ср. Уд. Дивизије, на кп 
408/8, сече кп 408/6, 408/1, 409/2, 409/10, 409/9, 409/7, 409/8, 
409/6, 409/12, и завршава се на кп 409/4 КО Јајинци, код 
Улице Булевар ЈНА.

Образложење: Новопредложена Улица 23. Ср. Уд. Диви-
зије 1 Прилз је у колоквијалној употреби грађана дужи вре-
менски период.

104. Улица Димитрија Благојевића – почиње од 23. Ср. 
Уд. Дивизије, код кп 406/4, сече кп 406/3 и 406/2, и завршава 
се на кп 406/1 КО Јајинци.

Образложење: Димитрије Благојевић рођен је Јајинча-
нин и одликован је споменицом његовог височанства Ми-
лана Обреновића за заслуге у ослободилачком рату од 1876. 
до 1878. године.
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105. Улица породице Благојевић – почиње од новопре-
дложене Улице породице Стојковић, између кп 388/4 и 
377/1, сече кп 377/4, 388/9, 388/6, 376/6, 376/4,375/4, 369/6, 
369/1, 369/3, 369/8, 361/8 и 361/9, и завршава се на кп 361/7 
КО Јајинци.

Образложење: Породица Благојевић је староседелачка 
породица из Јајинаца. Почетком 19. века породица Бла-
гојевић је служила код породице Петковић и као часни и 
вредни људи добили су део имања од Петковића и трајно 
се населили у Јајинцима. Димитрије Благојевић рођен је Ја-
јинчанин и одликован је споменицом његовог височанства 
Милана Обреновића за заслуге у ослободилачком рату од 
1876. до 1878. године.

106. Улица хероја Јајинаца – почиње од Улице Иванке 
Муачевић, између кп 362/3 и 324/13, сече кп 323/1, 322/11, 
322/8, 321/6, 321/1, 358/9, 358/8, 358/7, 357/6 и 357/5, и завр-
шава се на кп 357/4 КО Јајинци. 

Образложење: Јајинци су познат крај који је имао много 
жртава у свим ратовима.

107. Улица Горњи Виногради – почиње од Улице Иван-
ке Муачевић, на кп 329/9, сече кп 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 
329/6, 325/4, 329/7, 329/8, 330/8, 334/5, 334/2 и завршава се 
између кп 334/4 и 298/1 КО Јајинци.

Образложење: У Горњим Виноградима, свака виђенија 
кућа имала је свој виноград, па је током јесени због тога цео 
овај крај мирисао на ширу и вино.

108. Улица Душана Марковића Чипија – почиње од Ули-
це Стојана Љубића, код кп 619/16, пролази између кп 620/20 
и 619/3 и завршава се између 619/3 и 619/40 КО Јајинци. 

Образложење: Душан Марковић Чипи се међу првима 
пријавио за одбрану српског народа и убијен 1991. године. 
Живео је у Јајинцима, а у његовој породичној кући живе 
његов отац и двоје деце, син и ћерка.

109. Улица Станоја Милутиновића – почиње од Улице 
Стојана Љубића, на кп 619/4 КО Јајинци, кроз коју пролази 
и на којој се завршава.

Образложење: Кмет Станоје Милутиновић био је управ-
ник села 1835. године.

110. Улица кмета Тодоровића – почиње од Улице Стојана 
Љубића, између кп 619/8 и 619/6, пролази поред кп 619/7 и 
619/9 и завршава се између кп 619/10 и 619/6 КО Јајинци. 

Образложење: Стеван Тодоровић био је кмет, односно 
управник села 1867. године.

111. Улица Српска– почиње од Улице Стојана Љубића, 
на кп 616/2, сече део кп 616/1, 617/2 и завршава се на кп 
618/1 КО Јајинци. 

Образложење: Зато што су сви становници ове Улице 
пореклом из Републике Српске и њихов предлог је да се 
улица и назове српска улица.

112. Војна улица – почиње од Улице Милке Боснић, из-
међу кп 485 и 500/2 КО Јајинци, где се и завршава. 

Образложење: Војна улица територијално се налази по-
ред бившег војног полигона.

113. Улица мисије Халијард – почиње од Улице Ане До-
беш, између кп 486/10 и 605/1, пролази границом кп 585/1, 
585/2, скреће десно и сече кп 579 и завршава се између кп 
580/1 и 579 КО Јајинци. 

Образложење: Operation Halyard (Операција Ваздушни 
мост) је највећа акција спашавања савезничких снага иза 
непријатељских линија у Другом светском рату изведена 
у Србији. Спашавање савезничких пилота изведено је од 
стране авијације САД у сарадњи са Југословенском војском 
у Отаџбини генерала Драгољуба Михаиловића. Четници су 
на тај начин спасили више од 500 савезничких пилота, које 
су Немци оборили изнад Југославије. Највећи број пилота 
је евакуисан са импровизованог аеродрома у селу Прањани 

1944. године. У америчким војним круговима ова спасилач-
ка мисија позната је као: Operation Halyard. Операција Ва-
здушни мост сматра се за једну од најуспешнијих спасилач-
ких мисија иза непријатељских линија у историји ратова.

114. Улица Цице Калушевић – почиње на кп 899/6, сече 
кп 899/3, 899/1, 898, 897, 896, 895, 894, 596/1, 596/6, 596/5, 
595/2, 594/4, 594/3, 593/4, 593/3, 592/3, 592/4, 591/3, 591/2, 
591/1, 587/3, 587/2 и завршава се на кп 587/1 КО Јајинци, 
код новопредложене Улице мисије Халијард.

Образложење: Цмиљка Б. Калушевић – Цица (Ивањица, 
1933 – Београд, 1989), некадашња државна репрезентативка 
и вишеструка шампионка у кошарци и атлетици, атлетска 
рекордерка Југославије у бацању копља. У оба спорта имала 
је запажене резултате. Југословенска рекордерка у бацању 
копља била је пет пута (у периоду од 1953. до 1962. године), 
са најбољим резултатом од 48,81 метара (1956). У тој ди-
сциплини била је шест пута појединачни првак Југославије 
(1952. и 1953, као чланица БСК и 1954, 1956, 1957. и 1958, 
као такмичарка АК „Црвена звезда”). За атлетску репрезен-
тацију Југославије наступала је 44 пута. Учествовала је на 
два атлетска првенства Европе: 1954. у Берну (шесто место 
са 46,78 m) и 1958. у Стокхолму (12. место са 45,42 m). На 
летњој Универзијади одржаној у Дортмунду 1953. освојила 
сребрну медаљу. Испунила норму за учешће на Олимпијади 
1956, али је без објашњења изостављена са списка путника. 
Истовремено је играла кошарку у „Црвеној звезди”, на по-
зицији центра, са којом је девет пута освајала кошаркашко 
првенство Југославије (од 1953. до 1960. у континуитету и 
1963). Била је целу деценију капитен КК „Црвена звезда”. 
Играла је за репрезентацију Југославије на два кошаркашка 
Првенства света: 1959. у Москви (четврто место) и 1964. у 
Лими (шесто место). На четвртом Светском првенству у 
Перуу (1964) била је друга на листи стрелаца са 78 кошева.

115. Улица породице Николић – почиње на кп 899/4, 
сече кп 899/2, 898, 893, 896, 895, 894, 596/1, 596/6, 596/5, 
595/2, 594/4, 594/3, 593/4, 593/3, 592/3, 592/4, 591/4, 591/3, 
591/2, 591/1, 587/3, 587/2 и завршава се на кп 587/1 КО Ја-
јинци, код новопредложене Улице мисије Халијард.

Образложење: Породица Николић је староседелачка по-
родица у Јајинцима. Светозар Тоза Николић био је старосе-
делац Јајинаца. Сматра се да је прва права кућа у Јајинцима 
из XIX века, кућа Тозе Николића која још увек постоји, а 
налази се код гробља у Јајинцима.

116. Улица породице Петковић – почиње код кп 899/7, 
сече кп 899/4, 899/2, 898, 893, 896, 895, 894, 597, 599/1, 601/3, 
601/2, 602/2, 602/1, 603/7, 603/1, 603/4, 604/3, 604/1, 605/3 и 
605/2 и завршава се на кп 605/1, код новопредложене Улице 
мисије Халијард. 

Образложење: Породица Петковић била је староседе-
лачка породица у Јајинцима. Јајинци деле судбину остат-
ка Србије и током Првог светског рата већина мушкараца 
или се са војском повукла преко Албаније или је завршила 
у заробљеништву. Занимљиво је да је баш током окупације 
у Јајинцима отворена школа. До 1918. године налазила се у 
кући Саве Петковића а од тада па до подизања нове зграде 
у кући Валожића.

117. Улица породице Спасојевић – почиње од Улице 
Стојана Љубића, на кп 600, скреће десно и сече кп 601/1, 
602/2, 602/1, 603/7, 603/1, 603/3, 604/3 и завршава се на кп 
604/2 КО Јајинци, код Улице Ане Добеш. 

Образложење: Породица Спасојевић била је староседе-
лачка породица у Јајинцима. Према Јовану Цвијићу међу 
првима су се доселили у Јајинце, када је кнез Милош расе-
лио насеље на Топчидеру. Стеван Спасојевић, од оца Недељ-
ка, борио се за ослобођење Србије за које је и дао свој жи-
вот. Умро је у заробљеништву у месту Једрене. Ова скромна 
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староседелачка породица помагала је изградњу и напредак 
Јајинаца, а пре свега основну школу у Јајинцима. И данас 
чланови ове породице живе и раде у Јајинцима.

118. Улица Милице Рибникар – почиње од Улице др 
Ненада Паренте, између кп 647/3 и 649/24, сече кп 1096/2, 
649/26, 649/5, 867/1, 867/2, скреће лево, и сече кп 879/3, 
879/4, 879/5, 879/6, скреће десно и сече 880/1, прати кп 
880/15, сече кп 880/52, 880/44, 947/15, 880/53, 880/46, 880/47, 
880/48, 880/49, 880/50, 880/51, 880/79, 880/22 и завршава се 
на кп 880/10 КО Јајинци. 

Образложење: Милица Рибникар Богуновић (вајарка и 
сликарка) рођена у Београду 1931. године. Академију ли-
ковних уметности завршила 1951. године у Београду. Са-
радник је мајсторске радионице Томе Росандића од 1951. до 
1956. године, са којим први пут излаже 1954. године. Поред 
низа лирских портрета ради и фигурине у пуној маси. Ау-
тор је споменика на Црном Врху (1961) и споменика херо-
јима Јерковићу и Дабићу на Довари код Ужица (1968).Прву 
самосталну изложбу имала је у Београду 1954. године. Из-
лагала је на колективним изложбама које су презентовале 
вајаре Београда и Србије, а и са групом „Лада”.

119. Улица Крсте Миљковића – почиње од новопредло-
жене Улице Милице Рибникар између кп 867/2 и 879/1, сече 
кп 868/3, 869, 870/1, скреће десно и пролази између кп 871/3 
и 870/2 и завршава се на кп 871/1 КО Јајинци.

Образложење: Крста Миљковић погинуо је на Сремском 
фронту 1945. године.

120. Улица Ружице Миљковић – почиње од новопредло-
жене Улице Милице Рибникар, на кп 880/2, сече кп 878/2 и 
878/1, скреће десно и завршава се на кп 876/2 КО Јајинци. 

Образложење: Ружица Миљковић била је домаћица која 
је погинула 1944. године. 

121. Улица породице Валожић – почиње од новопредло-
жене Улице Милице Рибникар, на кп 880/3, и завршава се 
између кп 881 и 878/3 КО Јајинци. 

Образложење: Породица Валожић је староседелачка по-
родица у Јајинцима. Јајинци деле судбину остатка Србије и 
током Првог светског рата већина мушкараца или се са вој-
ском повукла преко Албаније или је завршила у заробљени-
штву. Занимљиво је да је баш током окупације у Јајинцима 
отворена школа. До 1918. године налазила се у кући Саве 
Петковића а од тада па до подизања нове зграде у кући Ва-
ложића. После Великог рата, несебичном помоћи породице 
Валожић основна школа је наставила да постоји управо у 
кући ове породице. Овиме је ова породице остварила ди-
ректан утицај на образовни процес житеља Јајинаца у те-
шким послератним временима.

122. Улица породице Степановић – почиње од ново-
предложене Улице Милице Рибникар, на кп 880/14, сече 
кп 880/39, 880/40, 880/41, 880/42, 947/37, скреће лево на кп 
947/3, сече 947/36, 947/35, 947/2, 851/10, 852/8, 852/6, 853/23, 
853/12, 849/5, 855/19, 855/18, 855/3, 855/17, 855/20, пролази 
између кп 857 и 848/2, и између кп 863 и 848/24, скреће де-
сно и сече кп 848/5 и 848/9 и завршава се на кп 848/10 КО 
Јајинци, код Улице др Мила Бошковића.

Образложење: Породица Степаовић је староседелачка по-
родица у Јајинцима. Милутин и Андреја Степановић су браћа 
од стрица чувеног војсковође Војводе Степе Степановића. Ова 
часна породица је имала и своје представнике у бројним осло-
бодилачким ратовима, па подаци кажу да је поменути Андре-
ја Степановић из Јајинаца дао свој живот у Великом рату, док 
су Сретен и Љубомир Степановић, обојица земљорадници по 
струци своје животе за ослобођење државе дали 1944. године.

123. Улице Јоце Живковића – почиње од новопредложе-
не Улице Милице Рибникар, на кп 880/35, сече кп 880/33 и 
завршава се на кп 880/6 КО Јајинци. 

Образложење: Јоца Живковић био је кмет и на његову 
часну реч и гаранцију својим угледом спасао је заробље-
нике у баракама на Стелишту у Јајинцима, већ спремне за 
стрељање. 

124. Улица Грује Кочијаша – почиње од новопредложене 
Улице Милице Рибникар, на кп 880/31, сече кп 880/19, и за-
вршава се на кп 880/7 КО Јајинци. 

Образложење: Груја Кочијаш био је познат као прево-
зник у Јајинцима.

125. Улица Десетог километра – почиње од Улице Буле-
вар ЈНА, на кп 942/4, сече кп 942/15, 942/12, 942/11, 942/10, 
942/8, 942/7 и завршава се на кп 942/5 КО Јајинци.

Образложење: Новопредложена улица налази се тачно 
10 километра од центра Београда.

126. Улица Ане Глинскаје Јакшић – почиње од Улице Бу-
левар ЈНА, на кп 1075/11, сече кп 1075/10, 1075/8, 1075/7, 
1075/6, 1075/9, 1075/5, 1075/4, 1075/15, 1075/2, 1075/20, 
1075/19, скреће лево на кп 899/7, сече кп 1077/3 и завршава 
се између кп 936/7 и 937/1 КО Јајинци. 

Образложење: Ана Глинскаја Јакшић била је бака ве-
ликог цара ивана Грозног. Пре удаје била је „Ана Јакшић, 
принцеза од Србије”. Она је била потомак Јакше Брежи-
чића, војвода деспота Ђурађа Бранковића, родоначелника 
Јакшића. И после пропасти деспотовине Ђурађа Бранкови-
ћа, Јакшини синови Стефан и Дмитар наставили су рат са 
Турцима. Ана се удала полтавског књаза Василија Љвовича 
Глинског. Васпитала је Ивана Грозног али и владарство из 
сенке, као права следбеница традиције снажних српских 
жена које су најтежим временима узимале кормило државе. 

127. Улица Српске славе – почиње од новопредложене 
Улице Ане Глинскаје Јакшић, на кп 1079/11, сече кп 1079/10, 
1079/9, 1079/8, 1079/7, 1079/6, 1079/2, 1079/5, скреће десно 
у кп 1080/5, сече кп 1080/6, 1080/2, 1080/4, 1080/3, прати кп 
1080/1 и 1080/8 целом дужином и завршава се између кп 
937/60 и 938/1 КО Јајинци. 

Образложење: Крсна слава је први наш елемент немате-
ријалног наслеђа који је уписан на УНЕСКО-ву листу свет-
ске нематеријалне баштине.

128. Улица Змаја Огњеног Вука – почиње од Улице Ке-
фалонијске, на 1045/100, иде паралелно са кп 1072, затим 
прати кп 936/62 целом дужином и завршава се између кп 
936/7 и 937/1 КО Јајинци, код новопредложене Улице Ане 
Глинскаје Јакшић.

Образложење: Вук Бранковић (Вук Гргуревић, у народним 
песмама знан као Змај Огњени Вук или Јајчанин Вук), српски 
деспот (1471–16. април 1485), син је слепог Гргура Бранкови-
ћа, сина деспота Ђурђа. У младости је био са Турцима, који 
су помагали његовом оцу да добије деспотство Србије после 
смрти деспота Ђурђа (1456). Када је 1465. године у Београд 
стигло једно турско посланство да понуди мир, био је међу 
њима и Вук. Тада он улази у историју, као актер догађаја. Ту 
је он прешао у службу мађарског краља Матије и постао за-
поведник српских чета у Срему и околини. Веома храбар и 
пожртвован, Вук је стекао велики углед, који најбоље показује 
његово, у народу познато име, Змај Огњени Вук. Јунак је мно-
гих народних песама, бугарштица и десетерачких. Надимак је 
добио или по Витешком реду тог имена или по специјалном 
оружју које је „бљувало ватру” попут аждаје, али од гвожђа.

129. Улица Љубице Јанковић – почиње од новопредложе-
не Улице Змаја Огњеног Вука, на кп 937/21, сече кп 937/20, 
937/19, 937/18, 937/17, 937/16, 937/15, 937/14, 937/13, 937/12, 
937/11, 937/10, 937/9, 937/8, 937/7, 937/6, 937/5, 937/4,937/2 
и завршава се на кп 937/1 КО Јајинци, код новопредложене 
Улице Ане Глинскаје Јакшић.

130. Улица Авалског венца – почиње између кп 936/37 
и 936/38, пролази поред кп 936/35, 936/40, 936/32, 936/42, 
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936/28, 936/46, 936/24, 936/50, сече кп 936/55, 936/56, 936/57, 
936/58, 936/59, 936/60 и завршава се на кп 936/61 КО Јајинци. 

Образложење: Назив обједињује остала имена улица у 
овом крају, јер су сва повезана са Авалом.

131. Улица Милорада Милосављевића – почиње од Буле-
вара ЈНА, између кп 1011/15 и 1045/2, прати кп 1071/2, сече 
кп 1012/61 и завршава се на кп 1012/17 КО Јајинци.

Образложење: Милорад Милосављевић (1881–1953), уче-
сник Балканских и Првог светског рата, хонорарни служи-
тељ и домаћин зграде Библиотеке и Музеја Општине Града 
Београда од 1934. године. Када су 6. априла 1941 пале немач-
ке бомбе на кров зграде у Змај Јовиној 1, као искусни ратник 
и родољуб, гаси пожар који је избио на последњем спрату 
зграде и спашава драгоцене фондове Библиотеке, Музеја и 
Историјског архива Београда од потпуног уништења. 

132. Улица Душана Каназира – почиње на кп 1012/11, 
сече кп 1012/12, 1012/13, 1012/52, 1012/54, 1012/56, 1012/17, 
1012/18, 1012/19, 1012/20, 1012/21, 1012/22, 1012/23, иде де-
лом кп 936/62 и завршава се између кп 936/38 и 1013/1 КО 
Јајинци. 

Образложење: Душан Каназир (Мошорин, 28. јун 1921 
– Београд, 19. септембар 2009) је био молекуларни биолог, 
академик САНУ. Душан Каназир је био професор по пози-
ву у Америци, Белгији и Јапану. Као угледан научник биран 
је у многе значајне форуме и обављао је више одговорних 
функција. Био је министар за науку и технологију републи-
ке Србије од 1996–1998. године. Као академик биран је за 
потпредседника (1971–81) и председника (1981–94) САНУ. 
Био је члан многих најугледнијих међународних асоција-
ција. Објавио је преко 200 научних радова у земљи и свету. 
Добитник је многих награда и одликовања за свој рад: Сед-
мојулске награде, Награде АВНОЈ-а, Ордена рада III реда, 
Ордена рада са црвеном заставом, Ордена заслуга за народ 
са златном звездом, Орденом братства и јединства, као и 
француским Орденом командира Легије части. Преминуо је 
19. септембра 2009. године. 

133. Улица Драгомира Фелбе – почиње од границе са 
суседном општином Раковица, на кп 534/7, сече кп 534/2 и 
534/3, скреће десно и завршава се на кп 534/4 КО Јајинци.

Образложење: Драгомир Фелба (1921–2006), глумац. Ви-
соку филмску школу у Београду је завршио 1950. године. 
Две године доцније почиње да ради у југословенском драм-
ском позоришту. Прву филмску улогу одиграо је 1948. годи-
не у филму „Софка „ а прославио се улогом у филму „Барба 
Жване”.

Иницијативу је и поред грађана градске општине Во-
ждовац поднела и Библиотека Града Београда.

134. Улица Милана Гајића – почиње од новопредложене 
Улице Драгомира Фелбе, на кп 535/1, коју сече и завршава 
се између кп 534/4 и 535/8 КО Јајинци.

Образложење: Милан Гајић (1938–2014) фудбалер; Био је 
легендарни нападач ФК Партизан и репрезентативац СФРЈ 
са којом је 1960. године освоји златну олимпијску медаљу 
у Риму завршивши такмичење као најбољи стрлац. Са ре-
презентацијом се такође окитио сребрном медаљом на ЕП 
1960. а на СП у Чилеу 1962. је освојио 4. место. За Партизан 
је одиграо 148 утакмица и постигао 74 гола, а учествовао је 
у легендарном финалу Купа Шампиона у Бриселу када су од 
црно-белих били бољи фудбалери мадридског Реала.

Иницијативу је и поред грађана градске општине Во-
ждовац поднео и Завод за заштиту споменика културе Гра-
да Београда.

135. Улица Станиславе Пешић – почиње од границе са 
суседном општином Раковица, између кп 536/12 и 536/3, 
прати кп 536/10 и завршава се између кп 535/7 и 536/7 КО 
Јајинци.

Образложење: Станислава Пешић (1941–1997) глумица 
– била је српска глумица, прославила се улогом у ТВ серији 
„Позориште у кући”.

Иницијативу је и поред грађана Градске општине Во-
ждовац поднео и Завод за заштиту споменика културе Гра-
да Београда.

136. Улица Мијата Мијатовића – почиње од границе са 
суседном општином Раковица, од Улице миљаковачке стазе, 
код кп 539/1, прати кп 539/4 целом дужином и завршава се 
између кп 539/5 и 539/2 КО Јајинци.

Образложење: Мијат Мијатовић (Београд, 3. фебруар 
1887 – Београд, 25. јун 1937), је чувени српски предратни 
певач популарне и народне музике. Имао је леп, лирски 
обојен глас, а с нарочитим смислом и осећајем певао је срп-
ске народне песме. По његовом је певању композитор Ста-
нислав Бинички забележио и обрадио за глас и клавир се-
дам народних мелодија које је издао као збирбу названу, по 
имену тога певача, Мијатовке.

Иницијативу је и поред грађана градске општине Вождо-
вац поднело и Министарство културе и информисања РС. 

137. Улица запис – почиње од границе са суседном оп-
штином Раковица, од Улице миљаковачке стазе, између кп 
540/1 и 540/20, прати део кп 540/21 и завршава се између кп 
540/9 и 540/11 КО Јајинци. 

Образложење: Запис у Србији представља дрво, светињу 
за село на чијем простору се налази. 

138. Улице Ксеније Јовановић – Улица почиње од грани-
це са суседном општином Раковица, од Улице миљаковачке 
Стазе, између кп 541/1 и 541/19, прати део кп 541/20 и завр-
шава се између кп 541/8 и 541/9 КО Јајинци. 

Образложење: Ксенија Јовановић (Сарајево, 6. јун 1928 
– Београд, 1. децембар 2012) била је југословенска, српска и 
босанскохерцеговачка филмска, телевизијска и позоришна 
глумица. Позоришну каријеру започела је у Београдском 
драмском позоришту када је заиграла у алтернацији са Ол-
гом Ивановић у представи Инспектор је дошао. Након 10 го-
дина, 1961. године прелази у Народно позориште у Београду 
и ту остаје до краја свог живота (последњи пут у представи 
„Хасанагиница” у новембру 2012. године, само месец дана 
пре своје смрти), иако је у пензију отишла 1989. године. 

Радила је са многим редитељима и гостовала у многим 
позориштима, где је остварила велики број улога у кла-
сичном и савременом репретоару. Од 1953. до 2004. године 
снимила је 210 радијских улога захваљујући, између оста-
лих квалитета, и боји гласа. Њена последња улога била je у 
серији Виза за будућност. 

Преминула је у Београду, 1. децембра 2012. године. По-
сле кремације сахрањена је 5. децембра 2012. у Алеји заслу-
жних грађана на Новом гробљу у Београду.

Иницијативу је и поред грађана градске општине Во-
ждовац поднео и Завод за заштиту споменика културе Гра-
да Београда.

139. Улице Милорада Мишковића – почиње од Улице 
Радомира Марковића, између кп 1159 и 1156, сече кп 1159 и 
1163/10 и завршава се између кп 1163/9 и 1163/1 КО Јајинци.

Образложење: Милорад Мишковић (1928–2013) један од 
највећих балетских играча 20. века. На сцену ступа најпре у 
београдској, дечјој Родиној балетској школи коју је водила 
Даница Живановић Денић. Његова интернационална ка-
ријера почиње 1946. године наступима на сценама широм 
Европе и света. Тај вртоглави успон и блистава играчка 
каријера потрајали су све до 1979, када постаје уметнички 
директор Унеска. О каквој се балетској величини ради го-
ворио је и Јован Ћирилов, наглашавајући да је оно што је 
Никола Тесла у светској науци, то је Милорад Мишковић у 
свету игре.
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Иницијативу је и поред грађана Градске општине Во-
ждовац поднела и Библиотека Града Београда. 

140. Улице Фрање Михалића – почиње од Улице Радоми-
ра Марковића на кп 1156, пролази поред кп 1153/5 и завр-
шава се између 1153/1 и 1156 КО Јајинци. 

Образложење: Фрањо Михалић (1923–2015) био је 
атлетски репрезентативац који је учествовао на 1075 зва-
ничних такмичења.Освајач је сребрне медаље на Олимпиј-
ским играма у Мелбурну 1956.Победник у Кросу нација у 
Паризу 1951.Освајач сребрне медалје у трци на 10000 м на 
првим Медитеранским играма у Александрији 1951.Побед-
ник у маратонским тркама у Атини, Бостону, Москви и То-
кију.

Иницијативу је поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднео и Олимпијски компитет Србије. 

141. Улица Ристе Николића – почиње од Улице Радоми-
ра Марковића, на кп 1162/1 КО Јајинци, кроз коју пролази и 
на којој се и завршава. 

Образложење: Риста Николић (1877–1917) био је сарад-
ник Јована Цвијића и аутор књиге у којој се налази и Цви-
јићево десетогодишње истраживање о околним местима у 
Београду, међу којима се налазе и Јајинци.

142. Улица Колонија – почиње од Улице Радомира Мар-
ковића, између кп 1161/61 и 1161/69, прати кп 1161/23 це-
лом дужином, сече кп 1171/6,1171/5 и 1171/3 и завршава се 
на кп 1171/4 КО Јајинци.

Образложење: Новопредложена Улица колонија и овај 
крај су свима познати као Колонија и у колквијалној је упо-
треби.

143. Улица Марије Мирчетић – почиње од Улице Ра-
домира Марковића, између кп 1204/3 и 1154/10, прати кп 
1206/3, сече кп 1206/5, 1206/6, 1206/4, прати кп 1206/8 целом 
дужином, 1206/18 и део кп 1206/1, и завршава се између кп 
1184/3 и 1170/3 КО Јајинци.

Образложење: Учесница Народноослободилачке борбе 
(НОБ). 

144. Улица Стари бунар – почиње од новопредложене 
Улице Милице Рибникар, између кп 647/3 и 648/1, сече кп 
1096/3, прати кп 1096/1 целом дужином и завршава се изме-
ђу кп 636/1 и 638 КО Јајинци. 

Образложење: Изнад Улице стари бунар постојао бунар и 
ово место је у том крају познато као сеоски или стари бунар.

145. Улица Сташка Сондермајера – почиње од Улице 
Булевар ЈНА, на кп 375/31, сече кп 375/30, 375/28, 375/27, 
375/26, 375/25, 375/24, 375/23, 375/22, 375/21, 375/20, 375/19, 
375/18, 375/17, 375/16, 375/15, 375/14, 375/13, 375/14, 375/13, 
375/12, 375/11, 375/10 КО Раковица Село, скреће десно у КО 
Кумодраж, сече кп 2097/7, 2098/4, 2097/3 и завршава се из-
међу кп 2097/1 и 2098/1 КО Кумодраж.

Образложење: Станислав Сташко Сондермајер – Са 16 
година најмлађи је борац који је погинуо у Церској бици. 
Био је ученик шестог разреда Друге београдске гиманзи-
је. Син уваженог хирурга, санитетског пуковника, Романа 
Сондермајера. Васпитан је у патриотском духу, желео је да 
се придружи српској војци која је ишла на фронт.

Иницијативу су поред грађана Градске општине Вождо-
вац поднели и Министарство одбране РС и Војска Србије. 

146. Улица Дурковића Јакшића – почиње од новопре-
дложене Улице Сташка Сондермајера, на кп 187/17, сече 
кп 187/19, 187/16, 194/26, 194/4, 194/15 и завршава се на кп 
194/14 КО Раковица Село.

Образложење: Љубомир Дурковић Јакшић (1907–1997), 
библиотекар, историчар. Православни богословски факул-
тет Универзитета у Београду уписује 1930. године. Студије 
наставља две године доцније у Варшави где завршава Бо-
гословски (1934), Филозофски (1935) и Правни факултет 

(1938). После окупације Пољске врађа се у отаџбину. Управ-
ник је Патријаршијске библиотеке 1940–1947. године. У ок-
тобру 1954. године прелази у Универзитетску библиотеку 
„Светозар Марковић”, где је пензионисан 1977. године. Био 
је хонорарни професор у Средњој библиотекарској школи 
и спољни сарадник Историјског института САН од 1947. 
године. Написао је 470 стручних радова, на српском и пољ-
ском језику, из историје СПЦ, историје књиге и библиотека, 
културне и политичке историје Срба у XIX и XX веку. Из-
двајамо монографије: Историја српских библиотека 1801–
1850; Југословенско-пољска сарадња 1772–1840; Подизање 
храма Светог Саве на Врачару у Београду; Књига о Глигори-
ју Возаревићу; Библиотека Града Београда 1928–1945.

147. Улица Стевана Алексића – почиње од Улице Лојзе 
Долинара, на кп 423/2 КО Раковица Село на којој се и завр-
шава. 

Образложење: Стеван Алексић (1876–1923) један је од 
најзначајнијих српских сликара с почетка 20. века. Опус 
Стевана Алексића чини око 230 штафелајних слика, преко 
20 црквених објеката са око 100 икона и великим бројем 
зидних композиција,као и 60ак цртежа и скица,такође је и 
поправљао радове свог деде Николе Алексића. Године 1910. 
насликао је слику „Распеће” у природној величини. То дело 
је урадио за само два дана и поклонио га брату Ивану, модо-
шком пароху. Иста је настала после свађе између браће, на 
шта се сликар затворио у атеље, и грчевито стварао-да би се 
брату искупио. Поп Иван је 1937. године тај диван поклон 
уступио Музеју Матице Српске у Новом Саду (данашњој 
галерији). Београдско-патриотско друштво Св.Саве, посе-
довало је између два рата Стеванову импресивну велику 
историјску религиозну композицију Спаљивање моштију 
Св. Саве на Врачару. Сликао је портрете, иконе, историјски 
и религиозни жанр. Стилски његово сликарство припада 
минхенској сликарској школи, њеном реалистичном току. 
Најважнији део Алексићевог опуса везан је за сликарство 
симболизма и показује мноштво одлика ового сликарског 
правца, чиме се оно сврстава у европске уметничке токове.

148. Улица мајора Михаила Маџаревића – почиње од 
Улице Јована Миловановића на кп 411, сече кп 297/2, 297/1, 
298/3, 298/2, 298/1, скреће лево у кп 302/2, на којој се и завр-
шава, код кп 305/2 КО Раковица Село. 

Образложење: Михаило И. Маџаревић (1894-1965) био 
је српски официр и ратник из Балканских и Првог светског 
рата. Носилац је три Карађорђеве звезде, сребрне и златне 
медаље за храброст, орден белог орла са мачевима, Албан-
ске споменице, орден Легије части, енглеског ратног крста. 
Остаће упамћен по специфичној операцији извођења на 
мачванском фронту, где је у ноћи између 8. и 9. маја 1915. 
године као млади официр са 16 војника у три чамца прешао 
реку Саву недалеко од Владимираца и на супротној страни 
заробили одељење извиђача са старешином и пребацили на 
српску страну. Истрагом су добијени важни подаци о про-
тивничким снагама. Маџаревић је за тај подвиг одликован 
орденом Карађорђеве звезде са мачевима 4. реда, а његови 
војници Обилићевом медаљом за храброст. Када је избио 
Други светски рат одбио је да приступи формацијама Неди-
ћеве Србије. После хапшења и боравка у логору на Бањици, 
одвели су га у заробљеништво у Немачку.

149. Улица Лазара Хиландарца – почиње од новопре-
дложене Улице мајора Михаила Маџаревића, код кп 325/6, 
пролази и завршава се између кп 298/2 и 298/3 КО Раковица 
Село.

Образложење: Лазар Хиландарац, познат као Лазар Ср-
бин и Лазар Црноризац био је српски средњовековни монах 
познат по томе што је 1404. године осмислио, израдио и по-
ставио први часовник у Русији.
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150. Улица Доментијана Хиландарца – почиње од но-
вопредложене Улице мајора Михаила Маџаревића, код кп 
325/2, пролази и завршава се између кп 297/1 и 298/3 КО Ра-
ковица Село.

Образложење: Доментијан, познат у науци и као Домен-
тијан Хиландрац, монах и један од најзначајнијих српских 
писаца у средњем веку, а Српска академија наука и уметно-
сти га је уврстила међу 100 најзнаменитијих Срба свих вре-
мена.

151. Улица Теодосија Хиландарца – почиње од Улице Јо-
вана Миловановића, на кп 370/3, пролази и завршава се из-
међу кп 292/9 и 292/10 КО Раковица Село. 

Образложење: Теодосије Хиландарац био је српски мо-
нах и један од најзначајнијих српских писаца у средњем 
веку, а САНУ га је уврстила међу 100 најзнаменитијих Срба 
свих времена.

152. Улица Липак – почиње од Улице Јована Миловано-
вића, између кп 37/30 и 292/1, прати део кп 37/3 и завршава 
се између кп 37/25 и 37/15 КО Раковица Село. 

Образложење: Део насеља у коме се налази новопредло-
жена улица зове се Липак.

153. Улица краља Стефана Владислава – почиње од Ули-
це лугомирске, сече и завршава се на кп 459/3 КО Раковица 
Село. 

Образложење: Стефан Владислав Немањић био је срп-
ски краљ и ктитор манастира Милешева, у коме је сахрањен 
Свети Сава.

154. Улица Змаја од Авале – почиње код кп 692/3, иде дуж 
границе са суседним насељеним местом Бели Поток, прати 
део кп 778/1 и завршава се код кп 451 КО Раковица Село.

Образложење: Василије Васа Чарапић, познат као Змај 
од Авале, био је један од најистакнутијих бораца и јунака у 
устанку против дахија. Овај знаменити војсковођа рођен је 
1770. године у Белом Потоку испод Авале, а погинуо 29.но-
вембра 1806. године у борби за ослобођење Београда.

155. Улица Патријарха Шакабенте – почиње од ново-
предложене Улице Змаја од Авале, између кп 688/1 и 689/1, 
прати кп 688/14 целом дужином и завршава се између кп 
688/10 и 689/1 КО Раковица Село. 

Образложење: Патријарх Арсеније IV Јовановић Шака-
бента (1698–1748), архиепископ пећки и патријарх српски 
а касније и поглавар Карловачке митрополије. Подржавао 
Хабзбуршку монархију у сукобима са Османским царством, 
са циљем ослобођења српског нарада. Попут Арсенија III 
предводио је сеобу Срба у Угарску. 

156. Улица војводе Атанасија Чарапића – почиње од 
Улице Жарка Савића, на кп 601, сече и завршава се на кп 
602 КО Раковица Село.

Образложење: Војвода Атанасије Чарапић био је грочан-
ски војвода (војвода грочанске кнежине и грочанске нахије) 
из Белог Потока код Авале, млађи брат војводе Васе Чара-
пића. Погинуо је 1810. године у бици на Прахову.

157. Улица Бојана Ступице 1. део – почиње од Улице Бо-
јана Ступице, између кп 310/4 и 311/5, прати део кп 368/1, 
део 369, пролази између кп 310/1 и 309/3, и завршава се из-
међу кп 309/2 и 309/1 КО Раковица Село.

Образложење: Новопредложена Улица Бојана Ступице 
1. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

158. Улица Ленкина – почиње од Булевара ЈНА, између 
кп 264/1 и 251/2, прати кп 257, сече кп 259/1 и завршава се 
између кп 260 и 300 КО Раковица Село. 

Образложење: Јелена „Ленка” Дунђерски била је ћерка 
Лазара Дунђерског, имућног Србина у Војводини, великог 
произвођача и трговца житом и добротвора, чија породица 
води порекло из Гацка у Херцеговини.

159. Улица Лазина – почиње од новопредложене Ленки-
не улице, између кп 259/1 и 264/2, сече кп 262 и завршава се 
на кп 261 КО Раковица Село.

Образложење: Лазар „Лаза” Костић био је српски књи-
жевник, песник, адвокат, полиглота, новинар, драмски пи-
сац и естетичар.

160. Улица Косовских јунака – почиње од новопредло-
жене Ленкине улице, на кп 259/1 КО Раковица Село, коју 
сече и на којој се и завршава.

Образложење: Косовска битка вођена је 28. јуна 1389. 
године на хришћански празник Видовдан недалеко од При-
штине, између српских и османских снага. Храбри борци 
косовског боја не смеју се заборавити.

161. Улица Саве Хиландарца – почиње од Улице Бојана 
Ступице, између кп 248/2 и 252/1, сече кп 252/1 и 252/5 и 
завршава се између кп 251/2 и 252/2 КО Раковица Село.

Образложење: Сава Хиландарца – Световно име Слави-
бор Вројер, пореклом Чех, по монашењу у Хиландару уре-
дио је манастиску библиотеку и архив. Први је открио ва-
жност Мирослављевог јевађеља за српску културу. Управо 
он је лично ово јеванђеље уручио краљу Александру Кара-
ђорђевићу 1896. године током посете Хиландару.

Иницијативу је поред грађана Градске општине Вождо-
вац поднело и Министарство одбране РС.

162. Улица брестова – почиње од Улице Јакова Галуса,од 
кп 38, сече и завршава се на кп 30/1, код кп 30/5 КО Ракови-
ца Село.

Образложење: По дрвету бресту Ulmus. Суседна улица 
се зове Дреновска, а прва десно Дуњачка.

Члан 3.
У насељеном месту Вождовац; Бели Поток (матични 

број насеља: 703621), утврђују се следећи називи улица и за-
сеока: 

1. Улица Бранислава Тодоровића – почиње између кп 
1744/3 и 1744/4, прати кп 2492/2 и део 2492/1, и завршава се 
на кп 1737/3 КО Бели Поток.

Образложење: Бранислав Тодоровић– пилот, погинуо 7. 
априла 1941. године у ваздушним борама.

2. Улица Милутина Петрова – почиње од новопредложе-
не Улице Бранислава Тодоровића, на кп 1732, сече кп 1733 
КО Бели Поток и на њој се завршава.

Образложење: Милутин Петров, пилот, погинуо 7. апри-
ла 1941. године у ваздушним борама.

3. Улица наредника Миленка Богдановића – почиње од 
новопредложене Улице Милутина Петрова, између кп 1728 
и 1733, сече кп 99 и завршава се на кп 98 КО Бели Поток.

Образложење: Наредник Миленко Богдановић погинуо 
је у Првом светском рату.

4. Улица Владимира Горупа – почиње од Земљорадничке 
улице, између кп 90/1 и 89/2, скреће десно и иде средином 
кп 91/3 и 91/1 и завршава се на кп 1722/1 КО Бели Поток, 
код новопредложене Улице Бранислава Тодоровића.

Образложење: Владимир Горуп – пилот, погинуо је 
7.априла 1941. године у ваздушним борама.

5. Улица Сташка Сондермајера – представља наставак 
новопредложене Улице Сташка Сондермајера из насеље-
ног места Вождовац и продужава се у делу од Улице Перице 
Ивановића у суседном насељеном месту Вождовац, код кп 
22/16, креће се дуж границе, и завршава се код кп 1/11 КО 
Бели Поток. 

6. Улица Миливоја Бошковића – почиње од Осечинске 
улице, на кп 26/2, сече кп 26/3 и 24/2, скреће десно и завр-
шава се на кп 19/2 КО Бели Поток.

Образложење: Миливоје Бошковић, пилот ловац, поги-
нуо је током одбране Београда у Другом св.рату.
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7. Улица Бојана Савника – почиње од Осечинске улице, 
између кп 29/1 и 28/1, скреће лево код кп 28/2, сече кп 29/5 
и завршава се на кп 29/6 КО Бели Поток.

Образложење: Бојан Савник (Кочевје, 1930 – Кутјево, 22. 
јул 1976), генерал-мајор авијације-пилот ЈНА. Од 1950. године 
се налазио на служби у Југословенској народној армији (ЈНА). 
Године 1953. је постао поручник, 1965. мајор, а 1970. године 
је унапређен у чин генерал-мајора и са свега 40 година је био 
најмлађи генерал у ЈНА. Налазио се на дужностима комади-
ра одељења и ескадриле, команданта ваздухопловног пука и 
дивизије и начелника Штаба Првог ваздухопловног корпуса 
у Мостару. Завршио је Вишу војну ваздухопловну академију и 
Ратну школу ЈНА. Страдао је 22. јула 1976. године, када је ави-
оном МиГ-21 доживео авионску несрећу на Папуку.

8. Улица Иве Оштрића – почиње од Земљорадничке ули-
це, и протеже се средином кп 8/2 КО Бели Поток и заврша-
ва се на њој.

Образложење: Пилот ловац погинуо током одбране Бео-
града у Другом светском рату.

9. Улица поручника Мате Момчиновића – почиње од Зе-
мљорадничке улице, и протеже се средином кп 8/1 КО Бели 
Поток и завршава се на њој.

Образложење: Поручник Мата Момчиновић, пилот ло-
вац, погинуо је током Априлског рата.

10. Улица Кружни пут Раковица – почиње од Булевара 
патријарха Германа, између кп 1745/7 и 1745/4, прати кп 
2489/4, 2489/10, 2489/1, 2489/18, 2489/16, 2489/17, 2489/19 и 
завршава се између кп 231/3 и 231/2 КО Бели Поток, на гра-
ници са суседним насељеним местом Београд (Вождовац).

Образложење: Новопредложена Улица Кружни пут Ра-
ковица у колоквијалној употреби грађана је дужи времен-
ски период.

11. Улица капетана Милоша Бајагића – почиње од Буле-
вара патријарха Германа, између кп 1780/1 и 1780/3, прати 
део кп 1720/1 и завршава се између кп 1772/3 и 1773/2 КО 
Бели Поток.

Образложење: Капетан Милош Бајагић, пилот ловац, 
погинуо је током Другог светског рата.

12. Улица Вељка Вујичића – почиње од Булевара патри-
јарха Германа, између кп 1857/5 и 1857/8, прати кп 1857/6 и 
део кп 1714 и завршава се између кп 1854 и 1861/2 КО Бели 
Поток. Образложење: Вељко Вујичић, пилот ловац, погинуо 
је током Другог светског рата.

13. Генерал Жданова 1. прилаз – почиње од Булевара па-
тријарха Германа, између кп 1818/14 и 1800, прати кп 1899/2 
и 1899/1 и завршава се између кп 1832/3 и 1827 КО Бели По-
ток, код Булевара патријарха Германа.

Образложење: Новопредложена Улица генерал Жданова 
1. прилаз у колоквијалној употреби грађана је дужи времен-
ски период.

14. Улица Живка Гаврловића – почиње од Булевара па-
тријарха Германа, између кп 1858/1 и 1875, прати кп 1966/1 
целом дужином и завршава се између кп 1999/2 и 2000/1 КО 
Бели Поток, код Улице Васе Чарапића.

Образложење: Новопредложена Улица Живка Гаврило-
вића у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

15. Улица Аранђела Алексића – почиње од новопредло-
жене Улице Живка Гавриловића, између кп 1860 и 1869, 
прати део кп 1714 и завршава се између кп 1860 и 1861/1 КО 
Бели Поток.

Образложење: Аранђел Алексић погинуо је у Првом 
светском рату.

16. Улица Дејана Михајловића – почиње од новопредло-
жене Улице Живка Гавриловића, између кп 1870/2 и 1888, 
прати кп 1648 и завршава се на кп 1649/3 КО Бели Поток.

Образложење: Дејан Михајловић – ПУ за град Београд, 
управа пограничне полиције – почео је да ради у МУП-у 
1992. године. Изгубио је живот 11. јула 1998. године, на те-
риторији АП КиМ, приликом извршења службеног задатка. 
Своје задатке је обавао професионално и на законит начин 
и све послове је извршавао у задатим роковима, те је из 
тих разлога више пута био похваљиван и награђиван. Био 
је омиљен и поштован међу колегама, изузетно поштен и 
одговоран човек. У знак сећања на погинулог, полицијски 
службеници из његове ОЈ свкае године на дан погибије ор-
ганизују пригодну меморијалну манифестацију. 

17. Улица браће Гајић – почиње од новопредложене Ули-
це Живка Гавриловића, између кп 1708/1 и 1701/1, прати кп 
1715, сече кп 1667/1 и завршава се између кп 1667/1 и 1675/1 
КО Бели Поток.

Образложење: Браћа Гајић су погинули у Другом свет-
ском рату.

18. Рујевачка улица – почиње од Улице Васе Чарапића, 
између кп 1906/6 и 1910/2, прати кп 1965, и завршава се из-
међу кп 1968/1 и 1969/1 КО Бели Поток.

Образложење: по манастиру Рујевац, у Епархији шабач-
кој у општини Љубовија.

19. Улица Михаила Живковића – почиње од ново-
предложене Улице Живка Гаврловића, између кп 1911/3 
и 1980/4, сече кп 1983, пролази и завршава се између кп 
1911/3 и 1912/4 КО Бели Поток.

Образложење: Михаило Живковић – Гвоздени (Београд, 
29. август 1856. – Београд, 28. април 1930) био је српски ге-
нерал и војни министар, учесник Српско-турских ратова, 
Српско-бугарског рата, Балканских ратова и Првог светског 
рата. Рођен је 29. августа 1856. године у Београду, од оца Јо-
вана, београдског трговца и мајке Станке. По очевој и мај-
чиној линији био је потомак Миленка Стојковића и Хајдук 
Вељка Петровића. Основну школу, два разреда гимназије 
и четири разреда Реалике завршио је у Београду. У војску 
је ступио као питомац 11. класе Артиљеријске школе (2. у 
рангу), 20. септембра 1874. Током школовања убрзано је на-
предовао. Каплар је постао 6. септембра 1875, поднаредник 
4. маја 1876. а наредник 1. јула 1876. године. Рат га је затекао 
током школовања и по ратном принципу ванредно прои-
зведен у чин пешадијског потпоручника 5. новембра 1876. 
године. Школовање је завршио крајем 1880. године, као 
други у рангу. Као државни питомац, децембра 1887. послат 
је на школовање у Русију. Тамо је био на пракси у 145. цар-
ском пуку у Петрограду. Учествовао је у великим маневри-
ма који су 1889. вршени у Русији. На овом школовању био је 
до октобра 1889. године. Био је ожењен Даринком, кћерком 
Ранка Гођевца, трговца из Ваљева. Имао је синове Миодра-
га, Јована и Милана. У периоду од марта 1900. до поставље-
ња за министра војног, децембра 1908. године, обављао је 
бројне дужности. Од 23. марта 1900. био је вршилац дужно-
сти команданта Тимочке, а затим од 30. октобра 1901. ко-
мандант Дринске пешадијске бригаде. Кратко од 19. априла 
1902. до 11. октобра 1902. био је на месту команданта Ниша, 
да би затим био постаљен за команданта Тимочке диви-
зијске области. Уз командне дужности, од маја до октобра 
1902. предавао је тактику на Војној академији. Од јула 1903. 
постављен је и за члана Вишег војног савета. Крајем мар-
та 1908. постављен је за управитеља Војне академије, а већ 
следећег месеца за инспектора пешадије. Реконструкцијом 
кабинета Петра Велимировића, 23. децембра постављен је 
за министра војног, заменивши на овој дужности генерала-
Степу Степановића. У новом кабинету Стојана Новаковића, 
од 11. фебруара 1909, задржао је овај ресор. На том положа-
ју остао је до 1. октобра 1909, када је разрешен дужности, а 
за заступника постављен Љубомир Стојановић. Већ 9. окто-
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бра 1909. поново је на положају управитеља Војне академи-
је, где је остао до 1912. Уз управничке послове, 1910–1911. 
обављао је и дужност председника Војнодисциплинског 
суда.

20. Улица Јовице Илића – почиње од новопредложене 
Улице Живка Гавриловића, између кп 1976/1 и 2001/2, пра-
ти кп 2002, сече кп 2003/3 и завршавa се на кп 2003/2 КО 
Бели Поток.

Образложење: Јовица Илић је солунски ратник, носилац 
Албанске споменице, Карађорђеве звезде и Обилићеве звезде.

21. Улица Илије Барјактаровића – почиње од Улице Васе 
Чарапића, између кп 1991/4 и 1995/8, прати кп 1994, сече 
кп 1996/1, 1997/1 и 1978/1, и завршава се између кп 1979 и 
1995/4 КО Бели Поток.

Образложење: Илија Барјактаровић био је српски војво-
да и учесник Првог српског устанка

22. Улица Чедомира Ристића – почиње од Улице Васе Ча-
рапића, између кп 1995/17 и 1995/16, прати кп 1995/11 и за-
вршава се између кп 1995/13 и 1995/5 КО Бели Поток.

Образложење: Чедомир Ристић био је солунски ратник, 
носилац Карађорђеве звезде и Обилићеве звезде.

23. Улица браће Вићентијевић – почиње од Улице Васе 
Чарапића, код кп 1938/3, сече кп 2488/1, пролази између кп 
1935 и 1939/4, и завршава се између кп 1945 и 1944 КО Бели 
Поток.

Образложење: Војислав Вићентијевић је погинуо у Пр-
вом светском рату, док је Миодраг Вићентијевић погинуо у 
Другом светском рату.

24. Улица Васа Срдић – почиње од Улице Авалска, изме-
ђу кп 1955/1 и 1956/1, прати кп 1955/2 и део кп 1958/11 и 
завршава се између кп 2390/2 и 1958/10 КО Бели Поток.

Образложење: Васо Срдић (1936–1988) био је генерал, 
потпуковник ЈНА. 

25. Улица Радивоја Живановића – почиње од Авалске 
улице, између кп 2351/2 и 2339/4, прати кп 2320/1 и заврша-
ва се између кп 2345/2 и 2318 КО Бели Поток.

Образложење: Радивоје Живановић ратовао на Солун-
ском фронту, тамо је и погинуо.

26. Улица Светолика Гајића – почиње од Улице Фрицка 
Лоха, између кп 2331/2 и 2309, прати кп 2392/1 и завршава 
се између кп 2326 и 2313 КО Бели Поток.

Образложење: Светолик Гајић учесник је Другог свет-
ског рата, погинуо на Сремском фронту.

27. Улица Љубомира Илића – почиње од Улице Фрицка 
Лоха, између кп 2071 и 2070, прати кп 2069, скреће десно 
код кп 2083, прати кп 2067 и завршава се на кп 2190/2 КО 
Бели Поток.

Образложење: Љубомир Илић учесник је Другог свет-
ског рата, погинуо на Сремском фронту и носилац Парти-
занске споменице.

28. Улица браће Станковић – почиње од Улице Фриц-
ка Лоха, између кп 2291 и 2289, прати целом дужином кп 
2391/1, скреће лево и прати кп 2392/1 и завршава се између 
кп 2272/1 и 2265/3 КО Бели Поток.

Образложење: Браћа Станковић су погинули у Другом 
светском рату.

29. Улица Милана Пецића – почиње од Улице Васе Ча-
рапића, прати кп 1598 и 1585/3 и завршава се између кп 
1585/1 и 1582 КО Бели Поток.

Образложење: Милан Пецић диопломирао је медицину 
као војни стипендиста у Бечу. Изумео је и израдио модел 
домаћих ратних рањеничких носила и пољских апотека – 
сандука. Подигао је у Ваљеву, на лично залагање, војну бол-
ницу.

Иницијативу је поред грађана општине Вождовац под-
нела и Војска Републике Србије.

30. Улица Мирослава Пантић – почиње од Улице Васе 
Чарапића, између кп 2037/5 и 2042, прати целом дужином 
кп 2040 и завршава се између кп 2039/2 и 2045/1 КО Бели 
Поток.

Образложење: Мирослав Пантић (1926–2011) српски 
историчар књижевности, професор Универзитета у Београ-
ду, академик САНУ. 

31. Улица Живана В. Милићевића – почиње од Улице 
Васе Чарапића, између кп 1616 и 1615/1, прати кп 1606 и за-
вршава се на кп 1567 КО Бели Поток.

Образложење: Живан В. Милићевић погинуо је у Дру-
гом светском рату.

32. Улица Боривоја Томића – почиње од Улице Васе Ча-
рапића, између кп 1609/1 и 1613/1, прати кп 1611, пролази 
између кп 1610/2 и 1560, поред кп 1565, и завршава се изме-
ђу кп 1564 и 1561 КО Бели Поток.

Образложење: Боривоје Томић погинуо је на Солунском 
фронту

33. Улица Вида Латковића – почиње од Улице Васе Чара-
пића, између кп 1328/2 и 1348, прати кп 1333/3 и завршава 
се на кп 1333/2 КО Бели Поток.

Образложење: Видо Латковић (1901–1965), српски књи-
жевни историчар, књижевник и позоришни критичар.

Иницијативу је поред грађана општине Вождовац под-
нела и Библиотека Града Београда.

34. Улица Стевана Поповића – почиње од Улице браће 
Јаковљевић, између кп 2050 и 1642, прати кп 1716, и завр-
шава се између кп 1624 и 1626 КО Бели Поток, код Улице 
Васе Чарапића.

Образложење: Стеван Поповић био је први свештеник 
цркве у Белом Потоку.

35. Улица Савеза бораца – почиње од Улице Васе Ча-
рапића, између кп 2012 и 2010, прати кп 1713/1, 1713/2 и 
1713/3, сече железничку пругу, односно кп 889/1, прати кп 
1711/2, 1711/5, 1711/4, 1711/3 и 1711/6 и завршава се изме-
ђу кп 1191/10 и 1121/4 КО Бели Поток, код новопредложене 
Улице Кружни пут Раковица.

Образложење: Новопредложена Улица Савеза бораца у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

36. Улица Младена Станојевића – почиње од ново-
предложене Улице Савеза бораца, на кп 1253/6, прати кп 
1253/3, део 1253/4, скреће лево и прати кп 1257/4 и заврша-
ва се између кп 1257/1 и 1258/4 КО Бели Поток.

Образложење: Младен Станојевић – УКП – Изгубио је 
живот 15. априла 1999. године, приликом демонтаже касет-
не бомбе која је бачена од стране НАТО-а. Од првих дана 
оснивања Одсека за против диверзиону заштиту објеката и 
личности, давне 1979. године, својим непосредним ангажо-
вањем, а касније и огромним искуством,учинио је да се од-
сек развије у респектабилну групу радника ентузијаста који 
су својим перманентним ангажовањем покривали комплет-
ну територију Републике Србије како на превентивном тако 
и на репресивном плану деловања у заштити људи и мате-
ријалних добара и спречавању диверзантско терористич-
ких дејстава и акција. Посебно се истиче његова изузетна 
храброст и непоколебљивост која се несебично испољила за 
време агресије НАТО-а, где је као члан интервентне против 
диверзионе екипе, веома успешно проналазио, лоцирао и 
уништавао неексплодирана убојна средства свих калибара 
и димензија које је НАТО авиација сејала по нашој земљи. 
Увек храбар несаломивог духа и безграничне воље, али из-
над свега векили човек великог срца.

Иницијативу је поред грађана Г.О. Вождовац је поднело 
и Министарство унутрашњих послова Републике Србије. 

37. Улица војводе Илије Чарапића – почиње од новопре-
дложене Улице Савеза бораца, између кп 1266/7 и 1267/1, 
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прати кп 1264/3 и 1264/2, скреће десно и сече кп 1268/4, 
1269/1, 1269/2, скреће десно и завршава се на кп 1271/1 КО 
Бели Поток.

Образложење: Војвода Илија Чарапић био је први срп-
ски управник Београда од 1839 до 1840, син Васе Чарапића

38. Улица капетана Пантелије Чарапића – почиње од 
предложене Улице Војводе Илије Чарапића, између кп 
1267/6 и 1267/7, прати кп 1270/5, сече кп 1270/6, 1540/3 и за-
вршава се на кп 1541/2 КО Бели Поток.

Образложење: Капетан Пантелија Чарапић је као добро-
вољац учествовао 1848. године у борбама против Мађара 
чији је резултат био стварање Српске Војводине.

39. Улица Стаменке Чарапић – почиње од новопредло-
жене Улице капетана Пантелије Чарапића, на кп 1270/5, 
сече кп 1270/1 и завршава се на кп 1269/1 КО Бели Поток, 
код новопредложене Улице војводе Илије Чарапића.

Образложење: Стаменка Чарапић била је Карађорђева 
ћерка и супруга Илије Чарапића

40. Улица Радивоја Павловића – почиње од новопредло-
жене Улице Савеза бораца, на кп 1540/1, сече кп 1542 и за-
вршава се између кп 1542 и 1541/3 КО Бели Поток.

Образложење: Радивоје Павловић био је солунски рат-
ник и носилац Албанске споменице.

41. Улица Живка Миловановића – почиње од новопре-
дложене Улице Савеза бораца, на кп 1223/1 КО Бели Поток, 
на којој се и завршава.

Образложење: Живко Миловановић погинуо је у Дру-
гом светском рату.

42. Улица Саве Чарапића – почиње од новопредложене 
Улице Савеза бораца, на кп 1226/4, сече кп 1226/2 и заврша-
ва се на кп 1226/3 КО Бели Поток.

Образложење: Сава Чарапић био је брат војводе Васе 
Чарапића.

43. Улица Јелене Ломпарић – почиње од новопредложе-
не Улице Савеза бораца, између кп 1226/4 и 1656/5, пролази 
поред кп 1226/1и 1226/2 и завршава се између кп 1656/1 и 
1226/3 КО Бели Поток.

Образложење: Јелена Ломпарић била је рођака војводе 
Васе Чарапића.

44. Улица Алексеја Бркића – почиње oд новопредложене 
Улице Савеза бораца, између кп 1656/17 и 1656/10, прати кп 
1656/8 и сече и завршава се на кп 1656/2 КО Бели Поток.

Образложење: Алексеј Бркић (1922–1999) архитекта; 
Био је јединствена фигура српске новије apxитeктype. Осо-
беност и сложеност његовог опуса проистичу из вансериј-
ских квалитета њеroве личности, архитекте, филозофа, 
писца, математичара, уметника, свестрано образованог 
интелектулаца. Најпознатија дела овог архитекте су зграда 
Хемпра на Теразијама, зграда Социјалног осигурања у Не-
мањиној, комплекс Општине Врачар с две стамбене куле 
и тако даље. Поред изведених дела, иза професора Бркића 
остало нам је капитално дело из области историје и теорије 
архитектуре, под називом „Знакови у камену”.

Иницијативу је поред грађана општине Вождовац под-
нео и Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

45. Улица Змај од Авале – представља продужетак ново-
предложене Улице Змај од Авале из насељеног места Вождо-
вац и продужава се у делу од Булевар Патријарха Германа, 
код кп 1925/1, иде дуж границе са суседним насељеним ме-
стом Вождовац, и завршава се код кп 1819/1 КО Бели Поток.

46. Улица мајора Лазара Доновића – представља проду-
жетак новопредложене Улице мајора Лазара Доновића из 
насељеног места Рипањ и продужва се у делу код кп 1964/1, 
иде дуж границе са суседним насељеним местом Рипањ, 
пролази поред кп 2480/1 и завршава се код кп 2480/2 КО 
Бели Поток.

Засеок 1. – Драгослава Димитријевића – обухвата део кп 
1964/19 и део 1964/15 КО Бели Поток.

Образложење: Рођен у Белом потоку, учесник у Дру-
гом светском рату, друштвено-политички радник, носилац 
Партизанске споменице.

Засеок 2. – Чарапићев брест – обухвата део кп 1964/1 и 
2265/1 КО Бели Поток.

Образложење: Новопредложени засеок Чарапићев брест 
у колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

Засеок 3. – Торањ на Авали – обухвата кп 1964/17 и део 
1964/14 КО Бели Поток.

Образложење: Новопредложени засеок Торањ на Авали у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

Засеок 4. – Хотел на Авали – обухвата кп 1964/1, 1964/4 
и 1964/3 КО Бели Поток.

Образложење: Новопредложени засеок Хотел на Авали у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

Члан 4.
У насељеном месту Вождовац; Пиносава (матични број 

насеља: 703648), утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица браће Стошић – почиње од Улице Јарослава 

Черног, између кп 985 и 986/1, иде дуж целе кп 1507 и завр-
шава се између кп 1051/4 и 1052 КО Пиносава.

Образложење: Браћа која су дала живот за отаџбину у 
Првом светском рату

2. Улица пилота Рајка Цветића – почиње од Улице Буле-
вар Патријарха Германа, између кп 1025/6 и 1077/1, прати 
целом дужином кп 1505/6 и 1505/1 и завршава се између кп 
1314/3 и 1348/6 КО Пиносава. 

Образложење: Први пилот из пиносавске школе летења-
-једриличарске школе, која је постојала 1932. године, тада 
једине школе у Југославији, а која се налазила у Пиносави.

3. Улица Ђурђије Цветић – почиње од Булевара патри-
јарха Германа, између кп 1112 и 1437, прати део кп 838/1, 
благо скреће десно код кп 619 и прати целом дужином кп 
823, сече кп 356 и 351, скреће лево код 352, сече кп 375, и 
завршава се на кп 374/2 између кп 374/4 и 358 КО Пиносава. 

Образложење: Ђурђија Цветић (1942–2015) била је по-
зоришна и филмска глумица, професор на ФДУ. Ђурђија 
Цветић је глуму дипломирала на Факултету драмских умет-
ности у Београду, у класи професора Миленка Маричића 
1969. године, од када је и чланица Југословенског драмског 
позоришта. Гостовала је у Звездара театру, Народном по-
зоришту, Београдском драмском позоришту, Црногорском 
народном позоришту, Народном позоришту у Сомбору и 
многим другим позориштима.

4. Улица Павла Иванчевића – почиње код Булевара па-
тријарха Германа, на кп 1490, затим прати кп 1463 целом ду-
жином, скреће десно и прати део кп 1519/1, сече кп 838/12 и 
завршава се на кп 838/11 КО Пиносава.

Образложење: Истакнути атлетичар, више пута одлико-
ван за постигнуте резултате и живео је у овој улици.

5. Улица Милована М. Цветића – почиње од новопре-
дложене Улице пилота Рајка Цветића, између кп 1166/3 и 
1051/4, прати део кп 1506, скреће лево код кп 944/2, прати 
кп 1503 и завршава се између кп 938 и 946 КО Пиносава, 
код новопредложене Улице Валоге

Образложење: Руководилац ужег грађевинског одбора 
за иградњу школе у насељу Пиносава.

6. Улица Саве Ристића – почиње од новопредложене 
Улице Валоге, између кп 1229/2 и 1237/2, прати кп 1498/1, 
сече кп 1259/1 и завршава се између кп 1259/2 и 1259/1 КО 
Пиносава. 

Образложење: Учитељ у школи у Пиносави непосредно 
после Другог светског рата.
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7. Улица Зорана Зонића – почиње од новопредложене 
Улице Ђурђије Цветић, између кп 1363/1 и 1225/1, прати 
кп 1516/1 целом дужином и завршава се између кп 1349/5 
и 1202/4 КО Пиносава, код новопредложене Улице пилота 
Рајка Цветића 

Образложење: Потпоручник 63. падобранске бригаде-
-батаљон, погинуо на аеродрому у Хрватској 1992. године. 

8. Улица Јоргованска – почиње од новопредложене Ули-
це Ђурђије Цветић, између кп 725 и 736, прати целом дужи-
ном кп 846 и 844 и завршава се између кп 664/2 и 667/1 КО 
Пиносава. 

Образложење: Овом улицом су се некада простирали 
јорговани, а и сада се могу наћи у готово свим двориштима 
ове улице.

9. Улица Игора Урошевића – почиње од новопредложе-
не Улице Ђурђије Цветић, између кп 274/2 и 273, прати кп 
832/3, 832/4, 832/1, скреће десно код кп 261 и прати кп 834 
целом дужином и завршава се између кп 241 и 210/2 КО 
Пиносава.

Образложење: Млађи водник МУП-а Чукарице који је 
погинуо 4. априла 1999. године у месту Србица на Косову. 
Његова најужа породица и даље живе у Пиносави где је 
Игор и сахрањен.

10. Улица Радисава Стојановића – почиње од новопре-
дложене Улице Ђурђије Цветић, између кп 1366 и 1371/1, 
прати кп 1517 целом дужином и завршава се између кп 
2140/1 и 2139/1 КО Пиносава, код новопредложене Улице 
Храстов запис.

Образложење: Био је први учитељ у школи у Пиносави.
11. Улица Храстов запис – почиње од новопредложене 

новопредложене Улице Ђурђије Цветић, између кп 777 и 
730/2, прати део кп 854, скреће лево код кп 2195, прати део 
кп 2440 и завршава се између кп 2119 и 2197 КО Пиносава.

Образложење: На крају Улице се налази стабло храста.
12. Улица Гаја Радојчића – почиње између кп 1333/1 и 

1530, прати кп 856 целом дужином и завршава се између кп 
803/1 и 801 КО Пиносава, код новопредложене Улице Хра-
стов запис 

Образложење: Био је у одбору за изградњу школе у Пи-
носави.

13. Улица Драгослава Миленковића Бапе – почиње од 
новопредложене Улице Радисава Стојановића, између кп 
1531 и 1337/6, прати део кп 1864 и део кп 1556/4 и завршава 
се између кп 1557/6 и 1337/4 КО Пиносава. 

Образложење: био учитељ и управитељ школе за време 
Другог светског рата.

14. Улица Валоге – почиње од новоновопредложене Ули-
це пилота Рајка Цветића, између кп 1505/1 и 1201, прати кп 
1501 целом дужином и завршава се између кп 924/1 и 925 
КО Пиносава, код Улице Јарослава Черног. 

Образложење: Ова улица је валовита.
15. Улица Марије Ристић – почиње од новопредложене 

Улице Валоге, између кп 1237/1 и 1238/1, прати кп 1500/1 
целом дужином и завршава се између кп 1231/4 и 1259/1 КО 
Пиносава. 

Образложење: Дугогодишња послератна учитељица у 
школи у Пиносави.

16. Улица Дубоки поток – почиње од новопредложене 
Улице Радисава Стојановића, између кп 2155 и 2157, пра-
ти кп 2443 целом дужином и завршава се између кп 2398 и 
2397/6 КО Пиносава.

Образложење: Постоји поток који тече целом дужином 
ове улице.

17. Улица Камењак – почиње од новопредложене Улице 
Радисава Стојановића, између кп 2157 и 1523/1, прати део 
кп 1865, и завршава се између кп 1611 и 1541 КО Пиносава.

Образложење: Део ове територије се међу мештанима 
овако зове последњих 100 година.

18. Улица Александра Ненадовића – почиње од новопре-
дложене Улице Ђурђије Цветић, између кп 786/1 и 787/1 и 
прати кп 786/3, сече кп 856, прати кп 857 целом дужином и 
завршава се између кп 802 и 813, код новопредложене Ули-
це Храстов запис.

Образложење: мештанин села који је погинуо у рату на 
Косову.

19. Улица Полетарац – почиње од новопредложене Ули-
це Ђурђије Цветић, између кп 313/3 и 301/4, прати кп 825, 
пролази између кп 306/2 и 301/1, пролази поред кп 300/5 и 
завршава се између кп 303/1 и 294/1 КО Пиносава.

Образложење: „Полетарац” – тако се звала друга прои-
зведена једрилица прве једриличарске школе Југославије

20. Улица Паригуз – почиње између кп 203 и 202/1, пра-
ти део кп 833/1 и завршава се између кп 217/1 и 188/1 КО 
Пиносава.

Образложење: Паригуз је вештачко језеро у насељу Ре-
сник, изграђено крајем 1980-их година, познато је и под име-
ном „Ресничко” језеро. Дугачко је 700 а широко 120 метара.

21. Улица Кристине Шумановић – почиње од новопре-
дложене Улице пилота Рајка Цветића, између кп 1063 и 
1076/2, прати целом дужином кп 1513 и завршава се изме-
ђу кп 1123 и 1113 КО Пиносава, код новопредложене Улице 
Ђурђије Цветић.

Образложење: Кристина Криста Шумановић (1892–1981), 
добротворка, покровитељ уметности, дворска дама, сарад-
ник НОП-а, представница Југославије у Уједињеним наци-
јама после Другог светског рата. Ћерка Светислава Шума-
новића, подбана Краљевине Хрватске и Славоније, сестра од 
стрица сликара Саве Шумановића, супруга Ђурице Ђорђе-
вића, једног од оснивача Медицинског факултета у Београду. 
Као чланица Удружења пријатеља уметности Цвијета Зузо-
рић (1922–1941), заједно са Олгом Станојевић, председни-
цом, допринела стварању услова за развој уметничког живо-
та Београда, неуморним радом на прикупљању средстава за 
изградњу павиљона на Калемегдану, али на организацији ве-
ликог броја изложби домаћих и страних ликовних уметника.

22. Улица браће Цветић – почиње од новопредложене 
Улице пилота Рајка Цветића, између кп 1026 и 1023/2, прати 
кп 1509 и део кп 1506 и завршава се између кп 1041 и 959 
КО Пиносава. 

Образложење: Настрадали као борци у Првом светском 
рату.

23. Улица браће Марјановић – почиње од новопредло-
жене Улице браће Стошић, између кп 993 и 1014, прати кп 
1508, скреће десно код 1007/2, прати кп 1023/4 и завршава 
се између кп 1023/1 и 1025/6 КО Пиносава. 

Образложење: Настрадали као борци у Првом светском 
рату.

24. Улица Станише Кошића – почиње од границе са су-
седном општином Раковица, између кп 821/21 и 841/1, иде 
паралелно са кп 841/7, 449/3, 841/6, прати кп 841/1 и завр-
шава се између кп 509/2 и 841/3 КО Пиносава.

Образложење: настрадао у борбама у Славонији
25. Улица Тасе Илића – почиње од новопредложене Ули-

це Станише Кошића, на кп 841/1, сече кп 509/2, прати део 
кп 840/1, скреће десно код кп 477/2, прати део кп 6/2, сече 
кп 477/1, 476/2, 475/2, 475/1, 469/1, иде дуж и завршава се на 
кп 470/1, код кп 469/5 КО Пиносава. 

Образложење: учествовао и помагао у изградњи школе 
у Пиносави.

26. Улица браће Радојичић – почиње од новопредложене 
Улице Тасе Илића, на кп 509/1, сече кп 466/2 и завршава се 
на кп 465/1 КО Пиносава. 
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Образложење: пали борци у Првом светском рату.
27. Улица Михаила Пењовића – почиње од новопредло-

жене Улице Тасе Илића, између кп 460/2 и 2491, пролази 
поред кп 461, 462, 455/3, 454/2 и 454/1 и завршава се на кп 
2491, код кп 453/2 КО Пиносава. 

Образложење: активно учествовао у изградњи школе у 
Пиносави.

28. Улица Орлова – почиње од границе са суседном оп-
штином Раковица, код кп 821/20, прати кп 448/31 и део кп 
821/21 и завршава се између кп 427/7 и 841/6 КО Пиносава. 

Образложење: „Орлова” – прва произведена једрилица.
29. Улица браће Милошевић – почиње од новопредложе-

не Улице Станише Кошића, на кп 821/21, прати кп 448/30 и 
завршава се између кп 448/3 и 448/7 КО Пиносава.

Образложење: погинули борци из Првог светског рата.
30. Улица Милета Миленковића – почиње од новопре-

дложене Улице Орлова, између кп 448/10 и 427/6, прати кп 
448/35, скреће лево и прати део кп 448/28, скреће десно и 
сече кп 443, 439 и 430/2 и завршава се на кп 431/2 КО Пи-
носава.

Образложење: учествовао у изградњи школе у Пиносави.
31. Улица браће Јанковић – почиње од новопредложе-

не Улице Милета Миленковића, између кп 448/13 и 448/18, 
прати кп 448/29, и завршава се између кп 448/11 и 448/14 
КО Пиносава.

Образложење: страдали у Првом светском рату.
32. Улица браће Михаиловић – почиње од новопредло-

жене Улице Станише Кошића, на кп 841/1, пролази између 
кп 841/6 и 427/8, сече кп 821/21, пролази између кп 426/1 и 
426/2, скреће лево, сече кп 425 и завршава се на кп 429/1 КО 
Пиносава.

Образложење: страдали у Првом светском рату.
33. Улица Авалитска – почиње од новопредложене Улице 

Драгослава Миленковића Бапе, између кп 1556/1 и 1532/3, 
прати део кп 1864 и завршава се између кп 1554 и 1538 КО 
Пиносава.

Образложење: по минералу авалит.
34. Улица браће Пешић – почиње од новопредложене 

Улице Игора Урошевића, између кп 283 и 85/3, прати део кп 
826/1 и завршава се између кп 83 и 286/2 КО Пиносава.

Образложење: страдали у Првом светског рату.
35. Улица браће Ненадовић – почиње од новопредложе-

не Улице Игора Урошевића, између кп 119/2 и 234/1, пра-
ти део кп 832/1, сече кп 137/2 и завршава се на кп 137/1 КО 
Пиносава

Образложење: страдали у Првом светском рату.
36. Улица мајора Лазара Доновића – представља про-

дужетак новопредложене Улице мајора Лазара Доновића 
од Улице Булевар Патријарха Германа, код кп 1519/3, пра-
ти целом дужином кп 1512 и завршава се на граници са су-
седним насељеним местом Рипањ, између кп 1596/74 и 1598 
КО Пиносава.

Члан 5.
У насељеном месту Вождовац – Зуце (матични број на-

сеља: 703630), утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица Светог Јована Крститеља – почиње између кп 

1287/1 и 1152/1, прати кп 1288/1 целом дужином, делом иде 
границом са суседним насељеним местом Врчин и заврша-
ва се код кп 1379/2 КО Зуце на граници са суседним насеље-
ним местом, Рипањ.

Образложење: Светог Јована Крститеља – хришћански 
светитељ широко прихваћен у српској традицији. Дан по-
свећен светом Јовану крститељу СПЦ обележава 20. јануара 
и ова слава је једна од најчешћих у српском народу.

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика.

2. Улица Солунских ратника – почиње од новопредло-
жене Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1592/1 и 
1590/19, прати кп 1591, скреће десно код кп 1590/51, пра-
ти део кп 1283/1, скреће лево код кп 1259/76, прати део кп 
1411, и завршава се између кп 1259/83 и 1397 КО Зуце.

Образложење: Солунски фронт у Првом светском рату 
је настао као покушај савезника да помогну Краљевини Ср-
бији у јесен 1915. против здруженог напада немачког цар-
ства, Аустроугарске и Краљевине Бугарске.

3. Улица Династије Немањића – почиње од новопредло-
жене Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1580/1 и 
1571/2, прати део кп 1579, и завршава се између кп 1580/8 и 
1571/10 КО Зуце.

Образложење: Немањићи су средњовековна српска ди-
настија која је владала Србијом више од два века и оствари-
ла највеће проширење средњовековне Србије.

4. Улица Жупана Тихомира – почиње од новопредло-
жене Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1590/12 и 
1413/7, прати кп 1412, скреће десно код кп 1413/15, прати 
део кп 1283/1 и завршава се између кп 1043 и 1081 КО Зуце, 
код новопредложене Улице Мати Параскеве

Образложење: Велики жупан Тихомир је био српски ве-
лики жупан у 12.веку.

5. Улица кнеза Ратомира – почиње од новопредложене 
Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1571/1 и 1570/34, 
прати део кп 1578, и завршава се између кп 1571/9 и 1570/24 
КО Зуце.

6. Улица кнеза Дервана – почиње од новоредложене Ули-
це Светог Јована Крститеља, између кп 1570/1 и 1451, прати 
део кп 1703 и завршава се између кп 1471/4 и 1482 КО Зуце.

Образложење: Дерван или Дрван је био кнез Беле Србије 
или Северне Србије у првој половини 7. века.

7. Улица Мати Параскеве – почиње од новопредложене 
Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1215/9 и 1216/1, 
прати кп 1258, део кп 1283/1 и завршава се између кп 739/2 
и 932/1 КО Зуце.

Образложење: Света Петка или Параскева је била хри-
шћанска подвижнициа из 11. века.

8. Улица Видова – почиње од новопредложене Улице 
Светог Јована Крститеља, између кп 1130/2 и 1131/2, прати 
кп 1140 целом дужином и завршава се између кп 1080/1 и 
1075 КО Зуце, код новопредложене Улице Мати Параскеве

Образложење: Свети Вид је један од најзначајнијих ра-
нохришћанских светитеља.

9. Улица монахиње Јефимије – почиње од новопредло-
жене Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1131/2 и 
1132/9, прати кп 1138 целом дужином и завршава се између 
кп 928/2 и 1106 КО Зуце, код новопредложене Улице Друге 
посебне дивизије

Образложење: Монахиња Јефимија или Јелена Мрњав-
чевић била је кћи угледног властелина у држави цара Душа-
на, кесара Војихне, а пре замонашења била је жена деспота 
Угљеше Мрњавчевића.

10. Улица Светог Георгија – почиње од новопредложене 
Улице Мати Параскеве, између кп 955 и 1092, прати кп 841 и 
завршава се између кп 952 и 1097 КО Зуце, код новопредло-
жене Улице монахиње Јефимије.

Образложење: Светог Ђорђа – Свети Георгије је био 
војник у гарди римског цара Диоклецијана који је одбио да 
учествује у прогону хришћана будући да је и сам био хри-
шћанин. Култ светог Ђорђа је веома распрострањен код 
Срба, а СПЦ га слави два пута и то 6. маја као Ђурђевдан и 
16. новембра као Ђурђиц.

11. Улица Драгутина Митића – почиње од новопредло-
жене Улице Мати Параскеве, између кп 947 и 945, прати це-
лом дужином кп 946, и завршава се између кп 936 и 935 КО 
Зуце, код новопредложене Улице монахиње Јефимије.
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Образложење: најпознатији српски војни извиђач.
12. Улица Данице Томић – почиње од новопредложене 

Улице Светог Јована Крститеља, између кп 1152/1 и 840/4, 
прати кп 1289, скреће десно код кп 1178/1, прати део кп 
1290, и завршава се између кп 1441 и 1439/3 КО Зуце.

Образложење: Била је прва српска авијатичарка. Прва 
жена са пилотском дозволом у Краљевини Југославији. 
1928. године је постала прва жена у Србији која је изводила 
авионске акробације на 2500 метара.

13. Улица Драгомира Мише Ђорђевића – почиње између 
кп 914/1 и 347/8, прати део кп 1288/1, 1288/2, 231/4, 231/1, 
сече 261/20 и 246/10 и завршава се између кп 246/9 и 277/11 
КО Зуце, код Улице Астрид Линдгрен.

Образложење: Драгомир Миша Ђорђевић (1953–1999), 
један од најдаровитијих српских песника за децу средње 
генерације. Написао је око две хиљаде песама и објавио 17 
књига поезије за најмлађе. Редовно је објављивао своје пе-
сме, а повремено и приче, у „Политици за децу”, „Змају” и 
„Невену”. Бавио се и писањем текстова за стрипове и сонго-
ва за ТВ серије. Многе од 150 његових песама које су компо-
новане, постале су хитови у извођењу Властимира Ђузе Сто-
јиљковића и хора „Колибри”. Један је од песника чију поезију 
и данас деца и млади најчешћe интерпретирају на смотрама 
рецитатора. Добитник је неколико књижевних награда и 
признања и заступљен је у многим читанкама и антологи-
јама, између осталог и у Антологији српске поезије за децу 
Душка Радовића. Сматра се једним од најзначајнијих, најпо-
пуларнијих и најплоднијих песника своје генерације. 

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
14. Улица Друге посебне дивизије – почиње између кп 

1287/1 и 914/1, прати кп 1287/2, сече кп 739/1, 736, 726/2, 
726/3, 728/3, 728/2, 966/2, скреће десно код кп 693 и прати 
кп 692 целом дужином и завршава се између кп 647/1 и 
706/1 КО Зуце.

Образложење: формирана од најбољих војника мо-
сковског војног округа. Ова дивизија је са српском војском 
ослободила Битољ.

15. Улица Јелене Фронтигхам – почиње од новопре-
дложене Улице Друге посебне дивизије, између кп 751/7 
и 780/4, прати кп 1286, део кп 1283/1, део кп 789/1, скреће 
лево код кп 748/1, прати кп 789/2 целом дужином и заврша-
ва се између кп 588/2 и 737 КО Зуце.

Образложење: Јелена Фронтигхам (Лозанић) била је се-
кретар Српског женског народног савеза, велики борац за 
права жена, болничарка у Балканском рату, члан Кола срп-
ских сестара и представница Црвеног крста Краљевине 
Србије за време Првог св.рата у Америци. Одликована је 
орденом Белог орла и орденом Светог Саве вишег степена. 
До краја свог живота била је предана својој хуманитарној 
мисији. Преминула је 1972.године у Француској.

Иницијативу је поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

16. Улица Луке Поповића – почиње од новопредложене 
Улице Друге посебне дивизије, између кп 739/1 и 1283/2, 
прати део кп 1283/1 и завршава се између кп 543 и 528/2 КО 
Зуце.

Образложење: Лука Поповић (1878–1914), српски глу-
мац, певач и редитељ, припадник генерације српских глу-
маца првог модерног доба, који су почели свој стваралачки 
рад као врло млади, већ крајем 19. века. Као глумац и певач 
наступао је у Народном позоришту у Београду, Српском на-
родном позоришту у Новом Саду и Народном позоришту у 
Скопљу, где се опробао и као редитељ. Био је и члан путују-
ћих позоришних трупа. Основао је и водио српско позори-
ште за исељенике у Америци. Реализацију идеје о оснивању 
српског позоришта за исељенике у Америци Лука Поповић 

започео је почетком јуна 1911. године, Његову мисију помо-
гао је тада и краљ Петар. Српски исељеници су га примили 
родољубиво и одушевљено, а нарочито научник Михајло 
Пупин, који је из сопствених средстава помогао да се на-
прави потребна сценографија, костими и набави реквизита.

Иницијативу је поднела и Библиотека Града Београда.
17. Улица Младена Ђуричића – почиње од новопре-

дложене Улице Друге посебне дивизије, између кп 610/2 и 
706/1, прати део кп 148 и завршава се између кп 137/1 и 557 
КО Зуце.

Образложење: Младен Ст. Ђуричић (1889–1987) је био 
капетан речног бродарства, капетан речне пловидбе, књи-
жевник и публициста. Објавио Историју југословенског 
речног бродарства.

18. Улица Илије Кораћа – почиње од новопредложене 
Улице Друге посебне дивизије, између кп 609/1 и 647/1, пра-
ти део кп 148, и завршава се између кп 1326/32 и 1280/12 КО 
Зуце.

Образложење: Илија Кораћ (1814–1905), трговац, добро-
твор. Као петнаестогодишњак почиње да ради у трговачкој 
радњи. Након што је стекао мало капитала, отворио је вла-
ститу трговачку радњу. Брзо се истакао у трговачким по-
словима и постао један од најпознатијих и најпоштованијих 
трговаца са Саве. Стекао је велики иметак који је 1896. из-
носио преко пола милиона динара. Своје имање, на којем се 
тада налазио хотел „Империјал” и две зграде у центру Бео-
града, завештао је Београдској трговачкој омладини.

Иницијативу је поднела поред грађана Г.О. Вождовац и 
Библиотека Града Београда.

19. Улица Димитрија Милића – почиње од новопредло-
жене Улице Илије Кораћа, између кп 640/1 и 645, прати кп 
691/1 и завршава се између кп 652 и 651/3 КО Зуце.

Образложење: командант Гвозденог пука.
20. Улица Светозара Петровића – почиње од предложене 

Улице Илије Кораћа, између кп 639/1 и 619, прати кп 625 и 
завршава се између кп 629 и 605/4 КО Зуце.

Образложење: Светозар Петровић (1931–2005), теорети-
чар књижевности и професор универзитета.Члан САНУ.

21. Улица војводе Кајице – почиње од новопредложене 
Улице Илије Кораћа, између кп 656/1 и 655/1, прати кп 691/2 
целом дужином и завршава се између кп 654/4 и 658/4 КО

Образложење: Војвода Кајица, лик из српске епске по-
езије. Јунак изузетан по младости, лепоти и снази. Страда 
након витешког турнира, у којем побеђује све противнике. 
Мучки га, на превару убија Сибињанин Јанко.

22. Улица Јарослава Кратине – почиње од новопредло-
жене Улице Илије Кораћа, између кп 994/4 и 994/13, прати 
кп 1992/3 и 1992/4 и део кп 1992/1 и завршава се између кп 
1317/11 и 1317/4 КО Зуце.

Образложење: сликар, копист фреска и икона и рестау-
ратор. Пореклом је Чех.

23. Улица Јована Солдатовића – почиње од новопредло-
жене Улице Илије Кораћа, између кп 995/1 и 1002/1, прати 
део кп 1282 и завршава се између кп 999/2 и 1000/2 КО Зуце

Образложење: Југословенски и српски вајар.
24. Улица Милке Марковић – почиње од новопредложе-

не Улица Јелене Фронтигхам, између кп 582 и 754, прати кп 
789/1 целом дужином и кп 546/3, и завршава се између кп 
546/1 и 546/2 КО Зуце

Образложење: Милка Марковић (1869–1930), једна од 
најбољих српских драмских уметница и прва жена редитељ 
код нас. Глумила је у Народном позоришту у Београду и 
Српском народном позоришту у Новом Саду. Почетком 20. 
века је због усавршавања глуме и режије обилазила европ-
ске метрополе, како би усавршила неоспоран глумачки и 
музички таленат. Милка Марковић сматра се првом женом 
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редитељком у Срба. Прву режију, комад Љубав, поставила 
је 15. новембра 1911. на сцени Српског народног позори-
шта. Као наша прва жена редитељ на сцени је остварила 16 
комада. Говорила је француски, немачки и мађарски језик и 
са тих језика преводила драмску литературу. Одликована је 
за свој рад орденом Светог Саве V реда.

25. Улица Хајла Селасија – почиње између кп 1259/32 
и 1592/71, прати део кп 1283/1 и завршава се између кп 
1259/66 и 1592/12 КО Зуце.

Образложење: Хајле Селасије I (Haile Selassie I, 1892–
1975), последњи цар Етиопије. За време његове владавине 
пружен је отпор фашистичкој Италији која је покушавала 
да повећа колонијалне поседе, том приликом користећи 
бојне отрове, чак и на цивилном становништву. Велики по-
борник међународне сарадње – УН а и касније покрета не-
сврстаних. 

26. Улица Симеона Мироточивог – почиње између кп 
850/4 и 347/12, прати кп 430/1 целом дужином, скреће де-
сно, прати кп 430/3, сече кп 102/2, прати кп 430/4 и заврша-
ва се између кп 374/2 и 422 КО Зуце.

Образложење: Родоначелник лозе Немањића.
27. Улица Железничка станица Зуце – почиње на кп 

464/2, прати кп 102/4, сече кп 467 и завршава се између кп 
287/2 и 281 КО Зуце.

Образложење: Назив Улице је у колоквијалној употреби 
народа већ дуги временски период.

28. Улица Јована Б. Капешића – почиње од новопре-
дложене Улице Друге посебне дивизије, између кп 922/2 и 
915/1, прати кп 923/5, сече кп 921/5 и 920 и завршава се на 
кп 918 КО Зуце.

Образложење: Српски пилот-ловац, погинуо у вазду-
шној одбрани Београда 1941.године

29. Улица Душана Р. Боришића – почиње од новопредло-
жене Улице Данице Томић, између кп 1194 и 1192/3, прати 
кп 1291 целом дужином и завршава се између кп 1455 и 
1463/6 КО Зуце. 

Образложење: Српски пилот – ловац, погинуо у вазду-
шној одбрани Београда 1941. године.

Члан 6.
У насељеном месту Вождовац; Рипањ (матични број на-

сеља: 703656), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица пут за Шупљу стену – почиње између кп 46/3 и 

45, прати кп 9958 целом дужином и завршава се између кп 
130/1 и 132/5 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Шупљу 
стену у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

2. Улица пут за Марковиће – почиње између кп 45 и 87/8, 
прати део кп 9624/1 и завршава се између кп 204/4 и 201/3 
КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Маркови-
ће у колоквијалној употреби грађана је дужи временски пе-
риод.

3. Улица пут за Колонију – почиње између кп 916 и 
918/21, прати целом дужином кп 9748/1, 519/4, 529 и 9936/1, 
сече кп 9949/1 и завршава се између кп 769/15 и 835/1 КО 
Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Колонију у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

4. Улица железничка – почиње између кп 547/4 и 550/6, 
прати кп 9613/4, сече кп 9621, скреће десно, сече кп 906/8 и 
908/4, затим прати целом дужином кп 9646 и 9648/2 и завр-
шава се између кп 1005/2 и 993/6 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица железничка у ко-
локвијалној употреби грађана је дужи временски период.

5. Улица мајора Лазара Доновића – почиње од границе 
са суседним насељеним местом Пиносава, између кп 26 и 
27/4, прати кп 9603/1 целом дужином и завршава се на кп 
9927, код кп 61/1 КО Рипањ, код границе са суседним насе-
љеним местом Зуце. Новопредложена улица заједничка је са 
насељеним местима Пиносава, Бели Поток, Зуце и Врчин. 

Образложење: Лазар Доновић био је пилот рођен у Заје-
чару. Уписао је Војну академију, успешно је завршио, а по-
том одлази у Пилотску школу у Нови Сад, где прво пролази 
основну пилотску обуку, да би 1935. године завршио и обу-
ку за пилотирање тешким авионима-бомбардерима. Поги-
нуо 7. априла 1941. године.

6. Улица Липовички пут – почиње код кп 2966, на гра-
ници са суседним насељеним местом Барајево, и протеже 
се границом са истим насељеним местом, прати кп 9751/1 
и завршава се код кп 3271/7 КО Рипањ. Заједничка улица са 
насељеним местом Барајево. 

Образложење: Новопредложена Улица липовички пут у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период. 

7. Улица Липовички пут 3. део – почиње између кп 
3023/1 и 3030/10, прати део кп 9759, и завршава се између 
кп 3013 и 2918/2 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица липовички пут 3. 
део је у колоквијалној употреби грађана за дужи временски 
период.

8. Улица Липовачки пут 4. део – почиње између кп 
3032/9 и 2724/10, прати кп 9733/7 целом дужином и део кп 
9733/1 и завршава се између кп 2626/2 и 2778 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица липовачки пут 
4. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

9. Улица Слободана Михића – почиње од новопредложе-
не Улице Липовачки пут 4. део, између кп 2708/11 и 2707/10, 
прати кп 9757/2 целом дужином и завршава се између кп 
2677/1 и 2667/1 КО Рипањ.

Образложење: Слободан Михић био је летач-извиђач, 
погинуо је 10. априла док је бомбардовао немачку колону 
тенкова на путу Ћуприја–Лапово. Наиме ватра немачких 
флакова му је нанела повреде, и док је пилот поручник Вла-
до Јанковић прекинуо дејство и пожурио назад у Паланку 
не би ли спасао Слободану живот, када су слетели на писту 
за Слободана је већ било касно.

10. Улица Липовачки пут 6. део – почиње од новопре-
дложене Улице липовачки пут 4. део, на кп 2731/36, иде дуж 
границе кп 2731/1, прати кп 2734/1 целом дужином и завр-
шава се између кп 2734/17 и 2734/13 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Липовачки пут 
6. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

11. Улица Липовачки пут 2. део – почиње између кп 
3003/1 и 3004/1, прати део кп 9758 и завршава се између кп 
2983 и 2948 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица липовачки пут 
2. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

12. Улица пилота Миладина Дендића – почиње од ново-
предложене Улице липовачки пут 4. део, између кп 3032/5 и 
2722/10, сече кп 2722/14, прати кп 2722/13 и 2720/17, и део 
кп 2720/15 и завршава се између кп 2720/20 и 2720/12 КО 
Рипањ.

Образложење: Миладин Дендић био је нижи ваздухо-
пловно-технички чиновник четврте класе, пилот. Тешко ра-
њен 12. априла у близини Јабланице. По доласку у Мостар 
и пријему у болницу недуго након тога је подлегао ранама.

13. Улица Тимочки пут – почиње од Улице Авалска, 
између кп 1172/14 и 2109, прати целом дужином кп 9726 
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и 9718, део 9733/1, код кп 2527/1 се наставља на кп 9735 и 
прати је целом дужином, и завршава се између кп 3047/16 и 
3143/3 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Тимочки пут у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период. 

14. Улица Оклисак – почиње од новопредложене Улице 
Тимочки пут, између кп 2280 и 2495/1, прати део кп 9730, 
скреће десно и сече кп 2472, прати део кп 9731/2 и завршава 
се између кп 2473 и 2470/3 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Оклисак у коло-
квијалној употреби грађана је дужи временски период.

15. Улица пилота Миленка Миливојевића – почиње од 
новопредложене Улице Тимочки пут, између кп 2528/1 и 
2540, прати део кп 9733/1 и завршава се између кп 2552/3 и 
2551/1 КО Рипањ.

Образложење: Миленко Миливојевић био је потпоруч-
ник, пилот-ловац, погинуо 6. априла изнад Подгорице, бра-
нећи небо од напада непријатељских бомбардера.

16. Улица наредника Ђорђа Цветковића – почиње од но-
вопредложене Улице Тимочки пут, између кп 2175/6 и 2231, 
прати кп 9719/1, и завршава се између кп 2221/2 и 2194/1 
КО Рипањ.

Образложење: Ђорђе Цветковић био је пилот-ловац. 
Погинуо је 6. априла изнад Подгорице на свој рођендан. За-
датак му је био да брани небо изнад града. 

17. Улица капетана Данила Грбића – почиње од новопре-
дложене Улице Тимочки пут, између кп 2153 и 2151/4, прати 
кп 9716, и део кп 9714 и део кп 9651, и завршава се између 
кп 737/43 и 737/24 КО Рипањ. 

Образложење: Данило Грбић био је пилот-ловац, поги-
нуо у Априлском рату. 

18. Улица мајора Ђорђа Станојловића – почиње од ново-
предложене Улице Тимочки пут, између кп 2115/11 и 2115/3 
и прати кп 2115/2, и завршава се код кп 1167/2 КО Рипањ. 

Образложење: Ђорђе Станојловић био је летач-извиђач, 
погинуо је 16. априла приликом прелета за Грчку, у Капро-
нију у посади са Синобадом.

19. Улица Тихомира Ђорђевића – почиње од новопре-
дложене Улице Тимочки пут, на кп 2112/1, сече кп 2112/3, 
скреће лево и прати кп 2112/1 и завршава се између кп 
2112/17 и 2112/2 КО Рипањ.

Образложење: Тихомир Ђорђевић био је етнолог, фо-
клориста и културни историчар, професор београдског 
универзитета. 

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

20. Улица Владимира Ђорђевића – почиње од новопре-
дложене Улице митрополита Михаила Јовановића, између 
кп 3145/8 и 3152/1, прати кп 9760 целом дужином, пролази 
између кп 3134 и 3163, 3133/2 и 3166/2 и завршава се између 
кп 3130/1 и 3172 КО Рипањ. 

Образложење: Владимир Ђорђевић био је композитор, 
музиколог и мелограф.

21. Улица Наталије Цветковић – почиње од новопредло-
жене Улице митрополита Михаила Јовановића, између кп 
3153/1 и 3272/2, прати целом дужином кп 9753, део 9763, 
скреће лево код кп 3192/3, прати кп 3192/15 и завршава се 
између кп 3192/16 и 3192/4 КО Рипањ.

Образложење: Наталија Цветковић била је сликарка, тек 
од седамдесетих година прошлог века Наталијин рад поста-
је део свих општих прегледа српске модерне уметности.

22. Улица Атанасија Стојковића – почиње од Брђанске 
улице, између кп 7555/5 и 7559/7, прати део кп 7546, скреће 
десно и прати кп 9896, скреће лево код кп 7512/1, прати кп 
9767, затим кп 3327/13, сече кп 3323, прати кп 9766, сече кп 
3589/6 и прати део кп 9922 и завршава се између кп 3578 и 
3577/4 КО Рипањ.

Образложење: Атанасије Стојковић био је српски писац 
и научник, руски академик, професор и ректор Универзите-
та у Харкову, писац прве књиге из физике на српском јези-
ку, писац првог романа у новијој српској историји.

23. Улица Павла Соларића – почиње од новопредложене 
Улице Атанасија Стојковића, између кп 7555/12 и 7532/1, пра-
ти део кп 7546, затим део кп 7535, скреће код кп 7539/1 и прати 
кп 3283/8 и завршава се између кп 3283/2 и 7523/5 КО Рипањ. 

Образложење: Павле Соларић (1781-1821) био је српски 
лингвиста, географ, археолог, просветитељ и песник, рођен 
у свештеничкој породици.

Иницијативу су поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднели и Библиотека Града Београда и Амбасада Ре-
публике Србије у Хрватској.

24. Улица пут за Баташину – почиње од Улице Брђанска, 
од кп 7600, прати део кп 5074/4 и завршава се код кп 7604 
КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Баташину у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

25. Улица Глигорија Трлајића – почиње од новопредло-
жене Улице пут за Колонију, на кп 9637/11, сече кп 526/2 и 
524/7, прати део кп 523/6 и 361/6 и завршава се између кп 
361/9 и 361/12 КО Рипањ.

Образложење: Глигорије Трлајић био је филозоф, пито-
мац Јосифа Другог, а доцније секретар руског посланика у 
Бечу. Живео је у Москви, Петрограду и Харкову. 

26. Улица Илариона Руварца – почиње од новопредло-
жене Улице пут за Колонију између кп 527/1 и 526/1, прати 
кп 9613/2, скреће лево и сече кп 361/7, прати део кп 9615 и 
завршава се између кп 341 и 594/6 КО Рипањ. 

Образложење: Иларион Руварац (1832–1905) био је срп-
ски историчар, свештеник, архимандрит фрушкогорског 
манастира Гргетер, ректор Карловачке богословије и акаде-
мик.

27. Улица Пантелије Срећковића – почиње од новопре-
дложене Улице пут за Колонију, код кп 528/2, сече и заврша-
ва се на кп 528/1 КО Рипањ.

Образложење: Пантелија Срећковић (1834–1903) био 
је српски историчар и академик. Потпредседник Народне 
скупштине, посланик, српски академик, професор, ректор 
Велике школе, пиротски окружни начелник.

28. Улица Љубомира Ковачевића – почиње од новопре-
дложене Улице железничке, прати кп 547/8 и 555/1, прати 
део кп 9629 и завршава се између кп 559/1 и 558 КО Рипањ.

Образложење: Љубомир Ковачевић (1848–1918) био је 
српски историчар и политичар. Један је од зачетника кри-
тичке историографије у српској науци. 

29. Улица Јована Буља – почиње од новопредложене 
Улице пут за Колонију, на кп 501/13, прати кп 9612/7 целом 
дужином, скреће десно, сече кп 365/1 и 379, иде паралелно 
и прати део кп 9612/6 и завршава се између кп 283/1 и 370/2 
КО Рипањ.

Образложење: Јован Буљ (1939–2010) био је најпознатији 
саобраћајни полицајац који је икада радио на београдским 
улицама. Славу је стекао елегантним, балетским покретима 
којима је регулисао саобраћај на изласку из тунела код Дома 
омладине, на Теразијама и на раскрсници код „Лондона”. 

30. Улица Авалска 2. део – почиње од Авалске улице, из-
међу кп 409/7 и 409/30, сече кп 409/9, 409/19, 409/34, 409/52, 
409/66, 409/79 и 408/7 и завршава се између кп 408/2 и 408/1 
КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Авалска улица 2. део у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

31. Улица Авалска 3. део – почиње од Авалске улице, из-
међу кп 486/33 и 486/5, прати кп 486/1 и 487/20 и завршава 
се између кп 487/26 и 487/22 КО Рипањ
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Образложење: Новопредложена Авалска улица 3. део у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

32. Улица Љубице Коларовић – почиње од Авалске ули-
це, између кп 918/10 и 918/11, прати кп 918/4 целом дужи-
ном и завршава се између кп 918/7 и 918/6 КО Рипањ.

Образложење: Љубица Коларовић (1836–1890) глумица, 
једна од првих званичних примадона Народног позоришта 
у Београду. На конкурсу за редовног члана Народног позо-
ришта у Београду (које је тада било у оснивању) Љубица је 
изабрана још 16. августа 1868. године. Била је редован члан 
Народног позоришта од 1. октобра 1868. до средине окто-
бра 1881. године.

Иницијативу поднела и Библиотека Града Београда.
33. Улица Пречице – почиње од Авалске улице, између кп 

475/8 и 945/1, прати део кп 9626, скреће лево код кп 209/1, 
прати део кп 9624/2, завршава се између кп 189/6 и 191/6 КО 
Рипањ, код новопредложене Улице пут за Марковиће.

Образложење: Новопредложена Улица пречице у коло-
квијалној употреби грађана је дужи временски период.

34. Улица генерала Милојка Јанковића – почиње од 
Авалске улице, између кп 948/2 и 965/9, прати кп 965/11 и 
завршава се између кп 949 и 962/25 КО Рипањ

Образложење: Милојко Јанковић (1884–1973) био је ар-
мијски генерал у војсци Краљевине Југославије.

35. Улица Јована Оливера – почиње од новопредложене 
Улице Зорке Јанковић, између кп 965/2 и 965/14, прати кп 
965/10, сече 965/1, прати део кп 962/17 и завршава се између 
962/14 и 962/13 КО Рипањ. 

Образложење: Јован Оливер (1310–1356) био је српски 
велможа који је у доба Стефана Уроша Четвртог Душана 
владао областима око Овчег Поља и уз леву обалу Вардара, 
са титулама великог војводе, севастократора и од прогла-
шења Српског царства, деспота.

36. Улица Зорке Јанковић – почиње од Улице Авалска, 
између кп 968 и 965/12, прати кп 9641/1 и завршава се изме-
ђу кп 986/2 и 985/10 КО Рипањ.

Образложење: Зорка Јанковић (1870 – после 1933) 
уредница угледних часописа, преводилац и књижевница. 
Писала је драме и прозу, а своје чланке објављивала је и у 
угледним часописима, често под псеудонимом. Бавила се 
женским питањем и борила за еманципацију и образова-
ње жена. Писала је „фолклористичке цртице” које је слала 
Сими Тројановићу, тадашњем управнику Етнографског 
музеја у Београду. Њен најзначајнији активистички период 
поклапа се са организовањем изложбе „Српска жена”, одр-
жане у Прагу 1910. године. Тада је Зорка изабрана за пред-
ставницу „свих српских крајева”. Године 1913. Зорка сара-
ђује на изради књиге „Српкиња, њезин живот и рад, њезин 
културни развитак и њезина народна умјетност до данас”, 
а 1926. објавила је књигу „Проблем савеза” у којој се бави 
проблемом умрежавања женских група и покерта. 

Иницијативу поднела и Библиотека Града Београда
37. Улица Мали Степашиновац – почиње од новопредло-

жене Улице Зорке Јанковић, између кп 967/1 и 983/32, пра-
ти кп 9642, 962/5, 962/30 и 958/2, сече кп 955/1, скреће лево 
и прати кп 954/23, сече кп 954/21, 954/22, 954/18, 954/17 и 
954/14 и завршава се на кп 954/19 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Мали Степаши-
новац у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

38. Улица Степашиновац – почиње од Авалске улице, код 
кп 988/1, прати 987/18, сече новопредложену Улицу Зорке 
Јанковић, прати кп 9643 целом дужином и завршава се изме-
ђу кп 1252/7 и 1253/8 КО Рипањ, на Крагујевачком путу.

Образложење: Новопредложена Улица Степашиновац у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

39. Улица Симеона Пишчевића – почиње од новопредло-
жене Улице Степашиновац, између кп 983/56 и 983/37, пра-
ти кп 983/47, скреће десно код кп 983/51, прати кп 983/48 
целом дужином, и завршава се између кп 1187/10 и 1187/2, 
новопредложене Улице Степашиновац.

Образложење: Симеон Пишчевић (1731–1797) био је срп-
ски војник. Отац га води у рат против Француза, рекавши 
му да су Срби по природи најсклонији војничком позиву.

40. Улица Павла Јулинца – почиње између кп 1186/5 и 
1186/6, прати кп 1186/22, сече 1186/27 и завршава се на кп 
1186/26 КО Рипањ.

Образложење: Павле Јулинац (1730–1785) био је писац 
прве објављене историје Срба на српском језику.

41. Улица Мејбл Грујић – почиње од Улице Авалска, из-
међу кп 988/10 и 993/9, прати кп 9652 и завршава се између 
кп 1319/1 и 1311/1 КО Рипањ.

Образложење: Мејбл Грујић (1872–1956) била је Амери-
канка Мејбл Гордон Данлоп, променила је презиме када се 
удала за српског дипломату Славка Грујића. Обезбедила је 
новац за подизање Дома ученика средњих школа у Крунској 
улици. Радила је као болничарка у Крагујевцу и с једнаким 
жаром наставила да ради за интересе Србије када се рат за-
вршио.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

42. Улица пут за Ивановиће – почиње од новопредложе-
не Улице Мејбл Грујић, између кп 1341/7 и 1313/3, прати кп 
9654 и завршава се између кп 1189/13 и 1200 КО Рипањ, код 
новопредложене Улице Степашиновац.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Иванови-
ће у колоквијалној употреби грађана је дужи временски пе-
риод.

43. Улица Данила Лазовића – почиње од новопредложе-
не Улице пут за Ивановиће, између кп 1313/3 и 1221/1, пра-
ти кп 1221/14 целом дужином, затим део кп 9655 и заврша-
ва се између кп 1213 и 1275 КО Рипањ, код новопредложене 
Улице Степашиновац.

Образложење: Данило Лазовић (1951-2006) био је срп-
ски глумац, познат по улози у домаћој серији „Срећни љу-
ди”и филмовима „Јагода у супермаркету”, „Три карте за Хо-
ливуд” и др.

Иницијативу су, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднели и Библиотека Града Београда и Завод за за-
штиту споменика културе Града Београда.

44. Улица Елизабете Рос – почиње од новопредложене 
Улице железничке, између кп 990/3 и 992/2, прати кп 990/2 
и део кп 1007/7 и завршава се између кп 1007/3 и 1007/1 КО 
Рипањ. 

Образложење: Елизабета Рос била је једна од првих жена 
која је завршила студије медицине на Универзитету у Гла-
згову. У Србију је дошла као добровољац, под покровитељ-
ством руске владе. Била је лекар у Првој војној болници у 
Крагујевцу. Сахрањена је у Крагујевцу, поред волонтерки 
Мејбл Дермер и Лорне Ферис.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

45. Улица Лазара Ћелапа – почиње од Авалске улице, из-
међу кп 999/2 и 1150/2, прати кп 9647, и завршава се између 
кп 1004/1 и 1145/1 КО Рипањ. 

Образложење: Лазар Ћелап (1887–1967), први директор 
Градског архива, данашњег Истори-јског архива Београда. 
Пореклом из Срема, школован у Аустро-Угарској, у младо-
сти је стекао знање латинског и немачкој језика, рукописне 
готице, посвећеност историјским истраживањима. Руко-
водио је гимназијама у Славонском Броду и Карловцима, 
као и Женском учитељском школом у Новом Саду. Када се 
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1947. године од Библиотеке и Музеја Града Београда издво-
јио Градски архив као самостална установа са сопственим 
буџетом, Лазар Ћелап постаје његов први директор. Огром-
ном радном енергијом и посвећеношћу, привлачећи прија-
теље и сараднике чак и на добровољни рад, организо-вао 
је сређивање архивских фондова некадашњег Земунског 
магистрата а касније и ликвидираних предузећа и укину-
тих установа, поставио темеље будућим научним истра-
живањима. До краја живота неуморно је преводио стручне 
уџбенике, писао чланке из архивистике, давао приказе и 
сарађивао са бројним стучним часописима, зборницима и 
алманасима. 

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

46. Улица Теодоре Лазаревић – почиње између кп 1150/2 
и 1355, прати део кп 9650/1 и део кп 9960/1, сече кп 1357/2, 
прати део кп 1358/8 и завршава се између кп 1358/7 и 1359 
КО Рипањ. 

Образложење: Теодора Лазаревић била је ћерка кнеза 
Лазара Хребељановића и кнегиње Милице. Била је прва су-
пруга угарског великаша Николе Другог Горјанског. Умрла 
је пре 1405. године.

47. Улица Ерчанска – новопредложена улица је наставак 
Ерчанске улице, између кп 1368/4 и 1370/7, прати 9960/2 и 
део кп 9960/1, и завршава се између кп 1357/2 и 1358/1 КО 
Рипањ, код новопредложене Улице Теодоре Лазаревић. 

48. Улица ладни извор – почиње од Авалске улице, из-
међу кп 1156/1 и 1155/4, прати део кп 9645 и завршава се 
између кп 1136 и 737/126 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Ладни извор у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

49. Улица пут за Петрино брдо – почиње од Улице Авал-
ска, између кп 2091/2 и 1180/3, прати целом дужином кп 
9678, 9701 и 9556 и завршава се између кп 2062 и 9519, код 
Улице Авалска. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Петрино 
брдо у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

50. Улица пут за Крчевине – почиње од новопредложе-
не Улице пут за Петрино брдо, између кп 1686/1 и 1727/1, 
прати део кп 9693, скреће лево код кп 1708, прати кп 9692, и 
завршава се између кп 1707/4 и 1716/2 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Крчевине у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

51. Улица пут за Миловановиће Ерчани – почиње од Ер-
чанске улице, између кп 9467 и 9499/2, прати кп 9558 и део 
кп 9690, скреће десно код кп 1742, прати део кп 9676/1 и за-
вршава се између кп 1761/9 и 1760/2 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Милова-
новиће Ерчани у колоквијалној употреби грађана је дужи 
временски период.

52. Улица Вуке Попадић – почиње од Ерчанске улице, из-
међу кп 1633 и 1643, прати кп 9683, скреће лево код кп 1649, 
прати кп 9684 и завршава се између кп 1648/2 и 1827/2 КО 
Рипањ.

Образложење: Вука Попадић била је најхрабрија Београ-
ђанка која ће остати упамћена и по јунаштву и по племе-
нитости. Када су пале прве гранате на Србију, тачније град 
Београд, заједно са сестром одбила је да напусти Београд. 
Без обзира на бомбардовање Вука Попадић од своје куће је 
направила прихватилиште за уплашене људе. Натерала је не-
пријатеља на повлачење. Према предању, Вука је изашла из 
стана да види да ли има где аустријских војника и срела је 
једну групу који су покушавали да нађу склониште од срп-
ске војске која их је тражила. Вука је војнике позвала да баце 
оружје и крену за њом како не би погинули. Након што је 

преплашене Аустријанце заклонила у свом дому, своје затво-
ренике је послужила слатким и водом. Осим што је предала 
аустријске војнике полицији и на чему јој је захвалио коман-
дант војске, Вука Попадић отвара привремено превијалиште 
за српске рањенике где су јој помагале сестра и ћерка. 

53. Улица пут за Несторовиће – Ерчани – почиње од Ер-
чанске улице, између кп 1796/1 и 1792/3, прати целом дужи-
ном кп 9550 и 9706 и део кп 9688 и завршава се између кп 
1975/1 и 1819/1 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Несторо-
виће – Ерчани у колоквијалној употреби грађана је дужи 
временски период.

54. Улица пут за Водицу – Ерчани – почиње од новопре-
дложене Улице пут за Несторовиће – Ерчани, између кп 
1813 и 1816/1, прати део кп 9688, и завршава се између кп 
1622 и 1835/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Водицу – 
Ерчани у колоквијалној употреби грађана је дужи времен-
ски период.

55. Улица пут за Калајџиће – Ерчани – почиње од Улице 
Ерчанска, између кп 9548 и 9547, прати део кп 9552, затим 
целом дужином кп 9551, скреће десно код кп 1985/1, прати 
кп 9705, скреће лево код кп 1958, прати кп 9709 целом ду-
жином и завршава се између кп 1966/2 и 1941/7 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Калајџиће 
– Ерчани у колоквијалној употреби грађана је дужи времен-
ски период.

56. Улица пут за Клење – почиње између кп 4034/2 и 
4060, прати кп 9813, скреће код кп 4049/1, прати кп 9712, за-
тим 9710 целом дужином, скреће десно и прати део кп 9705 
и целом дужином кп 9820, завршава се између кп 4130/1 и 
4127/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Клење у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

57. Улица Паланачки поток – почиње од Улице Авалска, 
између кп 2101 и 9691/2, прати кп 9691/5, целом дужином 
кп 9727, део кп 9729, затим део 9764 и скреће десно код кп 
3351/2 и прати део кп 9762, и завршава се између кп 3348/1 
и 3178/7 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица Паланачки поток 
у колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

58. Улица Лорне Ферис – почиње од Авалске улице, из-
међу кп 2354 и 2359/1, прати кп 9691/8, затим прати део кп 
9695, oд кп 2090, прати кп 9697, скреће лево код кп 3881, 
прати кп 9698 целом дужином и завршава се између кп 2067 
и 2065 КО Рипањ, код Авалске улице.

Образложење: Лорна Ферис била је припадница српске 
Стобарт болнице, војна сестра. Обучена као медицинска се-
стра у гриничкој болници, а у априлу се придружује Сто-
барт болници и путује у Крагујевачки шаторски камп.

59. Улица Мала Рамаћа – почиње од Брђанске улице, из-
међу кп 9571/5 и 9587/2, прати кп 9601 и део кп 9789, скреће 
десно код кп 3460/4, прати кп 9790, 9792, скреће лево код кп 
3454, прати кп 9723 и завршава се између кп 2399 и 2398 КО 
Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Мала Рамаћа у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

60. Улица Велика Рамаћа – почиње од новопредложене 
Улице Мала Рамаћа између кп 3474/2 и 3464/2, прати део кп 
9789, затим кп 9779 целом дужином, скреће десно код кп 
3668/2, прати део кп 9780, скреће лево код кп 3746, прати кп 
9785 и завршава се између кп 3753/1 и 3729 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица Велика Рамаћа у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

61. Улица др Лазара Александровића – почиње од ново-
предложене Улице Велика Рамаћа, између кп 3698/1 и 3717, 
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прати део кп 9780 и завршава се између кп 3680/2 и 3742 КО 
Рипањ, код новопредложене Улице Велика Рамаћа.

Образложење: Лазар Александровић био је руски еми-
грант, лечио људе у подавалским селима када није било 
здравствених установа у селима.

62. Улица Милана Миловука – почиње од новопредло-
жене Улице Велика Рамаћа, између кп 3501/5 и 3499/1, пра-
ти део кп 9725 и завршава се између кп 3417 и 3423/2 КО 
Рипањ.

Образложење: Милан Миловук (1825–1883), професор, 
хоровођа, диригент. Син Јосифа Миловука, једног од осни-
вача Матице српске. У Ратарској школи у Београду ради као 
професор, а у Трговачкој школи као професор и директор 
(1865–1883). Један је од оснивача Београдског певачког дру-
штва (1953) и његов први диригент. Био је уредник „Трго-
вачких новина” (1861–1863), „Тежака” (1869), издавач и 
уредник „Београдских илустрованих новина” (1866), часо-
писа „Илустровани свет” (1867) и „Илустровани календар” 
(1867). Компоновао је хорске композиције и клавирске ко-
маде. Био је председник Уметничког одсека Српског ученог 
друштва.

63. Улица Палански пут – Улица почиње од Брђанске 
улице, између кп 9591/2 и 9597, прати кп 9602, затим кп 
9794 целом дужином, скреће лево код кп 3959/1, прати део 
кп 9780, затим део кп 9795 и завршава се између кп 4344/1 и 
3963/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Палански пут у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

64. Улица Милице Јаковљевић– Улица почиње од Брђан-
ске улице, између кп 4328/1 и 4327, прати кп 9798 и 9799, и 
прати део кп 9800 и завршава се између кп 4365 и 4386/2 КО 
Рипањ.

Образложење: Милица Јанковић позната је под псеудо-
нимом Мир-Јам, српска новинарка и књижевница. 

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

65. Улица пут за Трешњу – Улица почиње од Брђанске 
улице, између кп 9574 и 4044, прати кп 9600 и целом дужи-
ном кп 9806, и завршава се између кп 6402/1 и 6366/1 КО 
Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Трешњу у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

66. Улица пут за Павићевац – Улица почиње од новопре-
дложене Улице пут за Трешњу, између кп 4229/2 и 4100/1, 
прати кп 9819, скреће десно, сече кп 4223/3, 4223/4, 4222/3, 
4222/5, 4130/2, скреће десно код кп 9808/4, прати део кп 
9820 и завршава се између кп 4576/4 и 4651/9 КО Рипањ, 
код Крагујевачког Пута.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Павићевац 
у колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

67. Улица пут за Станојловића крај – Улица почиње од 
новопредложене Улице пут за Павићевац, између кп 4100/9 
и 4111/1, прати кп 9817 целом дужином и завршава се изме-
ђу кп 4101/1 и 4110/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Станој-
ловића крај у колоквијалној употреби грађана је дужи вре-
менски период.

68. Улица Десанке Десе Глишић– Улица почиње од ново-
предложене Улице пут за Павићевац, између кп 4182/11 и 
4176/9, прати део кп 9809, скреће десно код кп 4505/3, прати 
кп 4505/6 и завршава се између кп 4505/5 и 4505/17 КО Рипањ.

Образложење: Десанка Деса Глишић (1911–1991) била је 
једна од првих српских и југословенских жена карикатури-
ста, прва дама српске карикатуре, стојећи годинама раме уз 
раме са својим мушким колегама Пјером Крижанићем, Зу-
ком Џумхуром итд.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

69. Улица Саве Урошевића – почиње од новопредложене 
Улице пут за Павићевац, између кп 4682/5 и 4681/2, прати кп 
4682/4, део кп 4678/2, скреће десно код кп 4678/1, прати кп 
4678/3 и 4696/2, скреће лево и прати део кп 4695/9 и 4695/8, 
скреће десно код кп 4695/1, прати кп 4695/7, 4178/3 и 4178/17 
и завршава се између кп 4178/14 и 4704/1 КО Рипањ.

Образложење: Сава Урошевић (1863–1930) био је српски 
минеролог, ректор Универзитета у Београду, члан САНУ.

70. Улица Бранка Ђурђулова – почиње од новопредло-
жене Улица пут за Павићевац, између кп 4680/1 и 4674/6, 
прати део кп 9809 и завршава се између кп 4512/1 и 4514/2 
КО Рипањ.

Образложење: Бранко Ђурђулов (1925–1966), библио-
текар, управник Библиотеке Града Београда и књижевник. 
Објављује стручне радове из библиотекарства у часопису 
Библиотекар, Нашој стварности, Трибини. Члан је редакци-
је часописа Библиотекар (1965-1971). Пише прозу за децу и 
одрасле, песме у прози и драме, члан Удружења књижевни-
ка Србије.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

71. Улица пут за Педића воће – почиње од Улице Брђан-
ска, између кп 4013/1 и 3978/2, прати кп 4012 целом дужи-
ном и завршава се између кп 3996/2 и 4261 КО Рипањ, код 
Улице Брђанска.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Педића воће 
у колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

72. Улица пут за Кованлук – почиње од новопредложене 
Улице пут за Трешњу, између кп 4241/1 и 4232/1, прати део 
кп 9802, скреће десно код кп 4260/2, прати кп 9811 и завр-
шава се између кп 4258/3 и 4263/2 КО Рипањ, код новопре-
дложене Улице пут за Педића воће.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Кованлук у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

73. Улица Владимира Јокановића – почиње од Брђанске 
улице, између кп 4305/2 и 4310/1, прати део кп 9802, скре-
ће десно код кп 4311, прати део кп 9803, скреће лево код кп 
4426/1 и прати кп 4430/2, 4429/5 и део 4429/6 и завршава се 
између кп 4427/1 и 4429/4 КО Рипањ. 

Образложење: Владимир Јокановић (1936–1994), про-
фесор југословенске књижевности, библиотекар, научни 
сарадник, управник новосадске Народне библиотеке, ма-
гистрира на Свеучилишту у Загребу, докторира на Фило-
зофском факултету у Сарајеву, кратко време и доцент на 
Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду. Аутор на десетине стручних моно-
графија и преко 60 стручних и научних радова. Области ин-
тересовања у оквиру библиотекарства: осавремењивање и 
модернизовање технологије рада у библиотекама, изграђи-
вање јединственог библиотечко-информационог система, 
остваривање целовитог система школовања и стручног уса-
вршавања библиотечких запосленика. Најзначајнији про-
јекат Обим и структура библиотечке делатности у Србији. 
Иницијатор је и организатор више библиотекарских ску-
пова и симпозијума. Био је редовни члан Испитне комисије 
за полагање стручног библиотекарског испита, покретач и 
уредник часописа Савремени библиотекар, главни и одго-
ворни уредник Заједница библиотека и Библиотекар, члан 
Уредништва едиције Стручна библиотекарска литература. 
Добитник је и значајних признања: Годишња награда Зајед-
нице матичних библиотека Војводине, Плакета Народне би-
блиотеке Србије и Награде Милорад Панић – Суреп.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.
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74. Улица пут за Жути брег – почиње између кп 6457/2 и 
6443/2, прати кп 9872 целом дужином и завршава се између 
кп 6619/1 и 6620/4 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Жути брег 
у колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

75. Улица пут за Брест – почиње од Улице Брђанска, из-
међу кп 6898/2 и 6897/2, прати целом дужином кп 9876/2 и 
6892/2 и завршава се између кп 6892/1 и 6894/7 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Брест у ко-
локвијалној употреби грађана је дужи временски период.

76. Улица пут за Марића Крај – почиње од Брђанске ули-
це, између кп 9877/2 и 6909/4, прати кп 9877/1 целом дужи-
ном и завршава се између кп 7223/4 и 6974/3 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Марића 
Крај у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

77. Улица Церске битке – почиње од новопредложене 
Улице пут за Марића Крај, између кп 6914/2 и 6911, прати 
кп 9875 целом дужином и завршава се између кп 6878/1 и 
6884 КО Рипањ. 

Образложење: Церска битка, такође знана као и Јадар-
ска битка, је била војни сукоб вођен између Аустроугарске 
и Србије августа 1914. око планине Цер и неколико села у 
њеној непосредној околини, као и Шапца, током ране фазе 
Српске кампање у Првом светском рату.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднело и Министарство одбране РС и Војска РС.

78. Улица пут за Жути поток – почиње од Брђанске ули-
це, између кп 7206/4 и 7249, прати део кп 9780 и завршава 
се између кп 3771/1 и 3772/3 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Жути по-
ток у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

79. Улица пут за Мандића Крај – почиње од Брђанске 
улице, између кп 7274/3 и 6555/3, прати део кп 9882, скреће 
лево код кп 7341/4, прати део кп 7993 и завршава се између 
кп 8029 и 8165 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Мандића Крај 
у колоквијалној употреби грађана је дужи временски период. 

80. Улица пут за Лукића Крај – почиње од Брђанске ули-
це између кп 7360/2 и 7293/5, прати кп 9883 целом дужином 
и завршава се између кп 7324/2 и 7325 КО Рипањ, код ново-
предложене Улице Пут за Мандића Крај. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Лукића 
Крај у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

81. Улица пут за Столице – почиње од новопредложене 
Улице пут за Мандића Крај, између кп 7324/2 и 7769/2, пра-
ти део кп 9882 и завршава се између кп 7854/1 и 7844/2 КО 
Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Столице у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

82. Улица пут за Црквине – почиње од новопредложене 
Улице пут за Коларушу између кп 7947 и 7965/1, прати део 
кп 7840/3 и завршава се између кп 7958/1 и 7984/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Црквине у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

83. Улица пут за Коларушу – почиње од новопредложе-
не Улице пут за Столице, између кп 7945/1 и 7844/2, прати 
кп 7840/2, прати кп 8334, и завршава се између кп 8323/1 и 
8333/2 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Коларушу у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

84. Улица Вишње Мосић – почиње између кп 8165 и 
8135/1, прати кп 9899 и 9900 и завршава се између кп 8999/2 
и 8940/3 КО Рипањ.

Образложење: Вишња Мосић (1870-1937) била је српска 
хероина, која је десетак година пре Сарајевског атентата и 
почетка Првог светског рата, била припадник организације 
Млада Босна.

85. Улица Јелене Димитријевић – почиње између кп 
8608/4 и 8530/1, прати део кп 9903 и завршава се између кп 
8077/1 и 8065 КО Рипањ.

Образложење: Јелена Димитријевић (1862-1945) била 
је српска књижевница, светска путница и добротворка. У 
историји српске књижевности, сматра се првом књижевни-
цом која је написала и објавила прво прозно дело (путопис 
писма из Ниша о харемима 1894.).

86. Улица Анастасије Наке Спасић – почиње од грани-
це са суседним насељеним местом Парцани, од Улице Веље 
Миленковића, између кп 9140/3 и 9135/1, прати део кп 9901 
и завршава се између кп 9017/4 и 8976/1 КО Рипањ.

Образложење: Анастасија Нака Спасић (1864-19539 била 
је добротвор, хуманитарни радник, покретач, инспиратор и 
учесница већине значајних иницијатива за пружање помо-
ћи у Србији у првој половини 20. века.

87. Улица пут за Равни Гај – почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Раља, од Улице Веље Миленковића, 
између кп 9126/1 и 9124/9, прати део кп 9900 и завршава се 
између кп 9122/1 и 9121/1 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Равни Гај у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

88. Улица Милорад Димитријевић – почиње од границе 
са суседним насељеним местом Раља, од Улице Николе Те-
сле, између кп 9113/1 и 8879/4, прати део кп 9908 и заврша-
ва се између кп 8436/3 и 8444/1 КО Рипањ.

Образложење: Милорад Димитријевић (1924–2008), 
професор Архитектонског факултета на групи предмета 
статичко-конструктивне групе, конзерватор. Бавио се из-
учавањем старих историјских конструкција, испитивао 
њихове поремећаје и анализирао могућности санације (Хи-
ландар, Раваница, Грачаница, манастир Фенек). Најдуже се 
бавио Београдском тврђавом, извршио осигурање и сана-
цију темеља Небојшине куле. Допринео је консолидацији 
зграда као што су кафана „?”, Музеј Вука и Доситеја, Мана-
кова кућа, Конак кнеза Милоша. Учествовао је у пројекту 
премештања Теразијске чесме као и измештању Трајанове 
табле изван домашаја Ђердапског језера.

Иницијативу је, поред грађана градске општине Вождо-
вац, поднела и Библиотека Града Београда.

89. Улица Голуба Јанића – почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Раља, од Улице Николе Тесле, код 
кп 8848/3, скреће десно код кп 8848/1, прати кп 8851/1 це-
лом дужином, скреће десно код кп 8850/14, прати део кп 
8835 и завршава се између кп 8822/4 и 8841/1 КО Рипањ.

Образложење: Голуб Јанић (Маврово, 1853 – Београд, 
1918) српски је рентијер, велетрговац, народни посланик, 
добротовор, почетком двадесетог века један од најбогатијих 
људи у Србији, водећи финансијер и најутицајнија личност 
српске заједнице из Старе Србије и Македоније, национал-
ни радник. Један од оснивача и финансијера Централног 
револуционарног тајног одбора у Београду, или Српског ко-
митета, који је од 1903. руководио четничком акцијом у Ста-
рој Србији, што је од 1905. радило и друштво Српска Браћа 
чији је он био оснивач и дугогодишњи председник. Био је и 
председник и оснивач Удружења Старосрбијанаца, оснивач 
и члан и Друштва за подизање храма Св. Саве, Друштва за 
улепшање Врачара и др. У младости борио се у добровољци-
ма у српско-турским и руско-турским ратовима 1876–1878. 
Његова жена и наследница Босиљка Јанић, рођ. Цинцар Јан-
ковић, основала је три задужбине које носе његово име и 
име чланова његове породице, Задужбину Самуила и Голуба 
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С. Јанића при Философском факултету и Учитељској школи 
у Скопљу, Задужбину Самуила и Голуба С. Јанића при Срп-
ској краљевској академији (хотел Балкан на Теразијама) и 
Фонд Софије Самуила и Босиљке Голуба С. Јанића.

90. Улица Маре Лазаревић – почиње од предложене Ули-
це Голуба Јанића, код кп 8849, прати део кп 8853/7, 8853/10, 
8852/12, 8852/10, сече кп 8852/2 и 8852/1, прати и иде пара-
лелно са делом кп 9906 и завршава се између кп 8788/3 и 
8782/1 КО Рипањ.

Образложење: Мара Лазаревић (?-1426) била је најста-
рија кћи кнеза Лазара и кнегиње Милице, супруга Вука 
Бранковића и мајка Ђурађа Бранковића.

91. Улица пут за Ковиону 3. део – почиње од границе са 
суседним насељеним местом Раља, од Улице Николе Тесле, 
између кп 8844/3 и 8838/20, прати кп 8839 и 8841/3, и завр-
шава се између кп 8841/2 и 8841/7 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Ковиону 
3. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

92. Улица Николе Тесле 3. део – почиње од границе са 
суседним насељеним местом Раља, од Улице Николе Тесле, 
између кп 8838/9 и 8838/6, прати кп 8838/13 и завршава се 
између кп 8838/11 и 8838/4 KO Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица Николе Тесле 3. 
део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

93. Улица Ивана Панџе – почиње од границе са суседним 
насељеним местом Раља, од Улице Николе Тесле, између кп 
8836/1 и 8728/47, прати део кп 9907 и завршава се између кп 
8647/2 и 8651/7 КО Рипањ. 

Образложење: Поручник Иван Панџа, летач-извиђач. 
Иван је рођен 1916. године у Суковцима код Книна. Иван 
Панџа погинуо је 7. априла 1941. године на задатку бомбар-
довања немачког аеродрома код Сегедина.

94. Улица Стари пут за Раљу 4. део – почиње од грани-
це са суседним насељеним местом Раља, између кп 8724/1 
и 8715/8, прати кп 8724/6, и завршава се између кп 8724/5 и 
8715/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица стари пут за 
Раљу 4. део у колоквијалној употреби грађана је дужи вре-
менски период.

95. Улица Драгољуба Черне – почиње од границе са су-
седним насељеним местом Мала Иванча, између кп 8712/2 и 
8712/3, прати кп 8712/1 и 8705/12, пролази поред кп 8732/2, 
8726/1, 8730/1 и 8726/4, прати кп 8730/7 и 8728/19 и заврша-
ва се између кп 8728/20 и 8728/44 КО Рипањ, код новопре-
дложене Улице Ивана Панџе. 

Образложење: Драгољуб Черна живот је изгубио током 
борбеног задатка бомбардовања циљева у околини Печуја, у 
авиону којим је пилотирао мајор Добросав Тешић.

96. Улица Рипањ – Трешња – почиње између кп 8540 и 
8549/1, прати део кп 9903, скреће лево у кп 8608/2, сече кп 
8611/2, 8612/2, 8613/4, 8635/4 и део 8634/4 и завршава се из-
међу кп 8634/3 и 8634/5 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Рипањ – Трешња у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

97. Улица Рудолфа Кобала – почиње од новопредложене 
Улице Рипањ – Трешња, између кп 8535/3 и 8535/4, прати кп 
8535/5, скреће десно код кп 8537/5, прати целом дужином кп 
8537/7 и завршава се између кп 8517/3 и 8537/12 КО Рипањ.

Образложење: Рудолф Кобал рођен је 10. фебруара 1909. 
године у Трсту и априлски рат га је затекао на аеродрому 
Ровине крај Бања Луке. Полетевши на задатак бомбардова-
ња циљева у околини Печуја, летелицу којом је управљао 
мајор Добросав Тешић и у којој је Рудолф био члан посаде, 
оборила је немачка ПВО у близини овог мађарског града. 

98. Улица пут за Трешњу 1. део – почиње од новопре-
дложене Улице Рипањ – Трешња, између кп 8532/1 и 8534/1, 
прати кп 8533/12 и завршава се између кп 8533/6 и 8533/2 
КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица – Трешња у коло-
квијалној употреби грађана је дужи временски период.

99. Улица поручника Петра Кукића – почиње од ново-
предложене Улице Рипањ – Трешња, између кп 8581/2 и 
8550/13, прати кп 8581/7 и 8558/9 и завршава се између кп 
8558/13 и 8558/12 КО Рипањ.

Образложење: Петар Кукић погинуо је у посади са ка-
петаном Сергијем Војиновим, бомбардујући немачки аеро-
дром код Сегедина 7.априла 1941.године. Оборио их је пар 
немачких ловаца из састава ПВО територије Мађарске.

100. Улица капетана Сергија Војинофа – почиње од гра-
нице са суседним насељеним местом Мала Иванча, од Кра-
гујевачког пута, између кп 8538/1 и 8539/5, прати кп 8538/22 
и кп 6293/8 целом дужином и завршава се између кп 6294/1 
и 6293/2 КО Рипањ.

Образложење: Капетан Сергиј Војиноф, рођени Рус, за 
време Априлског рата био је на дужности командира 216. 
бомбардерске ескадриле, на аеродрому Ровине крај Бања 
Луке. Погинуо је 7. априла 1941.године.

101. Улица пут за Трешњу 3. део – почиње од границе са 
суседним насељеним местом Мала Иванча, од Улице Крагу-
јевачки пут, између кп 6281/1 и 6281/2, прати кп 6281/13 и 
6281/12 и завршава се између кп 6281/21 и 6281/7 КО Ри-
пањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Трешњу 
3. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

102. Улица капетана Владимира Вујичића – почиње од 
Улице Крагујевачки Пут, између кп 6284/11 и 6161, прати кп 
9864/1 целом дужином, део кп 9862 и део кп 9866 и заврша-
ва се између кп 6647 и 6359/1 КО Рипањ.

Образложење: Капетана Владимира Вујичића Април-
ски рат је затекао на дужности командира 215. бомбардер-
ске ескадриле на авионима Бристол Бленхајм. Погинуо је 7. 
априла 1941.године.

103. Улица пут за Алуге 1. прилаз – почиње од новопре-
дложене Улице Владимира Вујичића, између кп 6318/6 и 
6318/9, прати кп 6318/7 и 6316/5 и завршава се између кп 
6316/2 и 6315/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Алуге 1. 
прилаз у колоквијалној употреби грађана је дужи времен-
ски период.

104. Улица поручника Андрије Поздера – почиње од но-
вопредложене Улице Владимира Вујичића, између кп 6649/1 
и 6659/7, прати кп 9867, и завршава се између кп 6653/1 и 
6658/1 КО Рипањ.

Образложење: Поручник Андрија Поздер погинуо је 7. 
априла 1941.године када је његов авион оборила немачка 
ловачка авијација изнад Сегедина.

105. Улица пут за Алуге – почиње од новопредложене 
Улице Владимира Вујичића, између кп 6082 и 6129/4, прати 
кп 9863 целом дужином и завршава се између кп 6059/5 и 
6083 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Алуге у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

106. Улица поручника Мирка Јовановића – почиње од Кра-
гујевачког пута, између кп 6153/2 и 6160/2, прати део кп 6156/2 
и 6149/1, сече кп 6139 и завршава се на кп 6134/2 КО Рипањ.

Образложење: Поручник Мирко Јовановић погинуо је 
7. априла 1941. године у посади са капетаном Владимиром 
Јовичићем на задатку бомбардовања немачких аеродрома у 
Мађарској. Оборени су изнад Сегедина.
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107. Улица поручника Радомира Лазаревића – почиње 
од Крагујевачког пута, између кп 6108/2 и 6108/1, прати 
кп 6108/8, скреће десно, прати кп 6100/18, 6100/19 и део кп 
6151/4, и завршава се између кп 6100/10 и 6151/6 КО Рипањ.

Образложење: Радомир Лазаревић био је пратилац ко-
манданта мајора Јоновића. Надомак Сегедина ловачка за-
штита тог рејона их је напала и оборила. Радомиров авион 
пао је код села Српски Крстур.

108. Улица Константина Јермакова – почиње од Крагује-
вачког пута, између кп 6171/3 и 6177/26, прати део кп 9859 и 
завршава се између кп 6256/5 и 6189/7 КО Рипањ.

 Образложење: Константин Јермаков завршио је Војну 
академију. Погинуо је 6. априла 1941. године.

109. Улица пут за Стублове 6. део – почиње од Крагује-
вачког пута, између кп 6019/9 и 6177/13, прати део кп 6177/6 
и завршава се између кп 6019/2 и 6176 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове 
6. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

110. Улица пут за Стублове 4. део – почиње од Крагује-
вачког пута, између кп 6020/2 и 6020/13, прати кп 6020/9 и 
завршава се између кп 6020/12 и 6020/14 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове 
4. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

111. Улица пут за Стублове – почиње између кп 6024/1 и 
6022/5, прати целом дужином кп 9855 и 9831 и завршава се 
између кп 4826 и 4837/2 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

112. Улица пут за Стублове 2. део – почиње од новопредло-
жене Улице пут за Стублове, између кп 4829/2 и 6021/2, прати 
део кп 9855, скреће десно код кп 6010/6, прати кп 6010/10 и део 
6009/15 и завршава се између кп 6009/16 и 6010/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове 
2. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

113. Улица Василије Вукотић – почиње између кп 4837/1 
и 4848/1, прати кп 9832 целом дужином, скреће десно код 
кп 6012/3, прати део кп 9855 и 6010/5 и завршава се између 
кп 6010/9 и 6004/3 КО Рипањ.

Образложење: Василија Вукотић (1897–1977) школовала 
се на Руском институту на Цетињу. Из познате је породице 
Вукотић. Њен отац Јанко био је у сродству са краљевским 
домом Петровића.

114. Улица пут за Стублове 3. – почиње од Крагујевачког 
пута, између кп 6030/4 и 4807/3, прати кп 4807/5, 4775/11, 
скреће лево, прати кп 4775/13, 6033/8 и 6033/2 и завршава 
се између кп 6033/7 и 6032/7 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове 
3. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

115. Улица пут за Бубању – почиње од Крагујевачког пута, 
између кп 4789/1 и 4648/1, прати кп 9825 целом дужином, део 
кп 9862 и завршава се између кп 6355/2 и 6663/2 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Бубању у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

116. Улица Јована Милићевића – почиње између кп 
4768/10 и 4768/7, прати кп 4768/6 и 4773/2, скреће десно и 
прати део кп 6039/3 и завршава се између 4772/1 и 6039/2 
КО Рипањ.

Образложење: Јован Милићевић (Сарајево, Краљеви-
на СХС, 9. април 1923 – Крушевац, СРЈ, 11. мај 1992) је био 
српски глумац. Прво је члан Народног позоришта, а затим 
од 1964. до пензије Југословенског драмског позоришта у 
Београду.

117. Улица пут за Бошњаке – почиње од Крагујевачког 
пута, између кп 4646/1 и 4821/5, прати кп 9828 целом дужи-
ном и завршава се између кп 5236/2 и 5228/2 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Бошњаке у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

118. Улица пут за Бошњаке 2. део – почиње од новопре-
дложене Улице пут за Бошњаке, између кп 4820/4 и 4822/9, 
прати кп 4817/6 и завршава се између кп 4818 и 4817/7 КО 
Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове 
2. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

119. Улица пут за Бошњаке 3. део – почиње од новопредло-
жене Улице Пут за Бошњаке, између кп 4614/6 и 4613/4, пра-
ти део кп 9829, кп 4610/10 и 4606/8, сече кп 4871/4 и прати кп 
5198/10 и завршaва се између кп 5198/5 и 5198/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Стублове 
3. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

120. Улица пут за пећину – почиње од Крагујевачког 
пута, између кп 4645/9 и 4646/6, прати кп 9826 целом дужи-
ном, сече кп 9662/1, прати део кп 9663 и завршава се између 
кп 5065 и 5002/3 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за пећину у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

121. Улица пут за Симиџиће – почиње од новопредло-
жене Улице пут за Пећину, између кп 4624/2 и 4584/2, пра-
ти део кп 9827/2, скреће десно код кп 5206/1, прати део кп 
9837, скреће десно код кп 5214/1, прати део кп 9830 и завр-
шава се између кп 4873/3 и 4872/4 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Симиџиће у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

122. Улица наредника Јефте Арсића – почиње од ново-
предложене Улице Пут за пећину, између кп 4927/1 и 4926/5, 
прати кп 9834 и 4933/2 и завршава се између кп 4933/3 и 
4938/1 КО Рипањ.

Образложење: Јефта Арсић погинуо је 6. априла прили-
ком одбране Куманова од напада немачког ваздухопловства.

123. Улица пут за Скадриће – почиње од новопредложене 
Улице пут за пећину, између кп 5076 и 5075/3, прати кп 9838, 
сече кп 5296, иде паралелно са делом кп 9851/1, прати кп 
9851/2 и завршава се између кп 5261/6 и 5643/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Скадриће у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

124. Улица Милутина Перовића – почиње од новопре-
дложене Улице пут за Скадриће, између кп 5310/2 и 5083/2, 
прате кп 9839 целом дужином и завршава се између кп 
5320/1 и 5323/2 КО Рипањ.

Образложење: Милутин Перовић полетео је 6. априла и 
погинуо је након једног ваздушног дуела.

125. Улица поручника Милорада Танасића – почиње од 
новопредложене Улице пут за Скадриће, на кп 5296, сече кп 
5639/2, 5639/3, 5637/2, иде паралелно и прати кп 9851/1 и за-
вршава се између кп 5780/3 и 5790/7 КО Рипањ.

Образложење: Милорад Танасић погинуо је 6. априла 
приликом немачког напада.

126. Улица наредника Ратомира Милојевића – почиње 
од новопредложене Улице пут за пећину, између кп 5002/3 и 
5004, прати кп 9666, сече кп 1485 и завршава се на кп 1480 КО 
Рипањ,на граници са суседним насељеним местом, Врчин.

Образложење: Наредник Ратомир Милојевић погинуо је 
6. априла 1941. године.

127. Улица пут за Кременац – почиње од новопредложе-
не Улице пут за Пећину, између кп 5063/1 и 5004, прати део 
кп 9663, скреће десно код кп 5392/2, прати део кп 9846 и за-
вршава се између кп 5559/4 и 5588/1 КО Рипањ.
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Образложење: Новопредложена Улица пут за Кременац у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

128. Улица Милице Томић – почиње од границе са су-
седним насељеним местом, Мала Иванча, од Улице пут за 
Малу Иванчу, између кп 6235/2 и 8542/4, прати кп 9856, 
благо скреће десно код кп 8717, прати кп 9854 целом дужи-
ном, скреће лево код кп 5879, прати део кп 9853 и завршава 
се између кп 5890 и 5840 КО Рипањ.

Образложење: Милица Томић (1859–1944) – Прва уред-
ница новела, велики патриота и борац за права жена. Ћерка 
познатог политичара Светозара Милетића. Милица је 1911. 
године основана часопис „Жена” у ком је истицана борба за 
еманципацију жена, до тада запостављених и ретко образо-
ваних. Уз супруга Јашу Томића радила је на просвећивању 
жена, да би се након Великог рата, кроз политички анга-
жман, изборила да жене добију право гласа.

129. Улица пут за Попове ливаде 2. део – почиње од но-
вопредложене Улице Милице Томић, између кп 6229/3 и 
6227/8, прати кп 6227/9 целом дужином и завршава се изме-
ђу кп 6233/2 и 6224/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Попове 
ливаде 2. део у колоквијалној употреби грађана је дужи вре-
менски период.

130.Улица пут за Попове ливаде – почиње од новопре-
дложене Улице Милице Томић, између кп 5960/1 и 5956, 
прати део кп 9856 и завршава се између кп 5703/1 и 5757 КО 
Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица пут за Попове 
ливаде у колоквијалној употреби грађана је дужи времен-
ски период.

131. Улица Павла Радомана – почиње од новопредложе-
не Улице Милице Томић, између кп 5934/1 и 5926/3, прати 
кп 9858 целом дужином и завршава се између кп 5751 и 
5750/1 КО Рипањ.

Образложење: Павле Радоман (1913–2007) био је доктор 
биолошких наука, професор Универзитета у Београду.

132. Улица Верољуба Стојадиновића – почиње од грани-
це са суседним насељеним местом Врчин, од Улице Крагу-
јевачки Пут између кп 1254/4 и 1423/1, прати кп 1423/12 и 
завршава се између кп 1423/9 и 1424/2 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Верољуб Стојадиновић уочи 
Априлског рата био је пилот у саставу 36. ловачке групе у 
Куманову, погинуо је 6. априла.

133. Улица пут за Липар – почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Врчин, од Улице Крагујевачки Пут, 
између кп 1496/1 и 1500/2, прати кп 1496/2, пролази између 
кп 1498/7 и 1498/14, затим прати кп 1497/12 и кп 1503/12 и 
завршава се између кп 1503/11 и 1503/6 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Липар у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

134. Улица капетана Николе Теофилова – почиње између 
кп 1497/2 и 1498/7, сече кп 1498/7, прати кп 1502/6 и завр-
шава се између кп 1502/8 и 1502/3 КО Рипањ.

Образложење: Капетан Никола Теофилов погинуо је у 
посади са мајором Фанеделом 12. априла 1941. године када 
су након бомбардовања немачке моторизоване јединице 
оборени изнад села Буковче код Јагодине.

135. Улица пут за Липе – почиње од границе са суседним 
насељеним местом Врчин, од Улице Крагујевачки Пут, из-
међу кп 1501/3 и 1548/1, прати кп 9669 и завршава се између 
кп 1900/1 и 1875/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Липе у ко-
локвијалној употреби грађана је дужи временски период.

136. Улица средњи Прњавор – почиње од границе са су-
седним насељеним местом Врчин, од Улице Крагујевачки 
Пут, између кп 1555/4 и 1556/3, прати део кп 9670, скреће 

десно код кп 1589/1, прати кп 9673 целом дужином и завр-
шава се између кп 4147/3 и 4145/2 КО Рипањ, код новопре-
дложене Улице Пут за Павићевац 

Образложење: Новопредложена Улица средњи Прњавор у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

137. Улица капетана Милутина Стокића – почиње изме-
ђу кп 1552/1 и 1553/17, прати кп 1552/10, 1552/9 и 1552/12 и 
завршава се између кп 1552/11 и 1553/11 КО Рипањ. 

Образложење: Капетан Милутин Стокић из Грчке је 9. 
априла полетео на извиђање немачких положаја код Бито-
ља, али је убрзо погођен пао у ширем рејону Битоља.

138. Улица наредника Петра Милојевића – почиње 
од новопредложене Улице Средњи Прњавор – између кп 
1580/4 и 1580/5, прати кп 1580/1, сече кп 1580/13, скреће 
десно и прати кп 1540/10 и завршава се између кп 1540/3 и 
1582/3 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Петар Милојевић, пилот, поги-
нуо 10. априла 1941. године.

139. Улица Прњавор – почиње од новопредложене Улице 
пут за Липе, између кп 1530/4 и 1533/14, прати кп 9671 це-
лом дужином и завршава се између кп 1579/4 и 1554/1 КО 
Рипањ, код новопредложене Улице Средњи Прњавор.

Образложење: Новопредложена Улица Средњи Прња-
вор у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

140. Улица Иванке Распоповић– почиње од границе са 
суседним насељеним местом Врчин, од Улице Крагујевачки 
Пут, између 1571/26 и 1571/22, прати кп 1571/25 и 1570/9 и 
завршава се на кп 1570/3 КО Рипањ.

Образложење: Иванка Распоповић (1930-2015) архитек-
та; Била је једна од најзачајнијих жена архитеката савреме-
не српске архитектуре. Најзначајније архитектонске објекте 
пројектовала је у сарадњи са архитектом Иваном Антићем 
– Зграду Музеја савремене уметности у Београду, ремек – 
дело националне архитектуре, за коју су 1965. године доби-
ли Октобарску награду, и Музеј „21. октобар” у Крагујевцу. 
Највећи део радног века провела је у „Србијапројекту”.

141. Улица пут за Павићевац 1. део – почиње од грани-
це са суседним насељеним местом Врчин, од Улице Крагу-
јевачки Пут, између кп 1571/4 и 1571/5, прати кп 1571/30 и 
1572/4 и завршава се између кп 1572/9 и 1572/10 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Павићевац 
1. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

142. Улица капетана Николе Иванчевића – почиње од 
границе са суседним насељеним местом Врчин, од Улице 
Крагујевачки Пут, између кп 1571/11 и 4547, прати кп 9823, 
скреће десно код кп 4552/2, прати кп 9824 и завршава се из-
међу кп 4541/34 и 4562/4 КО Рипањ.

Образложење: Капетан Никола Иванчевић погинуо је 7. 
априла док је водио своју јединицу, али је ватра немачких 
флакова погодила његов авион који је експлодирао.

143. Улица Прњавор – Павићевац – почиње од границе 
са суседним насељеним местом Врчин, од Крагујевачког 
пута, између кп 4555/3 и 4576/3, прати кп 9821 целом дужи-
ном и завршава се између кп 4532/1 и 4173/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Прњавор – Пави-
ћевац у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

144. Улица пут за Грабовац – почиње између кп 4162 и 
4535/6, прати део кп 9821, скреће десно код кп 4535/7, прати 
кп 4536/1 и 4537/6 и завршава се између кп 4537/16 и 4537/4 
КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица Прњавор – Пави-
ћевац у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период. 
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145. Улица Милице Штерић – почиње од новопредложе-
не Улица пут за Кременац, између кп 5560/2 и 5588/2, прати 
део кп 5494, сече кп 5492/2 и завршава се између кп 5489/4 и 
5488/6 КО Рипањ.

Образложење: Милица Штерић (1914-1998) архитекта; 
Била је главни архитекта Енергопројекта у годинама њего-
вог развоја и узлета. У „Енергопројекту” почев од 1951. све 
до 1985. била је управник Архитектонско-конструктивног 
одељења, директор Дирекције за урбанизам и архитектуру, 
помоћник генералног директора и, напослетку, члан управ-
ног одбора и специјални саветник новостворене „холдинг 
корпорације”. На почетку свога деловања у струци бавила 
се индустријском архитектуром, касније понајвише архи-
тектуром стамбених и јавних грађевина. Пројектовала је 
неке од првих електрана битних за развој индустрије након 
Другог светског рата, а урадила је и пројекат прве послов-
не зграде Енергопројекта на Зеленом венцу. Добитница је 
Седмојулске награде 1961. године, као и Велике награде ар-
хитектуре САС-а за 1984. годину. Била је члан Академије за 
архитектуру Србије од њеног оснивања.

Иницијативу поднео и Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Београда. 

146. Улица Живојина Ђорђевића – почиње од Авалске 
улице, између кп 21/1 и 230, прати кп 9611 и 22/2 и заврша-
ва се између кп 22/5 и 22/6 КО Рипањ.

Образложење: Живојин Ђорђевић (1872-1957) био је 
биолог, зоолог и професор Медицинског факултета Универ-
зитета у Београду.

147. Улица пут за Бошњаке 1. део – почиње између кп 
4822/1 и 4823/5, прати кп 4823/8 и завршава се између кп 
4823/6 и 4823/1 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Бошњаке 
1. део у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

148. Улица наредника Стојана Пуљевића – почиње код 
кп 8555/7, прати целом дужином кп 9909, односно грани-
цом са суседним насељеним местом Мала Иванча, и завр-
шава се код кп 8715/5 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Стојан Пуљевић погинуо је 10. 
априла на Карпатима у авиону када се један део летача из 
састава Трећег пука одлучио да прелети за СССР. Због слабе 
видљивости ударили су у планину.

149. Улица Стари пут за Раљу – почиње од новопредло-
жене Улице наредника Стојана Пуљевића, код кп 8715/5, 
иде границом са суседним насељеним местом Раља и прати 
део кп 9911, и завршава се код кп 8728/26 КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица стари пут за 
Раљу у колоквијалној употреби грађана је дужи временски 
период.

150. Улица пут за Дреновац – почиње од границе са су-
седним насељеним местом Парцани, између кп 9449/1 и 
9176/1, прати кп 9915 и завршава се између кп 9081 и 9082/2 
КО Рипањ.

Образложење: Новопредложена Улица пут за Дреновац у 
колоквијалној употреби грађана је дужи временски период.

151. Улица Слободана Радивојевића – почиње од гра-
нице са суседним насељеним местом, Барајево, између кп 
7635/2 и 7906, прати део кп 9886 и завршава се између кп 
7673 и 7706 КО Рипањ.

Образложење: Слободан Радивојевић погинуо је 9. 
априла 1941. године.

152. Улица Николе Тесле – представља наставак постоје-
ће Улице Николе Тесле (матични број: 703656076167) и про-
дужава се у делу код кп 9126/1, прати део кп 9912 дуж гра-
нице са суседним насељеним местом Парцани и завршава 
се код кп 9176/3 КО Рипањ.

153. Улица наредника Миленка Грујовића – почиње од 
Улице Авалске, између кп 424/4 и 424/6, прати кп 424/10, 
488/11, 486/1, 484/12, 483/13, 482/13 и 481/3, и завршава се 
између кп 481/36 и 481/32 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Миленко Грујовић страдао је 8. 
априла када му је оборен авион док су бомбардовали немач-
ку оклопну бригаду код Качаника.

154. Улица Недељка Дивца – почиње од новопредложене 
Улице пречица, између кп 464/1 и 463/1, прати кп 464/3 и 
завршава се на кп 464/7 КО Рипањ.

Образложење: Недељко Дивац (1883-19649 био је биолог 
и политичар. Један од оснивача Социјалдемократске стран-
ке Југославије и народни посланик.

155. Улица Слободана Ђорђевића – почиње од ново-
предложене Улице пут за Шупљу сцену, између кп 116/14 и 
119/5, прати део кп 116/1, скреће лево код кп 119/2, сече део 
кп 117/1, прати део кп 118/1 и део кп 124/24 и завршава се 
између кп 124/3 и 119/1 КО Рипањ.

Образложење: Слободан Ђорђевић погинуо је приликом 
извршавања задатка бомбардовања непријатељске мотори-
зоване колоне код Куманова. 

156. Улица бела река – почиње код кп 769/6, прати део 
кп 9949/1, 822/6 и 821/1 и завршава се између кп 680/54 и 
680/50 КО Рипањ. 

Образложење: Новопредложена Улица бела река у коло-
квијалној употреби грађана је дужи временски период.

157. Улица Ива Куртовића – почиње од новопредложе-
не Улице Бела река, код кп 680/41, прати кп 9949/1, пролази 
поред кп 831/1 и 831/2, скреће десно код кп 835/2 и прати 
целом дужином кп 835/14, сече кп 835/13 и завршава се на 
кп 835/12 КО Рипањ.

Образложење: Иво Куртовић (1910–1972) архитекта; Сту-
дирао је архитектуру у Београду, касније био асистент на Ар-
хитектонском одсеку Техничког факултета код Милана Злоко-
вића, па и професор. Учествовао је на бројним конкурсима и 
добијао највише награде. Истакнути представник савремене 
архитектуре у Београду и Србији. Најзначајније радове оства-
рио је шездесетих и седамдесетих година ХХ века: Галерију 
Павла Бељанског у Новом Саду, а у Београду зграду Спољ-
но-трговинске коморе у Кнез Михаиловој 10 и зграду ЗОИЛ 
„Дунав” на Тргу Републике, зграду Народне библиотеке Србије 
на Светосавском платоу. Поред тога, пројектовао је и стамбену 
зграду Трговинске коморе у улици Стевана Сремца (основна 
школа у Земуну), планински хотел на Проклетијама, управну 
зграду рудника и стамбени комплекс у Трепчи. Постхумно је 
одликован Октобарском наградом Града Београда 1972.

Иницијативу је поднео и Завод за заштиту споменика 
културе Града Београда.

158. Улица Василија Мировића – почиње од новопредло-
жене Улице Железничка. део између кп 904/8 и 904/4, скре-
ће десно код кп 904/9, прати кп 904/14, и завршава се изме-
ђу кп 904/16 и 904/12 КО Рипањ.

Образложење: Василије Мировић погинуо је 8. априла 
приликом бомбардовања колоне немачких тенкова код Ку-
манова.

159. Улица Јована Басарића – почиње од новопредложе-
не Улице железничке, између кп 906/5 и 909/1, прати део кп 
907/1 и завршава се између кп 906/11 и 912/1 КО Рипањ.

Образложење: Јован Басарић погинуо је 6. априла 1941. 
године када је италијанска авијација бомбардовала мостар-
ски аеродром.

160. Улица капетана Момчила Петровића – почиње од 
новопредложене Улице Елизабете Рос, на кп 1009, сече кп 
1010/1 и завршава се између кп 1010/5 и 1010/6 КО Рипањ.

Образложење: Капетан Момчило Петровић завршио је 
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Војну академију. Након издаје у јединици група пилота се 
одважила да прелети за СССР. Момчилова Савоја је одмах 
након полетања због слабе видљивости и магле ударила у 
планину недалеко од Рогатице.

161. Улица поручника Милана Петровића – почиње 
од новопредложене Улице Теодоре Лазаревић, између кп 
998/3 и 1353/8, прати део кп 9650/1 и завршава се између кп 
993/12 и 1336/1 КО Рипањ.

Образложење: Милан Петровић погинуо је током 
Априлског рата. Завршио пилотску школу у Панчеву.

162. Улица наредника Стевана Кнежевића – почиње од 
новопредложене Улице Тимочки пут, између кп 2527/1 и 
2523/1, прати део кп 9736 и завршава се између кп 3357/2 и 
3372 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Стеван Кнежевић погинуо је 
10. априла када је покушао да слети на аеродром у Констан-
ци у Румунији.

163. Улица наредника Стевана Вујаклије – почиње од 
новопредложене Улице пут за Столице, између кп 7745/4 и 
7745/3, прати целом дужином кп 7747/9 и завршава се изме-
ђу кп 7747/2 и 7748 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Стеван Вујаклија погинуо је 16. 
априла 1941. године приликом прелета са никшићког аеро-
дрома за Грчку. 

164. Улица Сретена Глишовића – почиње од Крагујевач-
ког пута, између кп 6031/11 и 6099, прати део кп 9862 и за-
вршава се између кп 6059/3 и 6047 КО Рипањ, код предло-
жене Улице бр. 115.

Образложење: Сретен Глишовић био је летач-извиђач, 
погинуо је 6. априла када је авион у ком је Сретен летео, а 
којим је управљао, оборен изнад аеродрома у Араду.

165. Улица Тодора Радовића – почиње од новопредложене 
Улице пут за Павићевац између кп 4112/1 и 4138/1, прати кп 
9818/1 и завршава се између кп 4113/6 и 4132/1 КО Рипањ.

Образложење: Тодор Радовић погинуо је 6. априла при-
ликом бомбардовања Арада.

166. Улица капетана Боривоја Миловановића – почи-
ње од новопредложене Улице пут за Жути брег, између кп 
6442/1 и 6443/2, прати део кп 9804 и завршава се између кп 
4440/2 и 6430 КО Рипањ.

Образложење: Капетан Боривоје Миловановић погинуо 
је 6. априла када је његов авион нападнут и оборен изнад 
немачког аеродрома код Темишвара.

Засеок 1. Славка Зеленика – обухвата кп 163/11, 163/9, 
163/7 и део кп 163/5, 161/1, 163/12, 163/10 КО Рипањ.

Образложење: Славко Зеленик погинуо је 6. априла на-
кон повратка са задатка бомбардовања немачког аеродрома 
код Арада, када је авион у којем је Славко оборио немачки 
ваздушни авион.

Засеок 2. Блаже Гардашевића – обухвата кп део кп 199, 
194/3, 200/1 и 153 КО Рипањ.

Образложење: Блажа Гардашевић погинуо је приликом 
повратка са успешно извршеног задатка бомбардовања не-
мачке тенковске колоне код Прешева.

Засеок 3. Наредника Душана Вучковића – обухвата кп 
757/4, 757/3, 757/2, 757/1, 690/6, 690/4, 760 и 759 и део кп 
758, 690/5, 757/5 и 690/3 КО Рипањ.

Образложење: Наредник Душан Вучковић погинуо је 10. 
априла на аеродрому Давидовац код Параћина.

Члан 7.
На основу ове Одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-1209/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 181. став 
1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 
– аутентично тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном ре-
гистру („Службени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену 
сагласност Министарства државне управе и локалне само-
управе, број 015-05-00127/2018-24 од 20. децембра 2018. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова 

насељених места којима није одређен назив у складу са Ела-
боратима уличног система Републичког геодетског завода 
на територији градске општине Савски венац.

Члан 2.
У насељеном месту Савски венац; Београд – део (матич-

ни број насеља: 791091) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Јована Секулића – почиње од новопредложе-

не Улице Радивоја Лоле Ђукића, иде преко кп 11413/1, де-
лом уз границу са кп 11435/2 и завршава се на граници кп 
11413/1 са кп 11413/2 у КО Савски Венац. 

Образложење: Јован Секулић (1921–2009) историчар 
уметности,оснивач службе заштите непокретног културног 
наслеђа Града Београда .Био је историчар уметности, осни-
вач и дугогодишњи директор Завода за заштиту спомени-
ка културе Града Београда (1960–1978), а потом и директор 
Републичког завода за заштиту споменика културе (1978–
1984). Цео свој радни век посветио је култури и заштити 
споменичке баштине. Као кустос Народног музеја у Београ-
ду, радио је од 1953. до 1959. године у Одељењу новије југо-
словенске уметности. Године 1959. прихватио се дужности 
начелника Одељења за културу Скупштине Града Београда 
настојећи да организује и успостави службу заштите споме-
ничког наслеђа на подручју Београда. Ову замисао реализо-
вао је већ наредне, 1960. године, када је званично форми-
ран Завод за заштиту споменика културе Града Београда. 
Афирмисао је Завод на пољу истраживања, проучавања и 
заштите најразнороднијих споменичких фондова, а посеб-
но на заштити градских целина. Залагао за развој методо-
логије рада и комплексну валоризацију, уводећи нове прин-
ципе савремене и активне заштите споменичког наслеђа, 
што је имало значаја не само за развој градског завода већ 
је утицало и на развој укупне службе заштите у Србији, па 
и у тадашњој Југославији. Својим бројним текстовима обја-
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вљеним у стручним часописима, али и написима у дневним 
медијима, пружио је велики допринос информисању кул-
турне јавности о значају делатности службе заштите и поје-
диним актуелним питањима унутар ње. За лични допринос 
успостављању и развоју службе заштите културне баштине, 
Јован Секулић је добио Октобарску награду Града Београда 
(1976), одликовање Културно-просветне заједнице Београда 
„Златни беочуг” (1980), награду Друштва конзерватора Ср-
бије (1983), као и више диплома, плакета и признања. Од-
ликован је указом председника СФРЈ Орденом рада са злат-
ним венцем, као и Орденом за народ са сребрном звездом

2. Улица Радивоја Лоле Ђукића – почиње од постојеће 
Улице Андре Николића, иде преко кп 11413/1, 11428/1, де-
лом кп 11417/4, 11427/6, преко кп 11417/5 и завршава се код 
постојеће Улице Пушкинове у КО Савски Венац. 

Образложење: Радивоје Лола Ђукић (3. април 1923. – 7. 
септембар 1995) је био телевизијски, позоришни и филмски 
редитељ и комедиограф. Најпре је радио као уредник Дечјег 
и Драмског програма, као и Забавног програма Радио Бео-
града. Оснивач је Хумористичког позоришта (Позориште на 
Теразијама), а у Телевизији Београд од њеног оснивања делу-
је као помоћник директора за продукцију, главни и одговор-
ни уредник културно-уметничког програма (до 1963). Нај-
већи део своје активности на Телевизији Београд посветио 
хумористичком програму.Режирао је више играних филмо-
ва. Поред тога снимао је документарне, наставне и лутка-
-филмове, као што је и писао песме и позоришне комаде за 
децу. Писац је многобројних комедија: „Златни мајдан”, „Бог 
је умро узалуд”, „Човек са четири ноге”, „Морам да убијем 
Петра”, „Усрећитељ”, „Једна љубав и пет покојника”, „Крадем, 
крадеш, краду”, и мјузикл „Уби или пољуби”. Аутор је хумо-
ристичких сећања објављених у књизи „Склеротични мемо-
ари”. Умро је 7. септембра 1995. године у Београду.

3. Улица Завише Црног – почиње од постојеће Улице 
Андре Николића, иде преко кп 22611/2, 22611/1, 11573/16, 
22611/4 и завршава се на граници између кп 22611/4 и кп 
11573/16 у КО Савски Венац. 

Образложење: Познат као Црни Витез. Пољски витез и 
дипломата, један од најславнијих средњовековних витезова 
– важи за симбол витеза и витештва. Страдао после деспо-
та Стефана Лазаревића приликом напада на Голубац 1428. 
године. Један је од највећих пољских јунака који је погинуо 
у Србији у боју са Турцима. Овај витез је симбол братства 
два народа. Иницијатива је потекла од Амбасаде Републике 
Пољске у Београду.

4. Улица Боривоја Дробњаковића – почиње од постојеће 
Улице Теодора Драјзера, иде преко кп 20648/4, 20648/5 и за-
вршава се на кп 20648/5 у КО Савски Венац. 

Образложење: Боривој Дробњаковић (1890–1961) ан-
тропогеограф, етнолог; Био је антропогеограф, етнолог и 
музеолог. Од 1927–1950. најпре кустос па директор Етно-
графског музеја у Београду, а затим редовни професор ет-
нологије на Филозофском факултету у Београду. Докто-
рирао је 1953. За дописног члана САНУ изабран је 1955, а 
директор Етнографског института САНУ 1957–1961. Изра-
дио је неколико опсежних антропогеографских монографи-
ја и неколико монографија варошица у Србији.

5. Улица Милана Антоновића – почиње од постоје-
ће Улице Генерала Саве Грујића, иде преко кп 20598/21, 
20595/18, 22606/1 и завршава се на кп 22606/1 код кп 
20598/9 у КО Савски Венац.

Образложење: Милан Антоновић (1850–1929) архитек-
та; Био је српски архитекта. Изградио је више зграда у Бео-
граду и Србији. Његово је дело комплекс Државне болнице 
у Београду, Палата „Анкер” на Теразијама, Дом Друштва за 
улепшавање Врачара, фотографски атеље Милана Јовано-

вића (данас бископ „Звезда” у Београду), кућа Димитрија 
Живадиновића, које као непокретно културно добро пред-
стављају споменике културе и сведоке врмена када су на-
стајали.

6. Улица Мићe Орловићa – почиње од постојеће Улице 
Јоце Јовановића и Улице омладинске, иде преко кп 21396/3, 
21359/1, 21350/4, 21365/3, 21364/2, 21363/2, 21665/3, 21639/1 
и завршава се на кп 21639/1 у КО Савски Венац. 

Образложење: Милоје „Мића” Орловић (Ваљево, 28. 
мај 1934 – Београд, 13. фебруар 2013) био је српски и југо-
словенски телевизијски водитељ, новинар и уредник. Ка-
ријеру је започео као студент у радију Студентски Град, 
наставивши је у Телевизији Београд где је постао један од 
најпознатијих водитеља. У историји српске и југословенске 
телевизије остаће упамћен као први водитељ ТВ Дневника. 
На програму Радио Београда први пут се огласио 15. окто-
бра 1957. године као репортер са фудбалске утакмице ОФК 
Београд – Напредак Крушевац. Почетком маја 1958. годи-
не, Мића Орловић је у току гостовања великана позоришне 
сцене из Београда Марије Црнобори, Миодрага „Мила” 
Здравковића, Дуње Ланго, Јармиле Ћеровић и Љубише Јо-
вановића у Загребу, учествовао у реализацији првог телеви-
зијског приказа у оквиру размене ТВ новинара Београда и 
Загреба.

7. Омладинска улица – представља наставак постојеће 
Омладинске Улице (матични број: 791091009142) и про-
дужава се у делу од кп 21704/3, иде преко кп 21701/2, кп 
21639/12, кп 21639/7, кп 21673/3, кп 21671/8, кп 21669/5, кп 
21677/14, кп 21677/16 и завршава се на кп 21677/7.

Члан 3.
На основу ове Одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-1207/18-С, 21. децембрa 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона 
о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентич-
но тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Слу-
жбени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 
015-05-00122/2018-24 од 20 децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова 

насељених места којима није одређен назив у складу са Ела-



21. децембар 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 119 – 81

боратима уличног система Републичког геодетског завода 
на територији градске општине Звездара.

Члан 2.
У насељеном месту Звездара; Београд – део (матични 

број насеља: 791032), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Вељка Дугошевића – представља наста-

вак постојеће Улице Вељка Дугошевића (матични број: 
791032013379) и продужава се у делу од границе кп 2250 
са кп 2253/4 и иде преко кп 2250, 2252 и завршава се на кп 
2252 у КО Звездара. 

2. Улица Драгутина Поповића – Почиње од постојеће 
Улице босутске на кп 3771/4, иде дуж целе кп 3771/4 и завр-
шава се на кп 3771/2 у КО Звездара. 

Образложење: Први Србин на Северном полу. Средњу 
и вишу школу завршио је у Русији, где је направио сјајну 
каријеру, а 1908. године као специјално одабрани рударски 
инжењер – истраживач, обрео се на Северном полу, те је на-
редне четири године само са ранцем на леђима и рударском 
опремом провео у обиласку и проучавању најпустијих кра-
јева света.

3. Улица др Вилијама Хантера – Почиње на граници кп 
3746/1 са кп 3746/4, иде дуж границе кп 3746/1 са кп 3745/1 
преко кп 3746/1, делом кп 3747/1 и завршава се на кп 3747/1 
код кп 3744/5 у КО Звездара. 

Образложење: др Вилијама Хантера (1861–1937) – лекар, 
консултант британске источне команде у Првом светском 
рату и пуковник чије ће име заувек остати познато као име 
човека који је успео да заустави страшну епидемију тифуса 
у Србији.

4. Улица Мурманска – представља наставак постојеће 
Мурманске улице (матични број: 791032007858) и проду-
жава се у делу од кп 4511/1, дуж целе кп 4510/1 преко кп 
3815/1, 3807 и завршава се на кп 3807 у КО Звездара. 

5. Улица Слободана Селенића – представља наста-
вак постојеће Улице Слободана Селенића (матични број: 
791032087308) и продужава се у делу од границе кп 3803/3 
са кп 3815/1, иде дуж целе кп 3803/3 и завршава се на грани-
ци кп 3803/3 са кп 2218/1 у КО Звездара. 

6. Улица академика Михаила Марковића – Почиње на 
граници кп 4517/1 са кп 4514, иде преко кп 4517/1 и заврша-
ва се на кп 4517/1 у близини кп 4517/3 у КО Звездара. 

Образложење: Михаило Марковић (1923–2010) био је 
један од најзначајнијих српских филозофа 20.века марк-
систичко-хуманистичке оријентације и академик САНУ. 
Предавач на више универзитета у Европи, Канади и САД-у, 
научни саветник, списатељ светске филозофске баштине и 
добитник вишезначајних одликовања бивше СФРЈ.

7. Улица Валтерова – Почиње на кп 4511/1, иде дуж целе 
кп 4511/1, делом кп 4508 и завршава се на кп 4508 код кп 
4507/8 у КО Звездара. 

Образложење: Владимир Перић Валтер (Пријепоље, 
1919 – Сарајево, 6. април 1945), секретар Месног комитета 
КПЈ за Сарајево, један од организатора Народноослободи-
лачке борбе у Сарајеву и народни херој Југославије. По ње-
говим доживљајима је 1972. године снимљен филм „Валтер 
брани Сарајево” са Батом Живојиновићем у главној улози. 
Овај филм је изразито популаран у Кини.

8. Улица Невенке Урбанове – Почиње од постојеће Улице 
Милана Ракића, иде дуж целе кп 4511/53 и завршава се на 
кп 4511/38 у КО Звездара.

Образложење: Невенка Урбанова (Стари Бечеј, 28. март 
1909 – Београд, 7. јануар 2007) је била српска глумица. Про-
шла је аудицију 1925. године код Милана Грола и Милана 
Кашанина и примљена за члана драме Народног позоришта 
у Београду. Остварила је преко 150 улога. Статус првакиње 

Народног позоришта стекла је 1936. године, радила је до 
пензионисања 1959. у Народном позоришту. Последњи пут 
се појавила на позоришној сцени 21. априла 1965. године, 
као гошћа у Југословенском драмском позоришту, на свет-
ској прапремијери Мрожековог дела „Танго”. Тог дана, на 
сцену ЈДП-а изашао је глумачки ансамбл у саставу: Љубиша 
Јовановић, Блаженка Каталинић, Невенка Урбанова, Сне-
жана Никшић, Славко и Никола Симић и Марко Тодоро-
вић. Неке од најзначајнијих улога које је остварила су: Лола 
Монтез („Опчињени краљ”), Баронеса Кастели-Глембај 
(„Господа Глембајеви”), Госпођа Ерлин („Лепеза леди Вин-
дермир”), Јулија („Обожавана Јулија”), Серафина („Тетови-
рана ружа”).

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Музеј позоришне уметности.

9. Улица Миленка Заблаћанског – Почиње од постојеће 
Улице Илинденске, иде преко кп 4997/20, 4997/1, 4997/2, 
4996/1 и завршава се на кп 4996/1 у КО Звездара. 

Образложење: Миленко Заблаћански (1955–2008), глу-
мац, режисер и сценариста. Дипломирао је на Академији за 
позориште, филм, радио и телевизију у Београду. Каријеру 
је започео у позоришту Бошко Буха, 1985. прелази у Позо-
риште на Теразијама. Телевизијску каријеру је започео у се-
рији Вук Караџић. Играо је у низу телевизијских филмова. 
Највећу популарност су му донеле улоге у серијама Сини-
ше Павића: Срећни људи, Породично благо, Стижу долари, 
Бела лађа. 

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Библиотека Града Београда.

10. Улица Данила Бате Стојковића – Почиње од постоје-
ће Улице Петра Колендића, иде дуж кп 5097 и завршава се 
на кп 5097 у КО Звездара.

Образложење: Данило Бата Стојковић (1934-2002) – је-
дан од најпознатијих глумаца српског глумишта. Каријеру 
започиње у ЈДП-у, а наставља као стални члан Атељеа 212. 
Заувек ће остати запамћен по улогама у филмовима „Бал-
кански шпијун”, „Ко то тамо пева”, „Маратонци трче поча-
сни круг” и др.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда.

11. Улица Михајла Бате Паскаљевића – Почиње од по-
стојеће Улице Петра Колендића, иде дуж кп 5093 и заврша-
ва се на кп 5093 у КО Звездара. 

Образложење: Михајло Бата Паскаљевић (1923–2004) – 
српски филмски и позоришни глумац. Од 1950. године члан 
Београдског драмског позоришта. Истакао се у филмови-
ма „Сумњиво лице”, „Чудотворни мач”, „Орлови рано лете”, 
„Силом отац” итд.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда и Библиотека Града Београда.

12. Улица 1. новембра – Почиње од постојеће Улице Бај-
дине, иде дуж целе кп 5108 и завршава се на граници кп 
5108 са кп 5092 у КО Звездара. 

Образложење: Дан ослобођења Београда у Првом свет-
ском рату.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда. 

13. Улица Милана Вапе – Почиње од постојеће Улице 
Петра Колендића иде дуж целе кп 5091 и завршава се на кп 
5091 у КО Звездара.

Образложење: Милан Вапа (1875–1939), индустријалац, 
добротвор Савеза добровољаца Краљевине Србије, донатор 
Српског трговачког дома, члан Индустријске коморе, власник 
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и оснивач прве фабрике хартије у Србији. Књиговезачки за-
нат учио је Београду и Будимпешти а 1902. године запошља-
ва се у Државној штампарији. У својој фабрици, као новину 
у раду уводи прошивање уџбеника концем и са сарадницима 
израђује дечју таблицу за писање и рачунање која је добила 
награде у иностранству. Године 1910. финансира изградњу 
фабрике на Косанчићевом венцу. Зграда је 1921. окупљена за 
потребе смештаја Народне библиотеке. Нову фабрику, по узо-
ру на великике и модерне европске погоне, подигао је у 1924. 
у данашњем Булевару војводе Мишића бр. 10. Милан Вапа је 
штампао и посебну споменицу посвећену свом раду у којој је 
документовано приказан рад и организација рада једне узор-
не београдске фабрике између два светска рата.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

14. Улица Радмиле Савићевић – Почиње на кп 574/1, иде 
дуж кп 574/1, преко кп 585/7, 585/5, 585/4, 585/3, 585/2 и за-
вршава се на кп 585/2 у КО Миријево.

Образложење: Радмила Савићевић (1926–2001) – српска 
и југословенска позоришна, филмска и телевизијска глуми-
ца, која је уживала велику популарност и наклоност публи-
ке и зато је сматрана једном симбола српског глумишта.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда и Библиотека Града Београда.

15. Улица Радета Марковића – Почиње од постојеће Ули-
це Драгослава Срејовића, иде преко кп 570/2, 587/15, 587/14, 
587/13, 587/12, 586/4, 586/3, 573/2, 573/28, 585/7, 574/19, 
574/2, 582/2 и завршава се на кп 581 у КО Миријево. 

Образложење: Раде Марковић (1921–2010) – био је срп-
ски глумац и сценариста рођен у Београду. Радомир „Раде” 
Марковић (Београд, 14. октобар 1921 – Забок, 10. септембар 
2010) је био српски позоришни и филмски глумац. Био је 
истакнути члан Београдског драмског позоришта 1950 – 
1952. и 1954 – 1966. године, али је играо и на свим другим 
београдским сценама, на којима је остварио преко 200 уло-
га. Награђен је свим најзначајнијим стручним и друштве-
ним наградама и признањима: две Стеријине награде: 1958. 
године за улогу Николетине Бурсаћа у представи Београд-
ског драмског позоришта и 2002. године за улогу Пуковника 
З. у представи Пандорина кутија истог позоришта, три пул-
ске Арене: 1956. године за улогу капетана Дренка у филму 
Шолаја, 1957. године за улогу у филму Туђа земља и 1963. 
године за улогу Илије у филму Радопоље, награда „Слави-
ца” (данас награда „Павле Вуисић”) 1989. године, као при-
знање за изузетан допринос уметности глуме на домаћем 
филму, Октобарска награде Града Београда, Добричин пр-
стен” за 1998. годину (најзначајнија награда за глуму у Ср-
бији), Статуете Јоаким Вујић коју додељује Књажевско-срп-
ски театар из Крагујевца 2005. године, као и многе друге. 
Као добитнику награде „Добричин прстен”, Савез драмских 
уметника Србије издао је монографију или зборник радова 
посвећен његовом укупном стваралаштву.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

16. Улица Стеве Жигона – Почиње на кп 750/1, иде пре-
ко кп 712/3, 712/10, 712/2, 712/7, 711/3, 711/1, 711/4, 572 и за-
вршава се код постојеће Улице Драгослава Срејовића у КО 
Миријево.

Образложење: Стева Жигон (1926–2005) био је српски и 
југословенски позоришни, филмски и телевизијски глумац. 
Од 1942. године члан СКОЈ-а,члан ЈДП-а,даљи уметнички 
пут наставља као режисер.

17. Улица Арсена Дедића – Почиње од постојеће Улице 
др Драге Љочић, иде преко кп 504/2, 504/7, 503/1, 502 и за-
вршава се на граници кп 502 са кп 515/2 у КО Миријево. 

Образложење: Арсеније Дедић – Арсен (Шибеник, 28. 
јул 1938 – Загреб, 17. август 2015) био је југословенски пе-
вач, композитор, песник, аранжер, текстописац, кантаутор 
и музичар, српске националности.

18. Улица Ружице Сокић – Почиње на кп 419/3 код гра-
нице са општином Палилула, иде преко кп 419/3, 419/10, 
419/11, 419/12, 419/13, 419/14 и завршава се на кп 419/14 у 
КО Миријево.

Образложење: Ружица Сокић (1934–2013) била је срп-
ска филмска позоришна и телевизијска глумица. Каријеру 
је почела 1957. године у филму „Доктор”, да би потом играла 
у филмовима „Кад будем мртав и бео”, „Боксери иду у рај”, 
„Ужичка република”.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Библиотека Града Београда и Завод за зашти-
ту споменика културе Града Београда.

19. Улица Павла Минчића – Почиње на граници кп 419/1 
са општином Палилула, иде преко кп 419/1, 419/9, 417/4 и 
завршава се на кп 417/4 у КО Миријево. 

Образложење: Павле Минчић (Београд, 16. јун 1931 – 
Београд, 25. јануар 2015) био је српски глумац и режисер.
Наступао је на разним позоришним сценама у Београду, 
широм Југославије и у иностранству: Русија, Бугарска, 
Француска, Немачка, Аустрија, Швајцарска, Холандија и 
др. На сцени се бавио глумом, адаптирањем текстова, режи-
јом и писањем музике. Стални члан Народног позоришта у 
Београду. Добтник Стеријине награде 1973. године.

20. Улица Даворина Јенка – Почиње на кп 416/1, иде пре-
ко кп 416/1, 416/5, 416/12, 416/10 и завршава се на кп 416/10 
у КО Миријево. 

Образложење: Даворин Јенко (1835–1914) био је слове-
начки и српски композитор који је битно обележио период 
романтизма у Србији. Био је диригент краљевског српског 
народно позоришта (данашње Народно позориште у Бео-
граду).

21. Улица Љубе Даниловића – Почиње од постојеће Улице 
Шејкине, иде преко кп 3550/6, 3550/5, 3550/6 дуж кп 3550/1 и 
завршава се на кп 3550/1 код кп 394/3 у КО Миријево.

Образложење: Становник Миријева који је успешно по-
магао људима који су имали проблема са уганућима, ишча-
шењима и преломима. Код њега су долазили људи из раз-
них крајева и успешно их је лечио. Његови потомци су се 
такође бавили отклањањем прелома и уганућа.

22. Улица Миодрага Протића – Почиње од новопредло-
жене Улице Љубе Даниловића, иде преко кп 3550/8, 392/7, 
390/3, 367/2, 368/2, 369/2 и завршава се на кп 369/2 у КО 
Миријево.

Образложење: Миодраг Б. Протић (1922–2014), српски 
сликар, ликовни критичар, теоретичар и историчар умет-
ности. Дугогодишњи руководилац Музеја савремене умет-
ности у Београду. Од 1946. излаже на бројним изложбама 
у земљи и иностранству. Био је члан групе „Самостални” 
1951-1955 и „Децембарске групе” 1955–1960. Написао је ве-
лики број књига, студија, есеја и критика о српској и југосло-
венској ликовној уметности које објављује од 1952. године. 
Уметнички живот Београда представио је у тротомној моно-
графији Нојева барка : поглед с краја века, коју објављује од 
1992. до 2009. године. Сарађивао у бројним дневним листо-
вима и часо-писима: „Глас”, „Рад”, „Политика”, „Борба”, „Да-
нас”, „Дело”, „Савременик”, „Књижевност”, „Летопис Матице 
српске”, „Књижевне новине”, „Уметност” и др.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Библиотека Града Београда и Министарство 
културе и информисање. 

23. Улица Драгана Лаковића – Почиње од новопредло-
жене Улице Љубе Даниловића, иде преко кп 392/5, 390/2, 
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389/2, 388/3, 388/1, 387/3, 385/1, 385/2, 385/3 и завршава се 
на кп 385/3 код кп 373/3 у КО Миријево. 

Образложење: Драган Лаковић (1929–1990), глумац и 
певач. Играо је у бројним филмовима, телевизијским сери-
јама и емисијама за децу. Најпознатија дечја ТВ емисија коју 
је водио била је „Децо, певајте са нама”, у којој је учествовао 
и хор „Колибри”. Песме које је снимио обележиле су детињ-
ство генерацијама, а уз њих одрастају и данашња деца.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

24. Улица Петра Банићевића – Почиње на кп 707/2, иде 
преко кп 707/1, 706/1, 706/2, 705/1 и завршава се на кп 705/1 
у КО Миријево. 

Образложење: Петар Банићевић (Никшић, 8. фебруар 
1930 – Београд, 4. септембар 2006) је био српски глумац.
Двоструки је добитник награде Раша Плаовић, коју је при-
мио 1988. и 2001. године.Петар Банићевић је рођен у Ник-
шићу 8. фебруара 1930. године. Глуму је студирао на Акаде-
мији за позоришну уметност у Београду, у класи професора 
Раше Плаовића. Био је члан Народног позоришта од 1954. 
године и остварио преко педесет улога. Глумио је и у ТВ се-
ријама и филмовима међу којима су: Биће скоро пропаст 
света, Сутјеска и Снови, живот и смрт Филипа Филипови-
ћа. Бавио се педагошким радом петнаест година. Извео је 
пет глумачких генерација на Академији Уметности у Но-
вом Саду и водио глумачку класу на Академији уметности 
Браћа Карић у Београду. Умро је 4. септембра 2006. у Бео-
граду. Комеморација је одржана у Народном позоришту 8. 
септембра 2006, а кремација истога дана на Новом гробљу 
у Београду. Постоји и глумачка Награда Петар Банићевић 
установљена 2011. године, додељује је Народно позориште у 
Београду, добитници су редом Игор Ђорђевић, Ненад Стој-
меновић, Милош Ђорђевић, Нада Шаргин, Павле Јеринић, 
Сена Ђоровић.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Музеј позоришне уметности.

25. Улица Тимоти Џона Бајфорта – Почиње од постојеће 
Улице Бранка Поповића, иде преко кп 1156/1 и завршава се 
на кп 1156/1 у КО Миријево. 

Образложење: Тимоти Џон Бајфорд (Timothy John 
Byford, 1941–2014) био је британски режисер, сценариста 
и глумац, који је већи део свог радног века провео у Срби-
ји. Постао је познат у Србији као режисер чувених дечјих 
серијала „Невен” и „Полетарац”. Добитник је Повеље Зма-
јевих дечјих игара 2011. године. Тимоти Џон Бајфорд нема 
своју улицу у Београду, али зато његово име носи заштиће-
но подручје Бањичке шуме – споменик природе „Бајфордо-
ва шума”, жбог његовог залагања за очување овог подручја 
и животињских врста у њему, а посебно птица.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Библиотека Града Београда и Завод за заштиту 
споменика културе Града Београда.

26. Улица Драгомира Бојанића Гидре – Почиње од посто-
јеће Улице Предрага Васића, иде преко кп 1198/28, 1198/17 и 
завршава се на кп 1161/5 у КО Миријево. 

Образложење: Драгомир Бојанић – Гидра (Крагујевац, 
13. јун 1933 – Београд, 11. новембар 1993) био је српски и 
југословенски позоришни, телевизијски, филмски глумац и 
комичар. Глумио је у преко сто филмова и ТВ серија. Филм 
„Жикина династија” обележио је његову каријеру. Био је 
ожењен глумицом Љиљаном Контић. Гидра је рођен у Кра-
гујевцу 13. јуна 1933. године. У раној младости живот га је 
поставио пред највеће изазове, пошто је након Другог свет-
ског рата изгубио оба родитеља и остао сироче. Гидрина 
мајка Новка умрла је од туберкулозе, а када је глумац имао 
девет година, стрељали су његовог оца Јоцу који је био офи-

цир Југословенске војске и припадник гарде. Губитак поро-
дице није успео да сломи његов дух, па је у родном граду за-
вршио средњу школу за прераду меса, воћа и поврћа. Имао 
је и квалификацију стечену у СТШ Крагујевац за хемијско-
-технолошки одсек. Након матуре, годину дана радио је у 
фабрици конзерви Црвена звезда, али је волео уметност и 
сцену, те уписује Академију за позориште, филм, радио и 
телевизију у Београду, у класи Раше Плаовића. Био је члан 
аматерског позоришта Света Младеновић из којег је пре-
шао у Крагујевачко народно позориште, чији је био дугого-
дипњи члан. Потом уписује Академију за позориште, филм, 
радио и телевизију и, као студент прве године, почиње да 
игра Миткета у Народном позоришту у представи Кошта-
на, остваривши прву велику улогу. Од 1964. до 1966. године 
био је члан Југословенског драмског позоришта у Београду. 
Филмску каријеру започиње 1955. године епизодном улогом 
у филму Жике Митровића Ешалон доктора М., након које 
је уследио богати кинематографски опус. Главне и веће спо-
редне улоге је играо у више од тридесет домаћих филмова, 
а снимао је и у Италији. Под псеудонимом „Антони Гидра” 
(Anthony Ghidra), Драгомир Бојанић је шездесетих година 
у Италији снимио десетак вестерна и акционих филмова. 
Надимак Гидра (Qhidra) у преводу значи змија. За улогу у 
филму Балада о револверашу (1967) режисера А. Калтаби-
јана добио је и награду. На фестивалу у Пули 1974. године 
је освојио Златну арену за улогу партизана Тадије Чемерки-
ћа у филму Радомира Шарановића Свадба (1973) насталом 
према истоименом роману Михаила Лалића. 

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда и Библиотека Града Београда.

27. Улица Јосифа Татића – Почиње од постојеће Улице 
Јула Бринера, иде преко кп 861/6, 861/5, 867/2, 867/3, 867/1 и 
завршава се на кп 867/1 код кп 863/3 у КО Миријево. 

Образложење: Јосифа Татића (1946-2013) – био је срп-
ски и југословенски глумац. Од 1968. члан ЈДП-а, одиграо је 
бројне улоге у позоришту, на филму и телевизији.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда и Библиотека Града Београда.

28. Улица Соње Савић – Почиње на кп 878, иде преко кп 
879, 969/1, 971/3, 971/1, 971/6 и завршава се на кп 971/6 из-
међу кп 971/5 и кп 970/2 у КО Миријево. 

Образложење: Соња Савић (1961-2008) глумица– Била 
је велика српска глумица и поп икона осамдесетих година 
прошлог века. Глумом је почела да се бави у аматерским 
трупама, а дебитовала је на филму „Лептиров облак” 1977. 
године. Филмским улогама у току осамдесетих година 
„Живети као сав нормалан свет”, „Уна”, „Шећерна водица”, 
„Давитељ против давитеља”, „Балкански шпијун”, „Чавка” 
изборила је статус звезде домаћег филма, креирајући улоге 
изван одређеног фаха, али увек са препознатљивим личним 
печатом. За главну улогу у филму „Шећерна водица” добила 
је Златну арену на фестивалу у Пули,1984. године. За улогу 
у филму „Живот је леп”, 1985. године награђена је на фести-
валу у Венецији.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града.

29. Улица Боривоја Боре Тодоровића – Почиње на гра-
ници кп 881 са кп 970/1, иде дуж целе кп 881 и завршава се 
на кп 881 код кп 883 у КО Миријево. 

Образложење: Боривоје Бора Тодоровић (1929–2014) 
био је српски и југословенски позоришни, телевизијски и 
филмски глумац, брат глумице Мире Ступице и отац глум-
ца Срђана Жике Тодоровића. Прославио се улогом Ђенке у 
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филму „Маратонци трче почасни круг”. Освајач многоброј-
них награда: „Зоранов брк”, „Павле Вуисић”, награда „Гран 
при” за улогу у филму „Професионалац” у Кану 2003. године.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели Библиотека Града Београда, Завод за заштиту 
споменика културе Града Београда и Министарство култу-
ре и информисања.

30. Улица витезова Карађорђеве Звезде – представља 
продужетак Улице Витезова Карађорђеве Звезде (матични 
број: 791032086941) и продужава се у делу од кп 931/1 иде 
преко кп 930/1, 929/1, 929/2, 929/6, 928/2, 3540/2, 3540/1, 
885/1, 886/1 и завршава се на кп 886/1 у КО Миријево.

31. Улица Властимира Ђузе Стојиљковића – Почиње од 
постојеће Улице Александра Бугарског, иде преко кп 934/2, 
943/3, 941/6, 941/3 и завршава се на кп 941/3 у КО Миријево. 

Образложење: Властимир „Ђуза” Стојиљковић (Ражањ, 
30. јун 1929 – Београд, 17. јун 2015) био је српски глумац. Ро-
ђен је у учитељској породици, од оца Младена и мајке Лепо-
саве. Мајка га је учила у првом и другом разреду, а отац у 
трећем и четвртом. Завршио је гимназију у Крушевцу, а глу-
мом се бавио аматерски још као средњошколац. По завршет-
ку средње школе се уписао на Рударско-геолошки факултет, 
који је напустио у трећем семестру и уписао се на Академију 
позоришних уметности. Женио се два пута. Његова прва су-
пруга била је глумица Олга Станисављевић, која је преми-
нула је 1987. године. Други пут се оженио са Душанком Сто-
јиљковић. Године 1983. добио је Октобарску награду Града 
Београда, а 2001. је добио Добричин прстен. Године 2009. је 
добио Статуету златни ћуран за животно дело. 

Иницијативу су поред грађана градске опптине Звезда-
ра поднели и Библиотека Града Београда Завод за заштиту 
споменика културе Града Београда и Министарство култу-
ре и информисања РС.

32. Улица Љубе Тадића – Почиње од постојеће Улице 
Заграђе, иде преко кп 3628/1, 3628/2, 3628/3, 976/2, 976/1, 
973/29, 973/5, 973/6, 972/10 и завршава се на кп 972/10 у КО 
Миријево. 

Образложење: Љуба Тадић (1929–2005) био је српски 
филмски, телевизијски, радио, и позоришни глумац. Почео 
је у позоришту Јоаким Вујић у Крагујевци, али је играо и у 
БДП-у, Народном позоришту у Београду, ЈДП-у, Атељеу 212 
и у алтернативном пооришту Магаза које је основао 1983. 
године. По њему је названа велика сцена ЈДП-а.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Библиотека Града Београда и Завод за заштиту 
споменика културе Града Београда.

33. Улица Марка Тодоровића – Почиње од постојеће 
Улице Заграђе, иде преко кп 987/34, 987/30, 987/41, 987/44, 
987/50 и завршава се на кп 987/60 у КО Миријево.

Образложење: Марко Тодоровић (Прњавор, 2. јун 1929 – 
Београд, 29. август 2000) је био српски и југословенски глу-
мац. Славу је стекао улогом Милана Тодоровића у серијалу 
„Луде године”. У неколико партизанских филмова играо је 
улогу Јосипа Броза Тита. Стални члан Југословенског драм-
ског позоришта. Добитник Стеријине награде 1969. године.

34. Улица Николе Симића – Почиње од постојеће Улице 
Витезова Карађорђеве Звезде, иде преко кп 3530/30, 3625/1 
и завршава се на кп 3625/1 у КО Миријево. 

Образложење: Никола Симић (1934-2014) био је српски 
позоришни, телевизијски и филмски глумац. Глумио је у 
многобројним филмовима и серијама:”Тесна кожа”,”Стижу 
долари”, „Срећни људи”, „Жикина династија”, итд.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

35. Улица хероја Горана Остојића – Почиње на кп 2167/4, 
иде преко кп 2167/5, 2140/6, 2140/7, 2140/5, 2166/1, 2087/1, 

2088/5, 2088/2, 2088/1 и завршава се на граници кп 2088/1 са 
кп 2089/1 у КО Миријево. 

Образложење: Официр Војске Југославије и припадник 
63. падобранске бригаде погинуо током сукоба на КиМ 
1998. године. Током ратова у бившој Југославији учество-
вао је у ризичним операцијама попут евакуација аеродрома 
„Церкалије”, у акцијама у Бихаћу, Пули,на Земунику код За-
дра, а први падобрански скок у босанском раду био је током 
заузимања села Јадар у источној Босни.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Војска Србије и Министарство одбране РС.

36. Улица Косовског боја – Почиње од постојеће Ули-
це Долачке, иде преко кп 2148, 2145/1 и завршава се на кп 
2145/1 код кп 2145/4 у КО Миријево.

Образложење: Косовска битка је вођена 28. јуна 1389. го-
дине. Можда је једна од најважнијих битки у историји Срба. 
Битка се водила против Турака, Османлија. Српске снаге је 
предводио кнез Лазар Хребељановић.

37. Улица Милорада Павића – Почиње од постојеће Ули-
це Милана Срдоча, иде границом између кп 3402 и кп 3401 
и завршава се на кп 3402 у КО Миријево.

Образложење: Милорад Павић (1929–2009) био је срп-
ски прозни писац, историчар српске књижевности, прево-
дилац, декан Филозофског факултета у Новом Саду, про-
фесор универзитета. Био је члан Српске академије наука и 
уметности, номинован за Нобелову награду за књижевност.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднело и Министарство културе и информисања РС.

38. Улица Петра Краља – Почиње од постојеће Улице 
Михаила Булгакова, иде преко кп 2291/2, 3578/9, 3352/2, 
3351/5, 3351/4 и завршава се на кп 3351/5 у КО Миријево.

Образложење: Петар „Пера” Краљ (Загреб, 4. април 1941 
– Београд, 10. новембар 2011) био је српски глумац. Био је 
члан Атељеа 212 од 1968. до 1979. године, када је прешао у 
слободне уметнике. Највише је играо у Атељеу 212 и На-
родном позоришту. Мала сцена Атељеа 212 данас се, њему у 
част, зове „Сцена Петар Краљ”. Носилац је бројних призна-
ња, као и четири награде за животно дело: 1994 – Награда 
„Милош Жутић”; 1994 – Статуета „Јоаким Вујић”; 1996 – 
„Добричин прстен” за животно дело; 2006 – Награда „Павле 
Вуисић” за животно дело; 2010 – „Златни ћуран” за живот-
но дело; 2010 – „Стеријино позорје” за животно дело.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града.

39. Улица Марије Црнобори – Почиње од постојеће Ули-
це Михаила Булгакова, иде преко кп 3368/1, 3365/1, 3365/2, 
3365/3, 3362 и завршава се на кп 3362 у КО Миријево.

Образложење: Марија Црнобори (1918-2014), глумица. 
Завршила је Глумачку академију у казалишту у Загребу, по-
том у Ријеци и у Београду, у Југословенском драмском позо-
ришту. Објавила је књигу сећања Свет глуме и збирку есеја 
о позоришту (од 1952. до 2004.) коју је звала Животић.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

40. Улица Гвозденог пука – Почиње од постојеће Ули-
це Љубише Миодраговића иде преко кп 3533/2, 1911/30, 
1911/36, 1911/1, 1900/5, 1869/4, 1870/6, 1900/3, 1899/3, 
1898/4, 1897/2 и завршава се на кп 1911/25 у КО Миријево.

Образложење: Пук у Првом светском рату. Други пеша-
дијски пук „Књаз Михајло”, познат под називом Гвоздени 
пук, био је пук српске војске током ратова од 1912. до 1918. 
године.Овај пук првог позива попуњавали су српски војни-
ци у најбољој животној снази, од 21 до 31 године старости. 
На крвавом али победоносном путу, пук је имао и велике 
губитке али је стекао и бесмртну славу. У борбама с Турци-
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ма код Битоља из строја овог пука избачена је 1/5 војника. У 
борбама с Бугарима, само на Грљенским положајима, у јед-
ном батаљону пука од 15 официра, колико је кренуло у рат, 
преживело је 3, а од 1500 војника примирје је дочекало само 
200 храбрих бораца.

41. Улица Светлане Велмар Јанковић– Почиње од но-
вопредложене Улице Гвозденог пука, иде преко кп 1870/6, 
1870/3 и завршава се на кп 1870/3 у КО Миријево.

Образложење: Светлана Велмар Јанковић (1933-2014) 
била је српска књижевница и академик САНУ. Добитница 
многобројних књижевних награда.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Библиотека Града Београда и Завод за зашти-
ту споменика културе Града Београда.

42. Улица Маје Димитријевић – Почиње од постојеће 
Улице Љубише Миодраговића, иде преко кп 3640 и заврша-
ва се на кп 3640 у КО Миријево.

Образложење: Маја Димитријевић (Загреб, 10. јануар 
1926 – Београд, 19. август 1997) је била југословенска филм-
ска и позоришна глумица. Стални члан Југословенског драм-
ског позоришта. Добтник Стеријине награде 1970. године.

43. Улица Љубише Миодраговића – представља про-
дужетак Улице Љубише Миодраговића (матични број: 
791032015763) и продужава се у делу од постојеће Улице 
Љубише Миодраговића, иде дуж кп 3530/71 и завршава се 
на кп 3530/71 код кп 1830 у КО Миријево.

44. Улица Нине Кирсанове – представља наставак посто-
јеће Улице Нине Кирсанове (матични број: 791032086510) и 
продужава се у делу од постојеће Улице Нине Кирсанове, 
иде дуж кп 3534/4, преко кп 3534/5, дуж кп 3534/3, 3534/1 и 
завршава се код постојеће Улице Љубише Миодраговића у 
КО Миријево. 

45. Улица Милана Будимира – Почиње од новопре-
дложеног наставка Улице Нине Кирсанове, иде преко кп 
3562/2, 3562/4, 3562/3, 3562/1 и завршава се на кп 3562/1 код 
кп 2394/1 у КО Миријево.

Образложење: Милан Будимир (1891-1975) био је један 
од најзначајнијих српских класичних филолога, редовни 
професор Универзитета у Београду, шеф катедре за класич-
ну филологију.

46. Улица хероја Небојше Живанчевића – Почиње од 
постојеће Улице Михаила Булгакова, иде преко кп 3582/2, 
2309/1, 2310/1 и завршава се на кп 2310/1 у КО Миријево.

Образложење: Припадник резервног састава гардијске 
бригаде. Погинуо 3.октобра 1991. године у Вуковару, бране-
ћи отаџбину.

47. Улица Илије Павловића – Почиње од новопредло-
жене Улице хероја Небојше Живанчевића, иде преко кп 
2322/13, 2322/1, 2322/5, 2322/6, 2322/7, 2322/8 и завршава се 
на кп 2322/8 у КО Миријево.

Образложење: Погинуо на Кошарама током служења 
војног рока.

48. Улица Богдана Богдановића – Почиње од новопре-
дложене Улице Милића од Мачве, иде преко кп 3581/3, 
3581/2, 3581/1, 3316, 3315 и завршава се на кп 3317 у КО Ми-
ријево.

Образложење: Богдан Богдановић (1922–2010) био је 
српски архитекта, градитељ, уметник и филозоф, градона-
челник Београда од 1982. до 1986. године.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда.

49. Улица Милића од Мачве – Почиње од постојеће Ули-
це Михаила Булгакова, иде преко кп 2329/7, 2329/11, 3580/9, 
3580/5, 2331/1, 3311/1, 3311/2, 3311/3, 2332, 3301/2 и заврша-
ва се на кп 3301/1 у КО Миријево.

Образложење: Милић од Мачве (1934–200) био је један од 
најпознатијих српских сликара 20. века. Уписао је студије ар-
хитектуре у Београду, а потом Академији ликовних уметно-
сти (данас, Факултет ликовних уметности) где је дипломирао 
1959. године. Након тога је био на студијском боравку у Пари-
зу. Прву самосталну изложбу отворио је 1. септембра 1959. у 
Београду. Прву самосталну изложбу у иностранству имао је 
1964. године у Женеви. Члан је Удружења ликовних уметника 
Србије (УЛУС) од 1960. године. Током 1964. и 1965. године жи-
вео је и радио у Паризу, потом у Београду, Бриселу, Белотићу, 
на Златибору и на Пиросу (Грчка). Био је један од 13 чланова 
друштва „Медиала”. На његовим сликама доминирају лебдећи 
балвани по којима је нарочито познат, затим ужарене лопте и 
санте леда. Његови узори у сликарству били су Бош, Бројгел, 
Иван Генералић и Салвадор Дали, а за његово сликарство би 
се могло рећи да је својствена мешавина фигуративног надре-
ализма и наивне уметности. Осим сликања бавио се и архи-
тектуром (пројектовао је и саградио три атељеа), вајарством 
и писањем поезије. Прва међународна монографија његових 
слика и цртежа је била публикована у Риму 1982. године у којој 
је 51 колор репродукција његових слика, преко 20 црно-белих 
илустрација, око 40 цртежа пером, и 10 фотографија.

50. Улица Саше Петровића – Почиње од новопредложе-
не Улице Милића од Мачве, иде преко кп 2331/1 и завршава 
се на кп 2331/1 у КО Миријево.

Образложење: Александар Саша Петровић (1929–1994) 
био је српски редитељ, професор на ФДУ у Београду, писац 
и филмски теоретичар. Сматра се једним од зачетника југо-
словенског новог таласа.

51. Улица Миливоја Миће Томића – Почиње од новопре-
дложене Улице Милића од Мачве, иде преко кп 2331/1, 2338 
и завршава се на кп 2331/1 у КО Миријево.

Образложење: Миливоје Мића Томић (1920–2000) био је 
српски и југословенски глумац. Филмску каријеру почео је 
1954. године мањим споредним улогама, да би се у филмо-
вима „Три”, „Непријатељ”, „Буђење пацова”, представио као 
карактерни глумац који се памти по ликовима свакоднев-
них људи из живота.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

52. Улица Владислава Петковића Диса – Почиње од Бу-
левара краља Александра у општини Палилула, иде преко 
кп 3520/6, 3519/10, 3519/3 у КО Миријево и завршава се на 
кп 3519/2 у КО Миријево.

Образложење: Владислав Петковић Дис (Заблаће, 10. 
март 1880. – Јонско море, 17/30. мај 1917) је био српски пе-
сник и родољуб.Рођен је у Заблаћу где постоји његова родна 
кућа. Радио је као учитељ и царински службеник. касније, 
био је извештач са фронта у Балканским ратовима. За време 
Првог светског рата, преживео је повлачење преко Албаније, 
одакле је пребачен на Крф, а затим транспортован у Фран-
цуску где пише своју последњу збирку песама Недовршене 
песме. При повратку у Грчку брод на коме је пловио пресре-
ће и потапа немачка подморница код Крфа, 17/30. маја 1917. 
године. Збирка поезије „Ми чекамо цара” написана је 1913. 
године. Његови кафански пријатељи су говорили да би било 
боље да ју је насловио „Ми чекамо пара”. У овој збирци пе-
сник је настојао да изрази славу своје отаџбине. То, међутим, 
није радио кликћући у националном поносу, као други пе-
сници, него је тужно лутао по згариштима и трулежи. Нај-
познатије и уметнички највредније песме Владислава Пет-
ковића Диса су: „Тамница”, „Можда спава” и „Нирвана”.

53. Улица Станислава Биничког – Почиње од постојеће 
Улице Набоковљеве, иде дуж кп 3586, преко кп 3075, 3074, 
наставља дуж кп 3586 и завршава се на кп 3586 код кп 3071 
у КО Миријево.
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Образложење: Станислав Бинички (1872–1942) – Прва 
музичка знања стекао је од Стевана Мокрањца и Јосифа 
Маринковића, певајући у хору Обилић. За време студија на 
Филозофском факултету у Београду оснива Академско му-
зичко друштво. Затим, после једногодишњег рада у гимна-
зији у Лесковцу одлази у Минхен, где, између 1895. и 1899. 
године, студира композицију и соло певање. Након заврше-
них студија, вратио се у Београд, где је учествовао у развоју 
музичке и педагошке делатности. Постаје војни капелник 
и оснива први симфонијски Београдски војни оркестар, а 
1904. и Музику краљеве гарде којом диригује до 1920. За-
једно са Мокрањцем и К. Манојловићем оснива Српску 
музичку школу. Био је хоровођа многих певачких друшта-
ва и диригент Народног позоришта, где је и 1920. године 
основао Оперу, чији је први диригент и директор био. Од 
1924. посвећује се компоновању, познат је и по томе што је 
за своје композиције користио фолклорне мотиве. Његово 
најпознатије дело је, прва у српској музици, опера На уран-
ку, опера у једном чину из 1903, на текст Бранислава Ну-
шића, која се сматра првом српском опером са елементима 
народне музике. Аутор је већег броја композиција за војне 
дувачке оркестре: увертире Из мог завијчаја, циклуса на-
родних песама у обради На Липару, циклуса Песме из Јужне 
Србије и Мијатовке, војних маршева На Дрину и Парадни 
марш. Сматра се да је најпознатији српски марш, На Дрину, 
Бинички посветио пуковнику Стојановићу, који је погинуо 
у Колубарској бици. Компоновао је музику за бајку Љиљан 
и оморика, увертиру за Војновићев Еквиноцио, музику за 
позоришне комаде Пут око света, Наход, Ташана и др.

54. Улица Ивана Антића – Почиње на кп 970/1, иде дуж 
кп 970/1 и завршава се на кп 970/1 у КО Миријево.

Образложење: Иван Антић (1923–2005) – Српски архи-
текта и академик САНУ и професор Архитектонског фа-
култета у Београду. Главна дела пројектовао је са архитек-
том Иванком Распоповић и то:Музеј савремене уметности, 
стамбени солитери на Булевару краља Александра, Дом пи-
онира итд.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда.

55. Улица Вукашина Мандрапе – Почиње од постојеће 
Улице Михаила Тодоровића, иде преко кп 5/3, 5/2 и заврша-
ва се на кп 5/2 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Мученички је пострадао у Јасеновцу од 
усташке руке. На редовном заседању Светог архијерејског 
сабора Српске православне цркве 1998. године Вукашин 
је, као исповедник, унет у Именослов Српске православне 
цркве. Свети мученик јасеновачки Вукашин се празнује 29. 
маја.

56. Улица Јованке Бончић – Почиње од новопредложеног 
наставка Улице Биљане Јовановић, иде преко кп 7/2 и завр-
шава се на граници кп 7/2 са кп 5/2 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Јованка Бончић (1887–1966) – Прва жена 
архитекта у историји Немачке која је стекла диплому инже-
њера. Рођена у Нишу, похађала је Трећу мушку гимназију у 
Београду и уписала Архитектонски факултет Велике школе. 
Након завршеног седмог семестра и праксе у Железницама 
упутила се у Немачку на даље школовање. 

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднели и Библиотека Града Београда и Завод за зашти-
ту споменика културе Града Београда.

57. Улица Јелене Лозанић – Почиње од новопредложеног 
наставка Улице Биљане Јовановић, иде преко кп 7/3, 8/1 и 
завршава се на кп 7/3 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Секретар Српског женског народног са-
веза, велики борац за права жена, болничарка у Балканском 

рату, члан Кола српских сестара и представница Црвеног кр-
ста Краљевине Србије за време Првог св. рата у Америци. Од-
ликована је орденом Белог орла и орденом Светог Саве вишег 
степена. До краја свог живота била је предана својој хумани-
тарној мисији. Преминула је 1972. године у Француској.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднела и Библиотека Града Београда.

58. Улица Биљане Јовановић – представља наста-
вак постојеће Улице Биљане Јовановић (матични број: 
791032086591) и почиње од постојеће Улице Биљане Јовано-
вић, иде преко кп 323/2, 10/16, 323/7, 10/13, 10/12, 10/10, 8/1, 
7/4, 7/3, 7/2, 6, 7/1, 23/3 и завршава се код постојеће Улице 
Михаила Тодоровића у КО Мали Мокри Луг. 

59. Улица Михајла Лалића – Почиње на кп 10/16, иде 
преко кп 10/17, 10/7, 10/3, 11/1, 11/2, 40, 39, 17/5 и завршава 
се код постојеће Улице виноградске у КО Мали Мокри Луг. 
Образложење: Михајло Лалић (1914–1992) – Црногорски и 
српски књижевник,академик САНУ и ЦАНУ. Учествовао у 
припреми устанка 1944. године, радио у листу „Побједа”, а 
потом водио ТАНЈУГ у Црној Гори.

60. Улица Љубомира Петровића – Почиње од постојеће 
Улице Ребеке Вест, иде преко кп 1863/3, дуж кп 66/11 и за-
вршава се на кп 66/11 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Љубомир Петровић (1899– ) – артиљериј-
ски потпуковник, генералштабни официр, учесник Првог и 
Другог светског рада, Начелник штаба Церске дивизије.

61. Улица Бранка Миљуша – Почиње од постојеће Ха-
зарске улице, иде преко кп 121/2, 121/1, 120/1 и завршава се 
на кп 120/1 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Бранко Миљуш (1936–2012) био је српски 
графичар и сликар. Бавио се мозаиком, витражом,илустра-
цијом,графичким дизајном и педагошким радом. Био је ре-
довни професор на ФЛУ у Београду. 

62. Улица др Саве Поповића – Почиње од постојеће Бо-
санске улице, иде преко кп 371/15, 371/1, 371/3, 371/4, 371/7, 
371/8, 371/9 и завршава се на граници кп 371/9 са кп 371/10 
у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Саве Поповића (1871–1944) био је лекар, 
санитетски генерал, управник главне војне болнице у Бео-
граду, начелник санитета у министарству. Стекао је чин са-
нитетског генерала и велики број наших и страних високих 
одликовања.

63. Улица Стевана Мокрањца – Почиње од постојеће 
Улице Павла Васића, иде преко кп 439/3, 439/1, 441/6, 439/5, 
441/4, 441/2 и завршава се на граници кп 441/2 са кп 441/1 у 
КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Стеван Мокрањац (1856–1914) био је срп-
ски композитор и музички педагог, класик српске музике, 
најистакнутија личнос на прелазу из 19. у 20. век, заслужан 
за увођење српског националног уметничког духа. 

64. Улица др Драгутина Бошковића – Почиње од посто-
јеће Улице Двадесетог октобра, иде преко кп 444/3, 444/2, 
443/4, 443/3, 443/2, 442/3, 442/1 и завршава се на кп 442/1 у 
КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Драгутин Ј. Бошковић (Крупањ, 11. април 
1925 – 1983) је био доктор машинства, професор Факултета 
организационих наука, директор Савезног завода за патенте 
СФРЈ, и члан више међународних организација за интелек-
туалну својину. Рођен је у Крупњу у породици трговца Јова-
на (1893–1972) и мајке Марије Бошковић (1904–1984). Завр-
шио је Машински факултет Универзитета у Београду 1952. 
године на смеру аеродинамика и ваздухопловство. На истом 
факултету је докторирао 1971. одбранивши дисертацију под 
насловом „Прилог проучавању утицаја савремених проце-
са развоја производа на пословну стратегију индустријског 
предузећа”. Основна област његовог интересовања и специ-
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јализације је била организација рада у индустрији. Сматра 
се оснивачем Иновацијског покрета Србије и СФРЈ. Од стра-
них језика говорио је енглески, француски и немачки језик, 
а служио се руским и италијанским. Већи део радног века 
провео је обављајући руководеће послове. Почео је као шеф 
фабрикације у „Икарусу” (1952–1955), да би потом у Хемо-
техни био шеф машинског одељења (1955–1956). У „Икарус” 
се вратио као генерални директор, а 1960. постаје генерални 
директор фабрике „ИМТ”. Потом је прешао као потпредсед-
ник у Привредну комору Београда, где остаје до 1965, када је 
изабран за генералног директора Органоматика. У периоду 
од 1972. до 1983. године био је генерални директор Савезног 
завода за патенте СФРЈ. Драгутин Бошковић је био посланик 
Савезне скупштине СФРЈ, члан савета Економског факулте-
та Универзитета у Београду, члан Савета за урбанизам Бео-
града, члан извршног одбора ССРНЈ Београда и председник 
Савеза машинских и електро инжењера и техничара Срби-
је. За свој целокупни рад је био одликован Орденом рада IV 
степена, а добио је и Повељу Града Београда. У свом раду се 
највише бавио проучавањем проблема научно-технолошког 
развоја и организације рада. Резултате свог научноистражи-
вачког рада је примењивао и проверавао у пракси, а иску-
ства стечена радом у непосредној производњи и у решавању 
конкретних проблема је уграђивао у свој теоријски рад. То 
му је омогућило да буде и плодан писац. Написао је преко 40 
радова објављених у домаћим и страним часописима, као и 
већи број студија. Већина његових радова је била спој нау-
ке и праксе. На Факултету организационих наука је био ан-
гажован као редовни професор у периоду од 1973. до 1981. 
године за предмет Организација истраживања и развоја, а 
1973–1974. је био в. д. декана ФОН-а. У периоду од 1972. до 
1983. године био је генерални директор Савезног завода за 
патенте СФРЈ. У том периоду покренуо је велики број про-
јеката у вези са Иновацијским покретом, заштитом од мо-
нопола оствареним преко интелектуалне својине, и Закона 
о патентима и интелектуалној својини. Био је члан Светске 
организације за интелектуалну својину (WIPO) и потпред-
седник њеног Координационог одбора. 

65. Улица Душана Прелевића – Почиње од постојеће 
Улице Слободана Лале Берберског, иде преко кп 1849/4, 
1849/5, 1849/6, 1849/3, 1849/1 и завршава се код постојеће 
Улице Павла Васића у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Душан Прелевић (1948–2007) био је срп-
ски рокер, писац и сценариста. Био је члан Удружења џез 
музичара. Снимио је неколико плоча, писао је текстове за 
рок и џез композиције, а у Атељеу 212 играо је и певао у 
мјузиклу „Коса”. Последњих двадесетак година објављивао 
је приче и есеје у НИН-у, Књижевним новинама, „Дуги” и 
др.,а написао је три књиге приповедака. Аутор је сценарија 
за филм „Последњи круг у Монци”, написао је и наставак.

66. Улица Василије Радојчић – Почиње од постојеће Ули-
це 20. октобра, иде преко кп 1847/2, 1847/1, 1847/3, 1847/8, 
1847/7, 1847/4, 1847/5 и завршава се код постојеће Улице 7. 
јула у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Василија Радојчић (1936-2011) певачица 
српске изворне и народне музике. Добитник је мајсторског 
писма за животно дело, у Нишу децембра 2005. године при-
знања које додељује Удружење занатлија у оквиру манифе-
стације „Уметници, занатлије за нишке мераклије”. Звање 
истакнутог уметника стекла је 1980. године. Добитница је 
Естрадне награде Србије и Естрадне награде Југославије. 
Била је председник Удружења естрадних уметника Београда.

67. Улица Драгомира Брајковића – Почиње од постојеће 
Улице 20. октобра, иде преко кп 468/11, 468/8, 468/5, 468/6, 
468/7, 457/8, 457/7, 457/1 и завршава се на граници кп 457/1 
са кп 457/2 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Драгомир Брајковић (10. децембар 1947 
– 29. новембар 2009) је био српски песник, новинар и књи-
жевник, добитник више књижевних награда и дугогоди-
шњи уредник у Радио Београду. Рођен је 1947. године у селу 
Писана Јела крај Бијелог Поља у Црној Гори. Дипломирао је 
на Филолошком факултету у Београду. Поезију, прозу, есе-
јистичке и критичке текстове објављивао је од 1966. годи-
не. Био је члан Удружења књижевника Србије. За свој рад 
у новинарству добио је више признања, награду на Међу-
народном фестивалу ИНТЕРФЕР и „Златни микрофон”, Ра-
дио Београда. Приредио је две антологије савремене поезије 
за децу (избор Ћопићевих песама за младе), међу којима и 
српске поезије 20. века настале у избеглиштву и расејању– 
Међу својима.

68. Вартина улица – Почиње од постојеће Мокролушке 
улице, иде преко кп 1439/3, 1439/2, 1440/3, 1440/2, 1441/3 и 
завршава се на кп 1441/1 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Миодраг Вартабедијан Варта (Младено-
вац, 23. мај 1933. – Београд, 8. септембар 2009) је био српски 
графичар, сликар и дизајнер јерменског порекла,рођен као 
дете Вахана и Аник Вартабедијан. О доласку јерменске поро-
дице Вартабедијан у Младеновац, Никола Кусовац на сајту 
његовог сина Давида каже: „Од свих хришћанских народа 
који деле злу судбину, стога што им се „кућа” нашла на путу 
којим се голема и агресивна Отоманска империја кретала у 
освајачке подухвате, Јерменима засигурно припада посебно 
место. Јер, само се јерменска страдања, тевтиши и погроми 
вршени над њима од стране Турака, могу мерити са српским 
патњама и жртвама. Стога се лако може разумети због чега 
су појединци широм света расутог јерменског народа, којег, 
као и српског, више има у расејању него у постојбини, били 
увек добродошли у Србију и међу Србе. Тако су између два 
светска рата у Младеновцу срдачно прихваћени супружни-
ци Вартабедијан, Вахан и Аник. Узвратили су на најбољи 
могући начин, даром који је оставио и који оставља неи-
збрисив траг у српској култури, тачније у историји савреме-
не уметности српског народа. Творац тог трага је њихов син 
Миодраг, рођен у Младеновцу 1933. године.”Дипломирао је 
1958. године на Академији примењених уметности у Београ-
ду (одсек графике), а 1961. год. завршио је постдипломске 
студије. Од 1958. год радио је као ликовно-технички уред-
ник у многим листовима (Југословенска ревија, Потрошач-
ки информатор, Звездина ревија, Нота, Вечерње новости) и 
издавачким кућама. Био је дугогодишњи сарадник Завода 
за издавање уџбеника Београд, Геокарте, Туристичког саве-
за Србије, Југославија филма, Академије наука и уметности 
– Београд, Београдске филхармоније, Музеја Старо село и 
Сирогојна, Завода за заштиту споменика културе у Београ-
ду. Био је дугогодишњи уметнички уредник Југословенске 
ревије, уметнички директор ИРО Мотовуна и Интерпринта. 
Предавао је графички дизајн и писмо на Вишој политехнич-
кој школи у Београду. Био је члан је УЛУПУДС-а, УЛУС-а и 
Савеза новинара Србије. Излагао је више од четрдесет пута 
самостално у земљи и иностранству, и учествовао је преко 
200 пута на групним изложбама. Организовао је и учество-
вао на осамнаест изложби ПОРОДИЦЕ ВАРТАБЕДИЈАН 
(супруга Душанка, син Давид и ћерка Анамарија) од 1994. 
до краја 2005. године одржане у музејима, галеријама и цен-
трима за културу широм Србије, Црне Горе, и Културном 
центру Фаринера дел Клот у Барселони, Шпанија. Учесник и 
један од организатора Путујуће изложбе ЋИРИЛИЦЕ, одр-
жане преко тридесет пута у местима широм Србије, као и у 
иностранству, у протекле четири године (последња одржана 
у Галерији Библиотеке Града Београда, августа 2009. године).

69. Улица Милутина Стефановића – Почиње од посто-
јеће Улице Жикине, иде преко кп 1843/10, 1843/9, 1843/8, 
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1843/7, 1843/6, 1843/5, 1843/3, 1843/2, 1843/1 и завршава се 
на кп 1445/1 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Милутина Стефановића (1876–1941) био 
је професор Хемијског факултета Београдског универзите-
та, један од најзначајнијих органских хемичара и биохеми-
чара и пионир хемотаксономских истраживања. Милутин 
Стефановић објавио је четири универзитетска уџбеника за 
предмете које је предавао и за област коју је научно истра-
живао. Објавио је 130 научних радова у домаћим и страним 
часописима. Добитник је Октобарске награде Града Београ-
да, Ордена рада са црвеном заставом, Плакете Града Београ-
да итд. Био је заслужни члан Српског хемијског друштва.

70. Улица Мише Блама – Почиње од новопредложене 
Улице Милутина Стефановића, иде преко кп 1446, 1842/2, 
1452 и завршава се на кп 1452 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Миша Блам (1947-2014) био је српски 
џез музичар, контрабасиста, композитор, џез публициста, 
аранжер и музички педагог. Награде: Естрадна награда Ју-
гославије, Златни микрофон Радио Београда, 2007. године 
на основу уредбе Владе Србије постао је носилац посебног 
признања за врхунски допринос националној култури у Ре-
публици Србији. На фестивалу Нишвил 2011. године добио 
је истоимену награду за животно дело. 

71. Улица Јанка Поповића – Почиње од новопредложене 
Улице Милутина Стефановића, иде преко кп 1445/1 и завр-
шава се на кп 1445/1 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Јанко Поповић био је пожаревачки вој-
вода. У време Првог српског устанка посебно се истакао у 
борбама на Дрини, Мишару и Тичару, као и приликом осло-
бођења Београда. 

72. Улица Владике Николаја Велимировића – Почиње од 
постојеће Улице Жикине, иде преко кп 30464, 30463, 30462, 
30460, 30479/1, 30461, 30479/2 и завршава се на кп 30479/2 у 
КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Владика Николај Велимировић (1881–
1956) – Епископ охридски и жички, истакнути теолог и 
говорник, отуда је називан нови Златоусти. Николај Вели-
мировић је новоканонизовани српски светитељ. Централно 
место у Велимировићевим размишљањима чинила је кри-
тика хуманизма, европске цивилизације, материјалистич-
ког духа.

73. Улица Споменка Гостића – Почиње на кп 30467/1 код 
кп 30471/1, иде преко кп 30467/1, 30467/3, завршава се на кп 
30467/3 код кп 1481 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Споменко Гостић био је војник и најмла-
ђи одликовани борац војске Републике Српске у одбрам-
бено-отаџбинском рату. Одликован је Медаљом заслуга за 
народ. У марту 1993. године у гранатирању положаја српске 
војске, Гостић је тешко рањен. Умро је 20. марта 1993. годи-
не у Јовићима на Озрену, а сахрањен је са страдалим сабор-
цима на сеоском гробљу у Горњем Улишњаку.

74. Улица Јована Пачића – Почиње од постојеће Улице 
Народног фронта, иде преко кп 1486/1, 1487, 1486/2, и завр-
шава се на кп 1486/1 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Јован Пачић (1771–1849) српски песник 
и сликар, објавио је много стихова у Сербском летопису, 
Пештанско будимском скоротечи, у Српском народном ли-
сту и Магазину за художество и моду. Године 1827. године 
штампао је у Будиму три свеске Сочиненија пјеснословска. 
Оставио је иза себе доста рукописа, који су после нестали. 
Песме Јована Пачића су љубавне, винске, војничке, оде,еле-
гије и епиграми. Јован Пачић се бавио и сликарством. Ма-
хом је сликао акварелске пејзаже, које су савременици хва-
лили, а инжењерске нацрте и планове је израђивао стручно. 
Веома су битни његови акварели о становницима његове 
родне Бачке.

75. Улица Димитрија Данића – Почиње од постојеће 
Улице Браће Милић, иде преко кп 1502/1, 1501 и завршава 
се на кп 1501 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Димитрије Данић (1862–1932) био је срп-
ски математичар, професор Војне академије, први Србин 
доктор математичких наука. Докторирао је у Јени 1885. го-
дине са титулом доктора филозофије. Веће Природно-ма-
тематичког одсека предложило је првог доктора матема-
тичких наука код нас Димитрија Данића, али га Академски 
савет Велике школе није изабрао. Министарство просвете 
поставило га је у звање хонорарног професора 1886. године. 
Касније је предавао математику на Војној академији и био је 
писац познатих уџбеника.

76. Улица Војислава Вокија Костића – Почиње од посто-
јеће Улице Раде Кондића, иде преко кп 1208 и завршава се 
на кп 1208 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Војислав Воки Костић (21. септембар 1931 
– 29. септембар 2010) био је српски композитор, музичар, пи-
сац и кувар. Компоновао је музику за филмове, позориште, 
телевизију. Компоновао је музику за више од 45 позоришних 
представа, 25 телевизијских серија, 60 филмова, више од 2000 
балада. Био је секретар Савеза композитора Југославије и 
много је урадио у области заштите ауторских права.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града.

77. Улица Нандора Глида – Почиње од постојеће Улице 
Двадесетдеветог новембра, иде преко кп 577/1 и завршава 
се на кп 577/1 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Нандор Глид (1924–1997) основну шко-
лу и три разреда гимназије завршио је у Суботици. Због 
ограничавања броја ученика јеврејског порекла у гимна-
зији мора је да напусти школовање и почне да изучава ка-
менорезачки занат. По завршетку рата, уписао је Школу за 
примењене уметности у Београду, одсек за камен, а потом 
и Академију за примењене уметности, коју је завршио 1951. 
године. Први део Глидовог стваралаштва посвећен је изра-
ди портрета и фигура у роденовском духу. Био је редовни 
професор на Факултету примењених уметности и дизајна 
и ректор Универзитета уметности. Добитник је више дома-
ћих и међународних награда. Одликован је Орденом брат-
ства и јединства са сребрном звездом и Орденом заслуга за 
народ са сребрним зрацима. Био је секретар, потпредседник 
и председник УЛУС-а, генерални секретар СУЛУЈ-а и члан 
управних одбора више институција и фондова.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Јеврејска општина Београд. 

78. Улица Стефана Драгутина Немањића – Почиње од 
постојеће Улице Двадесетдеветог новембра, иде преко кп 
1181, 1810, 1203/6 и завршава се код постојеће Улице Раде 
Кондића у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Краљ Србије од 1276. до 1282. године и 
краљ Срема од 1284. до 1316. године. Син је Стефана Уро-
ша Првог и Јелене Анжујске Драгутин је владао Србијом од 
1276. до 1282. године. На почетку владавине је успоставио 
добре односе са Дубровачком републиком обновивши њене 
трговачке повластице. Издао јој је „повељу о трговини” која 
је веома значајна због тога што се у њој први пут спомињу 
властеличићи. Драгутин је наставио Урошеву политику сту-
пајући у савез са Карлом Анжујским против Византије. Ме-
ђутим, краљ се није истакао у борби са Византијом. У рату 
се истакао византијски пребег Котаница. Котаница је био 
противник византијског цара Михаила VIII. Учествовао је 
у српском продору до Сера пљачкајући византијске покра-
јине. Бугарску су у то доба раздирале династичке борбе и 
грађански ратови те је са те стране Драгутин био миран.
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79. Улица Патријарха српског Саватија – Почиње од по-
стојеће Улице Смедеревски пут, иде дуж кп 1811, преко кп 
1809/2, дуж границе између кп 1178 и 1177/1 и завршава се на 
граници између кп 1178 и кп 1177/1 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Архиепископ пећки и патријарх српски од 
1585. до 1589. године. Био је синовац српског патријарха Ма-
карија Соколовића и ктитор манастира Пиве, највеће српске 
црквене грађевине подигнуте за време турске власти.

80. Улица Петра Прерадовића – Почиње од постојеће 
Улице 29. новембра, иде преко кп 1170/1 и завршава се на 
кп 1170/1 у КО Mали Мокри Луг. 

Образложење: Генерал-мајор Петар фон Прерадо-
вић (1818–1872) био је српски песник и словенофил. Прва 
штампана песма била је „Зора пуца, биће дана”, објављена у 
првом броју у „Зори далматинској”. Прва мања збирка песа-
ма штампана је 1846. године под насловом „Првенци”.

81. Улица др Радивоја Вукадиновића – Почиње од посто-
јеће Улице 29. новембра, иде преко кп 1812, 1188/1, 1177/2, 
1195 и завршава се код постојеће Улице Раде Кондића.

Образложење: Радивоје Вукадиновић (1864–1920), сту-
дира медицину у Бечу и Грацу где је промовисан у доктора 
медицине 1889. Одмах прелази у Србију где је најпре окру-
жни лекар. У Ћуприји, заједно са Слободаном Рибникаром 
и Владом А. Поповићем 1902. године оснива Друштво за 
чување народног здравља, доцније најактивније друштво 
ове врсте у Србији. Аутор је првих илустрованих и поучних 
рецепата, издаје Календар Здравац, иницира отварање са-
наторијума за слабуњаву децу, најпре у Београду, на Кошут-
њаку, потом и у целој Србији. Уређује часопис за популарну 
медицину „Здравље” (1919–1914).

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

82. Улица Николе Л. Стојановића – Почиње од постојеће 
Улице Раде Кондића, иде преко кп 1198 и завршава се на кп 
1198 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Никола Л. Стојановић (1926–2015), исто-
ричар и библиотекар. Цео свој радни век проводи у Библи-
отеци Града Београда, где седамдесетих година прошлог 
века преузима старање о фондовима старих књига, руко-
писа, фотографија и планова Београда. Потпуно посвећен 
Библиотеци, током деценија које је провео у преданом раду, 
објављује два тома Грађе за библиографију Југословенске и 
стране књиге о Београду, припрема за објављивање двотом-
ни лексикон: Улице и тргови Београда. Стара се о тачности 
података Хронологије именовања београдских улица, пише 
синтетичке текстове посвећене личностима и појмовима 
по којима су именоване Улице нашег града. За свој рад је 
награђен Плакетама Града Београда 1974. и 1984. године, 
Суреповом наградом за изузетно залагање и постигнуте 
резултате у унапређивању библиотечког рада и развоја би-
блиотекарства у Републици, 1979. године (Заједница матич-
них библиотека Србије); Наградом Библиотеке Града Бео-
града Глигорије Возаровић 1996. године. 

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

83. Улица Константина Симонова – Почиње од постоје-
ће Улице Раде Кондића, иде преко кп 1553/1 и завршава се 
на кп 1553/1 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Константин Симонов (1915–1979) био је 
један од најутицајнијих совјетских књижевника свих време-
на и херој социјалистичког рада. Био је заменик генералног 
секретара Уније совјетских писаца и добитник Стаљинове 
награде за књижевност 6 пута и Лењинове награде.

84. Улица Петра Ђурковића – Почиње од постојеће Ули-
це Раде Кондића, иде преко кп 1193/1, 1554/2, 1555 и завр-
шава се на кп 1555 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Петра Ђурковић (1908–1981) био је срп-
ски астроном, познат по томе што је открио два астероида. 
Један од њих је добио име по српском научнику Милутину 
Миланковићу, други по Звездари, београдској општини, 
која је добила име по „звездарници” (опсерваторији). Био је 
директор Опсерваторије у Београду.

85. Улица Милутина Станојевића – Почиње од постојеће 
Улице Нине Кирсанове, иде преко кп 619/8, 633, 632 и завр-
шава се на кп 632 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Милутин Станојевић (1882–1961) био је 
пешадијски бригадни генерал, учесник Балканских и Првог 
светског рата, начелник Ађутанског одељења Министарства 
војске и морнарице, судија Великог војног суда. 

86. Улица Љубомира Вукадиновића – Почиње од посто-
јеће Набоковљеве улице, иде преко кп 654/4, 651/2, 651/1, 
652 и завршава се на кп 652 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Љубомир Вукадиновић (1912–1973) био 
је новинар и публициста, спортски сарадник. Од 1931. го-
дине уредник је спортске рубрике „Политике”. Један је од 
првих професионалних спортских новинара у Југославији. 
Као спортски извештач обишао је све континенте осим Ау-
стралије. Са колегом Боривојем Јовановићем издавао је Ју-
гословенску спортску ревију, Стручну библиотеку и Струч-
ну спортску библиотеку. Уредио је већи број годишњака 
Фудбалског савеза Југославије. Носилац је Мајске награде 
Савеза организације за физичку културу Србије, Октобар-
ску награду и награде Удружења спортских новинара Југо-
славије за унапређење спортског новинарства.

87. Улица 15. фебруара – Почиње од постојеће Улице На-
боковљеве, иде преко кп 1814, 657, 658, 1130, 1129/1, дуж кп 
1814, преко кп 684, дуж кп 1814 и завршава се на кп 1104 у 
КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Петнаести фебруар је Дан државности 
Републике Србије и Дан уставности Републике Србије. Др-
жавни празник Србије који се празнује 15. и 16. фебруара, а 
установљен у спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. 
године дигнут Први српски устанак, као дан сећања на по-
четак Српске револуције, и дан када је у Крагујевцу 1835. 
године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства 
Србије – Сретењски устав.

88. Улица Ђорђа Крстића – Почиње од постојеће Улице 
Стевана Синђелића, иде преко кп 1158 и завршава се код 
постојеће Смедеревског пута у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Ђорђе Крстић (1851–1907) био је један од 
најпознатијих српских сликара реалиста. Био је члан Српског 
ученог друштва, почасни члан Српске краљевске академије.

89. Улица Милана Злоковића – Почиње од постојеће 
Улице Стевана Синђелића, иде преко кп 1157 и завршава се 
на кп 1157 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Милан Злоковић (1898–1965) био је срп-
ски архитекта и професор Архитектонског факултета у 
Београду. Године 1921. завршио је архитектуру у Београду, а 
затим је студирао у Паризу. Године 1928. године био је један 
од оснивача групе архитеката модерног експресионизма 
„Група архитеката модерног правца (ГАМП), која је посто-
јала до 1934. године. Изводио је школске, болничке, хотеле 
и друге зграде у Матарушкој бањи, Призрену и Београду. 
Добитник је награде за Павиљон „Цвијета Зузорић” у Бео-
граду 1923. године.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда.

90. Улица Живорада Настасијевића – Почиње од посто-
јеће Улице Стевана Синђелића, иде преко кп 1582 и завр-
шава се код постојеће Улице Смедеревски пут у КО Мали 
Мокри Луг.
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Образложење: Живорад Настасијевић (1893–1966) био 
је српски сликар, фреско сликар и иконописац. Завршио је 
уметничку школу у Београду 1910. године, студије сликар-
ства је наставио у Минхену, али је то морао да прекине због 
избијања Првог светског рата. Настасијевић је добровољно 
ступио у ђачки батаљон Степе Степановића, прешао преко 
Албаније и преболео тифус. За време рата учествује прво 
као борац до 1917. године, а потом као ратни сликар Вр-
ховне команде. После рата школовање наставља у Паризу. 
По повратку у земљу узео је активног учешћа у културним 
збивањима. Бавио се и фреско сликарством и иконописом. 
Извео је фреске у згради Уметничког павиљона у Београду, 
иконостас цркве Богородичиног покрова у Београду, фре-
ске у сали зграде Народне банке у Скопљу, фреске у одбор-
ничкој сали Београдске општине, фреске у Успенској цркви 
у Панчеву.

91. Улица Миомира Вукобратовића – Почиње од посто-
јеће Улице Стевана Синђелића, иде преко кп 1583 и заврша-
ва се на кп 1583 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Миомир Вукобратовић (1931–2012) био 
је машински инжењер и пионир хуманоидне роботике. Ре-
довни члан САНУ на Одељењу техничких наука. Један је од 
оснивача „београдске школе роботике”.

92. Улица Пастира Костје – Почиње од постојеће Улице 
Стевана Синђелића, иде преко кп 1584/3 и завршава се код 
постојеће Улице Смедеревски пут у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: „Пастир Костја” је совјетски црно-бели 
филм снимљен 1934. године у режији Григорија Алексан-
дрова, познат као први мјузикл у историји совјетске кине-
матографије и један од најпопуларнијих совјетских филмо-
ва 1930-их.

93. Улица командира Церне – Почиње од постојеће Ули-
це Стевана Синђелића, иде преко кп 1584/1 и завршава се 
код постојеће Улице Смедеревски пут у КО Мали Мокри 
Луг. 

Образложење: Тибор Церна био је војник Војске Југосла-
вије. Као командир стрељачког одељења 125. моторизоване 
бригаде учествовао је у одбрани Југославије за време НАТО 
бомбардовања. Током битке на Кошарама својевољно је 
напустио заклон да би помогао у откривању непријатеља, 
али примио је два метка која су га усмртила. Одликован је 
Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог 
степена. 

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Војска Србије и Министарство одбране РС.

94. Улица Славка Гавриловића – Почиње од постојеће 
Улице Смедеревски пут, иде преко кп 1113/2 и завршава се 
на кп бр. 1113/2 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Славко Гавриловић (1924–2008) био је 
српски историчар и академик САНУ. Био је стални члан 
Матице српске, члан њеног управног одбора. Био је први 
уредник Зборника Матице српске за историју и члан уређи-
вачког одбора Српског биографског речника. Добитник је 
Октобарских награда Града Београда и Новог Сада и награ-
де за животно дело Универзитета у Новом Саду.

95. Улица Гите Предић Нушић – Почиње од постојеће 
Улице Стевана Синђелића, иде преко кп 1588 и завршава се 
код постојеће Улице Смедеревски пут у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Маргита-Гита Предић-Нушић (1896–
1970), оснивач и управница Позоришта за децу и омладину 
Рода. Ћерка Бранислава Нушића, студирала је вајарство и 
примењену уметност у Београду, Прагу и Загребу. У Мар-
сеју завршава Школу примењене уметности. У Београду, 
после Првог рата, оснива приватну школу декоративних 
уметности. Године 1937, са драмским писцима Миливојем 
Предићем и Живојином Вукадиновићем, његовом супру-

гом Софијом, глумицом, на подстицај свог оца, покреће 
Родино позориште. После Другог светског рата оснива Пи-
онирско позориште, које од 1950. године носи назив Бошко 
Буха.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

96. Улица Илије Гутеше – Почиње од постојеће Улице 
Стевана Синђелића, иде преко кп 1589/2 и завршава се код 
постојеће Улице Смедеревски пут у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Илија Гутеша (1825–1894) био је српски 
трговац, политичар, добротвор. Залагао се да се Босна осло-
боди и припоји Србији. Доследно привржен идејама слоге и 
сарадње Срба и Хрвата, Гутеша се нашао међу српским по-
литичарима какви су били Јован Јовановић Змај, Михајло 
Полит-Десанчић, Богдан Медаковић, барон Јован Живко-
вић и прота Манојло Грбић. За време велике глади у Лици 
1874. годин Гутеша је скупио 20.000 форинти и разделио их 
сиротињи. За време босанско-херцеговачког устанка орга-
низовао је доставу хуманитарне помоћи бегунцима. Године 
1877. године био је именован чланом „Босанско-херцего-
вачке народне владе”. Црногорски кнез Никола одликовао 
га је Витешким крстом Данилова реда за заслуге у српско-
-турском рату. Добио је и Српски крст за заслуге.

97. Улица Максима Трипковића – представља наста-
вак постојеће Улице Максима Трипковића (матични број: 
791032086771), иде дуж кп 1819 и завршава се код постојеће 
Улице Смедеревски пут у КО Мали Мокри Луг. 

98. Улица Жарка Трпковића – почиње од новопредложе-
ног наставка Улице Максима Трипковића, иде дуж кп 1817, 
преко кп 1062, 1063, 1064, наставља дуж кп 1817 и завршава 
се на кп 1817 у КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Жарко Трпковић (1874-1946) био је срп-
ски лекар, учесник Балканских и Првог светског рата, сани-
тетски бригадни генерал, управник Војно санитетске шко-
ле, управник Главне војне болнице од 1933. до 1934. године. 

99. Улица Будимира Давидовића – Почиње на кп 1621/2, 
иде преко кп 1621/1, 1620, 1619 и завршава се на кп 1619 у 
КО Мали Мокри Луг. 

Образложење: Будимир Давидовић (1890–1980) – Уче-
сник Балканских и Првог светског рата, као поднаредник 
српске војске. За своје јунаштво одликован је највишим вој-
ним одликовањима, две Карађорђеве звезде са мачевима, Ор-
деном Легије части, Орденом Белог орла с мачевима, Обили-
ћевом медаљом за храброст и Албанском споменицом.

100. Улица Јелене Анжујске – Почиње од новопредложе-
не Улице Радете Станковића, иде преко кп 1639/4, 1640/2, 
1639/1 и завршава се на кп 1639/1 у КО Мали Мокри Луг.

Образложење: Јелена Анжујска је била супруга српског 
краља Стефана Уроша Првог и мајка краљева Драгутина и 
Милутина. Јелена се замонашила у цркви Св.Николе у Ска-
дру, ту је као монахиња умрла 1314.године. Основала је прву 
женску школу тада у Србији. Организовала је преписивање 
књига на двору и тако произведене књиге је касније покла-
њала. Такође је у свом двору имала и чувено књигохрани-
лиште, тј.библиотеку. корице су израђиване код златара у 
Котору. Њен двор налазио се на самом рубу данашњег Ко-
сова и Метохије у месту Брњаци, на северној страни плани-
не Мокра Гора, 4 километра уз брњачку реку (област Горњи 
Ибар). Ту се налазила и њена чувена школа где су сирома-
шније девојке училе вез и остале послове, али и писменост 
и музику.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звезда-
ра, поднео и Војска Србије и Министарство одбране. 

101. Улица Љубице Чакаревић – Почиње од новопредло-
жене Улице Радете Станковића, иде преко кп 1638/4, 1638/1 
и завршава се на кп 1638/1 у КО Мали Мокри Луг.
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Образложење: Љубица Чакаревић (1894-1980) била је 
учитељица из Ужица, која је пркосила је окупационим сна-
гама тако што је одбила да настави да се бави просветним 
радом. Придружила се оцу и тројици браће у рову на Со-
лунском фронту. После 27 дана избегавања бугарских засе-
да стигла је на Солунски фронт и донела драгоцене податке 
српској Врховној команди из окупиране отаџбине. Одлико-
вана је златном медаљом за храброст „Милош Обилић”.

102. Улица Радослава Веснића – Почиње од постојеће 
Улице пастирске, иде преко кп 330/4, 330/3, 329/1, 329/2, 
328/3, 318/2, 319/1 и завршава се на кп 326/1 у КО Мали Мо-
кри Луг.

Образложење: Радослав Веснић (Краљево, 11. септембар 
1891 – Београд 3. септембар 1980) је био српски позоришни 
глумац и редитељ, професор глуме и дикције, писац, прево-
дилац и новинар. Још као средњошколац играо је у ђачком 
позоришту Нада, бежао у путујуће позориште Андре Дели-
нија, потом глумио у омладинском позоришту Отаџбина. 
По завршетку гимназије примљен је у Народно позориште 
за привременог члана. Борио се у Балканским ратовима 
1912. и 1913. године и у Првом светском рату. Глуму је учио 
код Маге Магазиновић и у Првом студију Художественог те-
атра у Москви код Станиславског. Завршио је Филозофски 
факултет у Београду. Од 1920. до 1923. године радио је као 
новинар и уредник београдског листа Новости. Следеће две 
године био је глумац, редитељ и управник драме Српског 
народног позоришта у Новом Саду одакле одлази у Осијек 
за управника Народног казалишта. Године 1927. оснива бео-
градску оперету која наступа у башти ресторана Клериџ на 
Теразијама и у сали Луксора у Балканској улици. Од 1928. до 
1930. године био је сауплент краљевачке гимназије. Сезону 
1930/31. провео је режирајући и глумећи у СНП-у. У пери-
оду од 1931. до 1941. године је редитељ и директор драме у 
Народном позоришту у Београду са једногодишњом паузом 
када ради у Уметничком одељењу Министарства просвете и 
као аташе за културу југославенског посланства у Софији. 

103. Улица Вељка Миланковића – Почиње на кп 745/2, 
иде преко кп 19/2, 19/3, 19/1, 745/5, 21/9, 21/7, 745/5, 18/1, 
17/5, 16/2, 16/4, 16/1, 15/2, 16/2, 25/1, 24/2, 24/1 и завршава се 
на кп 24/1 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Вељко Миланковић (1955-1993) учесник 
рата 1991. године, са својим батаљоном. На Видовдан 28. јуна 
1991. године, одлучује да помогне свом народу у рату који је 
тада захватио Југославију. Иде у место Голубић, код Книна, и 
тамо завршава обуку код Капетана Драгана. Миланковић се 
истицао на обуци као веома дисциплинован и добар војник 
и по завршетку обуке добија чин поручника. Били су свуда 
где су се водиле тешке борбе, Модрича, Дервента, Јасеновац, 
Пакрац, Окучани, Босанска и Книнска Крајина.. Постхумно 
одликован Орденом Милоша Обилића.

104. Улица Стојадина Мирковића – заједничка је са оп-
штином Вождовац и представља наставак новоименоване 
Улице Стојадина Мирковића из општине Вождовац, иде 
дуж кп 745/2, преко кп 73/2, 74/2 и завршава се код посто-
јеће Улице Боривоја Стевановић У КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Стојадин Мирковић био је војник југо-
словенске народне армије на редовном одслужењу војног 
рока који је после блокаде хрватских паравојних формаци-
ја, погинуо када је његов транспортер из којег је дејствовао 
погодила „зоља”.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Војска Србије и Министарство одбране РС.

105. Улица Зорана Глушчевића – Почиње од постојеће 
Улице Павла Поповића, иде преко кп 809/2, 808/2, 808/3, 
808/1, 808/2, 806/3 и завршава се на кп 806/3 у КО Велики 
Мокри Луг.

Образложење: Зоран Глушчевић је рођен 1926. године 
у Ужичкој Пожеги, дипломирао је на Филозофском факул-
тету у Београду на катедри за германистику. Веома рано се 
афирмисао на књижевној и културној сцени Југославије и 
био је уредник књижевних листова и часописа. Посебно се 
бавио изучавањем немачке књижевности, а био је веома це-
њен као књижевни критичар. Поред есеја писао је драме за 
радио и телевизију Глушчевићева библиографија је изузет-
но богата, међу књигама су посебно упечатљиве – „Путеви 
хуманитета” И и ИИ, „Пером у рабош”, „Алфа и омега”, „ 
Књижевност и ритуали”, „ Окултна моћ”, „Сава Ракочевић”. 
Последње објављено његово дело је „Мефисто и он” у изда-
њу „Просвете”. Глушчевић је приредио и сабрана дела Хер-
мана Хесеа у издању „Слова Љубве”, а важио је за најбољег 
познаваоца Хесеовог опуса.Као уредник или као гост-уред-
ник у многим издавачким кућама приредио је многе насло-
ве као што су „Сабрана дела „ Исидоре Секулић. На листи 
књига које могу да се набаве преко виртуелне „Књижаре 
цом” има 21 Глушчевићевих наслова.Био је члан многих 
престижних литерарних жирија и добитник је већег броја 
признања и награда. Преминуо је 2006. године.

106. Улица Хризостома Војиновића – Почиње од по-
стојеће Улице Чедомиља Митровића, иде преко кп 849/2, 
848/20, 848/19, 848/18, 848/16 и завршава се код постојеће 
Улице Светозара Радојчића у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Хризостом Војиновић (1911–1989) – Ар-
хијереј Српске православне цркве. Уредник „Православног 
мисионара”, аутор књиге „Тихи глас” и иницијатор враћања 
моштију Светог кнеза Лазара у његову задужбину Раваницу.

107. Улица Миње Дедића – Почиње од постојеће Улице 
Андре Стевановића, иде дуж кп 854 и завршава се на кп 854 
у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Мирослав „Миња” Дедић (позоришни и 
телевизијски редитељ, први редитељ ТВ Дневника и профе-
сор глуме на Академији уметности у Новом Саду), Горњи 
Милановац, 14. новембар 1921 – Београд, 1. март 2015, био 
је југословенски и српски редитељ. 

108. Улица Василија Мокрањца – Почиње од постојеће 
Улице Веселина Чајкановића, иде преко кп 894/4, 894/2 и за-
вршава се на кп 895/4 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Василије Мокрањац (1923–1984) – Срп-
ски композитор, професор композиције на београдском 
Факултету музичке уметности и редовни члан САНУ. Био 
је један од најистакнутијих музичких стваралаца у Србији у 
другој половини 20.века. Добитник многобројних награда, 
међу којима и Октобарска награда Града Београда.

109. Улица Боривоја Стевановића – представља наста-
вак постојеће Улице Боривоја Стевановића (матични број: 
791032000856), иде преко кп 748/1, 286/1, 288/1, 288/6, 748/5, 
748/3, 748/8, 748/9, 748/7, 762/1, 762/6, и завршава се код по-
стојеће Улице Милошев Кладенац у КО Велики Мокри Луг.

110. Улица Браће Крстић – Почиње од новопредложеног 
наставка Улице Боривоја Стевановића, иде преко кп 288/1, 
286/1, 288/1, 288/4, 288/5, 293/3 и завршава се на кп 293/11 у 
КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Српске архитекте, предавали су на Архи-
тектонском факултету у Београду.

111. Улица Свете Недеље – Почиње од постојеће Улице 
Цветанова ћуприја, иде преко кп 82/1, 82/3, 79/14, 79/1 и за-
вршава се на кп 79/1 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: По храму Свете Великомученице Недеље 
који се налази у Великом Мокром Лугу. Градња овог храма је 
започета 1992. године и завршена 2001. Света Великомуче-
ница Недеља се по новом календару слави 20. јула. Светица 
по којој храм носи име живела је у Анаполији. За изградњу 
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овог храма најзаслужнији је протојереј Бранко Ковачевић, 
као и многобројни мештани који својим донацијама пома-
жу овај храм.

112. Улица Михајла Костића Пљаке – Почиње од посто-
јеће Улице Цветанова ћуприја, иде преко кп 86/6, 87/3, 87/5, 
85/5 и завршава се на кп 85/5 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Михајло Костић „Пљака” (Прокупље, 21. 
новембар 1933 – Београд, 9. март 2001) је био српски глу-
мац.Био је глумац Југословенског драмског позоришта. 
Играо је у више филмова. Са Љубом Тадићем играо је у 
култној представи Жан Пол Сартра „Прљаве руке.

113. Улица Јована Белића – Почиње од постојеће Улице 
Цветанова ћуприја, иде преко кп 93/3, 92/2, 86/5, 86/10, 87/8, 
91/2 и завршава се на граници кп 91/2 са кп 98/2 у КО Вели-
ки Мокри Луг. 

Образложење: Јован Белић (1909-1997) – Инжењер агро-
номије, професор Пољопривредног факултета у Београду 
и члан САНУ. Почасни члан Савеза инжењера и техничара 
Југославије.

114. Улица Душана Јакшића – Почиње од постојеће Ули-
це Цветанова ћуприја, иде преко кп 277/5, 275/3 и завршава 
се на граници кп 275/3 са кп 275/1 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Душан Јакшић (Карловац, 5. јун 1927 
– Београд, 17. децембар 2009), био је српски позоришни и 
филмски глумац и певач. Био је посвећен позоришту и му-
зици радећи као драмски уметник, рецитатор, сценско-му-
зички извођач, певач, композитор и текстописац. У позо-
ришту је највише наступао у мјузиклима, а на естради као 
интерпретатор забавне музике, градских песама, руских и 
мађарских романси. Био је члан од Југословенског драмског 
позоришта у ком је почео глумити још као студент. Преко 
Београдског драмског позоришта стигао је до Народног по-
зоришта, где је годинама био првак и где је и пензионисан. 
Први позоришни ангажман му је био у Новом Саду, а 1954. 
добио је ангажман у Београдском драмском позоришту. Као 
глумац је учествовао у забавним емисијама Радио Београда 
„Весело вече”. Његове најпознатије улоге су проф. Хигинс, 
Боб, Ејлиф, Поп Спира, Штолц, др Милер, Водоноша Ванг, 
Абсалом, Бокан из „Позориште у кући” Новака Новака, док 
је у мјузиклима најпознатији као Дон Кихот у представи 
„Човек из Ла Манче.”

115. Улица Срђана Кнежевића – Почиње од новопредло-
жене Улице Миомира Денића, иде преко кп 112/3, 102/1 и за-
вршава се на кп 102/1 код кп 101/4 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Срђан Кнежевић (1955–2006) био је по-
знати српски спортски новинар. Скоро три деценије радио 
је у спортској редакцији телевизије Београд. Остао је упам-
ћен у свом специфичном стилу коментарисања рукометних 
утакмица.

116. Улица Миомира Денића – Почиње од постојеће 
Улице Цветанова ћуприја, иде преко кп 96/2, 112/6 и завр-
шава се код постојеће Улице кривошијске у КО Велики Мо-
кри Луг.

Образложење: Миомир Денић (Београд, 22. јануар 1913 
– Београд, 8. мај 1996.) је био југословенски и српски сли-
кар, позоришни и филмски сценограф. Маја 1933. године 
излагао је у Београду, у Уметничком павиљону Цвијета Зу-
зорић на Петој пролећној изложби сликарских и вајарских 
радова југословенских уметника. Као и његов учитељ сли-
кања Јован Бјелић, који је одређено време од 1919. године 
био сценограф а потом и шеф сликарске радионице На-
родног позоришта у Београду и М. Денић се прихватио тог 
посла. За време II светског рата био је технички директор 
Народног позоришта, због чега је кратко време после рата, 
према сопственом причању, трпео оређене последице. Ме-
ђутим убрзо је добио задатак да оспособљава ратом оште-

ћена београдска позоришта. После Другог светског рата 
позоришно сликарство и сценографија, добијају велики 
полет. Миомир Денић, Миленко Шербан и Влада Маренић 
подигли су сцену наших позоришта на европски ниво, што 
је потврђено и кроз многе наступе наших позоришта у Лон-
дону, Москви, Паризу и другим светским центрима. Због 
свог значаја и доприноса сценографском раду установљена 
је награда Народног позоришта у Београду „Миомир Де-
нић”, која се додељује младим костимографима и сценогра-
фима до 40. године живота. Преминуо је маја 1996. године и 
сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у 
Београду.

117. Улица Павла Савића – Почиње од постојеће Улице 
Цветанова ћуприја, иде преко кп 246/3, 276/2, 247/2, 748/2, 
248/6, 249/3, 249/1, 237/1, 236/3, 238/1, 238/2, 236/11, 236/13, 
236/2, 234/1, 234/2, 233/6, 233/3, 231/3, 231/5, 229/4 и заврша-
ва се код постојеће Улице Милошев кладенац у КО Велики 
Мокри Луг. 

Образложење: Павле Савић (1909-1994) био је српски 
физичар и хемичар, који је светски реноме стекао када је 
са Иреном Жолио Кири у Паризу открио изотопе познатих 
елемената бомбардовањем атома урана спорим неутрони-
ма. Од 1947. године је руководио изградњом Нуклеарног 
института у Винчи и до 1960. године био је директор Ин-
ститута. Сматра се оснивачем Института „Винча”. Био је 
председник САНУ.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Војска Србије и Министарство одбране.

118. Улица Танаска Рајића – Почиње од новопредложене 
Улице Павла Савића, иде преко кп 248/3, 247/1 и завршава 
се на кп 247/1 код кп 240/5 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Атанасије Танаско рајић (1754–1815) – 
Учествовао у Првом српском устанку 1804. године. Заједно 
са Карађорђем, Станојем Главашем, Јанићијем Ђурићем и 
још шездесетак Шумадинаца повео устанак.

119. Улица Антоније Јаворник – Почиње од постојеће 
Улице Душана Дуде Тимотијевића, иде дуж кп 876/1 и завр-
шава се на кп 876/1 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Наталија Бјелајац, рођено име Антонија 
Јаворник (Марибор, 1893 – Београд, 1974) Српска хероина, 
болничарка и наредник српске војске у Балканским и Пр-
вом светском рату. У борбама је рањена 12 пута и одлико-
вана 12 пута. Због исказане храбрости у борбама добила је 
и прво одликовање медаљу Милош Обилић. Одликована је 
и Карађорђевом звездом са мачевима после пробоја Солун-
ског фронта и ослобађања Битоља. По почетку Првог бал-
канског рата (8. октобра 1912) Антонија Јаворник пријавила 
се као добровољац и променила је име у Наталија Бјелајац. 
То је урадила бринући се за породицу, која је остала у Ма-
рибору.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели и Војска Србије и Министарство одбране и Би-
блиотека Града Београда.

120. Улица Симе Матавуља – Почиње од постојеће Улице 
Душана Дуде Тимотијевића, иде дуж кп 968/6 и завршава се 
на кп 968/6 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Симо Матавуљ (1852–1908) био је српски 
писац из Далмације који припада епохи реализма. Његова 
најпознатија дела су „Бакоња фра Брне” и приповетка „Пи-
липенда”.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Амбасада Републике Србије у Хрватској. 

121. Улица Маркесова – Почиње на кп 974/3, иде дуж кп 
974/1, и завршава се на кп 974/1 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Габријел Гарсија Маркес (1927-2014) ко-
лумбијски писац, новинар, издавач и политички активистa. 
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Добитник Нобелове награде за књижевност 1982. године. 
Његово најпознатије дело, Сто година самоће, продато је у 
више од 30 милиона примeрака.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

122. Улица др Лазара Генчића – Почиње од постојеће 
Улице Миодрага Ибровца, иде преко кп 977/2, 977/3, 976/2, 
976/1 и завршава се на граници кп 976/1 са кп 979/1 у КО 
Велики Мокри Луг.

Образложење: др Лазар Генчић (1868–1942) био је срп-
ски лекар, хирург, санитетски пуковник, начелник саните-
та Врховне команде Србије. Основао је хируршко одељење 
Војне болнице у Крагујевцу. За начелника санитета у Мини-
старству постављен је 1909. године.

123. Улица Стевана В. Поповића – Почиње од постојеће 
Улице Веселина Чајкановића, иде дуж кп 900/11 и завршава 
се код новопредложене Улице др Чедомира Ђурђевића у КО 
Велики Мокри Луг. 

Образложење: Стеван В. Поповић (1845–1918) био је срп-
ски културни прегалник у Аустроугарској и дугогодишњи 
управник будимпештанског Текелијанума. Након завршетка 
студија права постављен је за управника Српске будимске на-
родне школе, а 1871. године именован је за надзорника Бачко-
-будимске дијецезе. Први је у српској књижевности који је за 
децу приредио збирку Венац песама. Основао је библиотеку 
Дечји свет. Био је посланик мађарског Парламента и хрватског 
Сабора. Био је краљевски саветник од 1899. године, потом је 
добио племство и предикат „Фрушкогорски”, а напослетку је 
1909. постао дворски саветник. Као вешти политичар успевао 
је да усклади своју оданост према Аустроугарској монархији 
и да остане велики српски родољуб. Остао је у сећању као од-
личан и ватрени говорник који се борио за права Срба у Ау-
строугарској монархији. Писао је песме и приповетке за децу, 
а значајан је и у српској издавачкој и новинарској делатности. 

124. Улица др Чедомира Ђурђевића – Почиње на кп 
751/12, код постојеће Улице Веселина Чајкановића, иде 
преко кп 751/12, 751/10, 900/12, 751/10, 929/3, 751/5, 887/3, 
887/4, 886/3, 885/2, 884/2 и завршава се на кп 751/5 у КО Ве-
лики Мокри Луг.

Образложење: др Чедомир Ђурђевић (1866–1940) био је 
српски лекар, хирург, санитетски генерал, професор уни-
верзитета, управник Завода за ратну хирургију Медицин-
ског факултета у Београду. Био је један од првих пет војних 
хирурга у српској војсци. Био је активни члан Српског ле-
карског друштва, Лекарске коморе итд.

125. Улица Владимира Васића – Почиње од новопредло-
жене Улице др Чедомира Ђурђевића, иде преко кп 888/4, 
дуж кп 888/1 и завршава се на кп 888/1 код кп 898/3 у КО 
Велики Мокри Луг. 

Образложење: Владимир Васић (1842–1864) био је срп-
ски песник 19. века. Веома рано је почео да се бави поези-
јом. Његова најстарија сачувана песма потиче из 1859. го-
дине. Био је песник патриотске провенијенције и један од 
родољубивих занесењака свог времена. Најлепше обележје 
његових песама је искреност у осећању. Мотиве за своје пе-
сме је налазио у тајном узору на Бранка Радичевића. Прве 
стихове објавио 1860. године у београдском листу „Свето-
вид”.Од 1862. године своје стихове је објавио у новосадској 
„Даници”, главном књижевном часопису тог времена. Смрт 
га прерано покосила, поживео је само 22 године.

126. Улица Миховила Логара – Почиње од новопредло-
жене Улице др Чедомира Ђурђевића, иде преко кп 927/1, 
928/1, 931/2 и завршава се на граници кп 931/2 са кп 931/1 у 
КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Миховил Логар (Ријека, 6. октобар 1902 – 
Београд, 13. јануар 1998) је био словеначко-српски компо-

зитор, педагог и музички писац. Пореклом Словенац, рођен 
је у Ријеци а највећи део свог живота провео је у Београду. 
За собом је оставио преко две стотине дела међу којима се 
могу наћи остварења која припадају готово свим жанрови-
ма – опере, балети, симфонијска музика, концерти, канта-
те, клавирска музика, соло песме. Као један од истакнутих 
студената такозване прашке генерације, Логар се сматра 
једним од најзначајнијих композитора који су деловали у 
Србији и дали значајан допринос развоју музичког профе-
сионализма у овој земљи. 

127. Улица Симе Пандуровића – Почиње од постојеће 
Улице Миодрага Ибровца, иде преко кп 931/1, 961/1, 930/1 и 
завршава се на кп 930/4 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Сима Пандуровић (1883–1960) био је 
песник, естетичар, есејиста, критичар, драматичар и пре-
водилац. У периоду између два светска рата био је високи 
чиновник Министарства просвете. Једна од његових позна-
тијих песама је „Светковина”.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднело Министарство културе и информисања РС.

128. Улица Веселина Чајкановића – представља наста-
вак постојеће Улице Веселина Чајкановића (матични број: 
791032087828), иде дуж кп 914/7, 751/1 и завршава се на кп 
751/1 код кп 750/2 у КО Велики Мокри Луг. 

129. Улица Спасеније Пате Марковић – Почиње од но-
вопредложеног наставка Улице Веселина Чајкановића, иде 
дуж кп 934/2 и завршава се на кп 934/2 у КО Велики Мокри 
Луг.

Образложење: Спасенија Пата Марковић (1881–1974) ау-
торка је најобимније до сада написане збирке кулинарских 
рецепата у Србији. Ова кулинарска књига је објављена 1939. 
године под насловом „Мој кувар”, а касније је била познатија 
као „Патин кувар”. Године 1956. према „Патином кувару” обја-
вљен је „Велики народни кувар”, који је доживео 20-ак издања 
и преведен је на неколико језика. Неки историчари сврстава-
ју Спасенију Пату Марковић међу прве учене жене у Србији, 
које су се бориле за изједначавање права жена и мушкараца. 
Била је управитељица Домаћичког течаја Београдског жен-
ског друштва и Женске занатске школе, у којој је ширила сво-
је ставове и идеје донете из Беча. Живот у аустријској метро-
поли навео ју је да пропагира европски начин живота у земљи 
и начело да Српкиње треба да завршавају школе и ослободе 
се ропства које око њих стварају кухињски зидови. Водила је 
и јединствену мензу у којој се сваког дана хранило сто особа, 
претежно школске деце. Била је и активна чланица Кола срп-
ских сестара. Њена жеља је била да читатељке, поред савета о 
кувању, добију и сва знања о хигијени исхране, о хранљивој и 
калоријској вредности намирница која је о исхрани и здравом 
животу тадашња наука могла да понуди.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
и Библиотека Града Београда.

130. Улица Николе Алтомановића – Почиње од новопре-
дложеног наставка Улице Веселина Чајкановића, иде дуж кп 
936/1, 937/7 и завршава се на кп 936/1 код кп 936/11 У КО 
Велики Мокри Луг. 

Образложење: Никола Алтомановић (1348–1374) био 
је српски великаш, војсковођа и ратник из друге половине 
14. века. Владао је ђшироким простором од Рудника до Ја-
дранског мора. После Маричке битке постао је најмоћнији 
српски великаш, а Дубровачку републику је приморао да 
му плаћа годишњи данак од 2000 перпера као законитом 
наследнику круне Србије. Против њега је створена широ-
ка коалиција суседних српских великаша коју је подржао и 
краљ Мађарске и они су током јесени 1373. године потукли 
Николину војску, а њега самог су после опсаде Ужичког Гра-
да ослепели, поделивши међусобно његове земље.
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131. Улица Димитрија Цинцар Марковића – Почиње од 
новопредложеног наставка Улице Веселина Чајкановића, 
иде дуж кп 938/2, 938/1 и завршава се на кп 938/1 у КО Ве-
лики Мокри Луг.

Образложење: Димитрије Цинцар Марковић (1849–1903) 
био је председник министарског савета (владе) Краљевине 
Србије од новембра 1902. до јуна 1903., командант Активне 
војске, сенатор у тадашњој дводомној скупштини, професор 
историје ратне вештине и стратегије на Војној академији. Као 
најближи сарадник краља Милана Обреновића од 1897. до 
1900. године дао значајан допринос великој реформи, увећа-
њу и унапређењу војске Краљевине Србије, што је омогућило 
њене ратне успехе у Балканским ратовима. Убијен је у мај-
ском преврату 1903. године.

132. Улица Томе Здравковића – Почиње од постојеће 
Улице Цветанова ћуприја, иде дуж кп 749/5, 749/4, 749/3, 
преко кп 749/2, 113/3, 749/6, наставља дуж кп 750/1, преко 
кп 750/2, 751/1, 943/7, 943/2, 944/1, 944/2, 954/1 и завршава 
се на кп 954/17 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Тома Здравковић (1938–1991) био је срп-
ски певач народне музике, композитор и песник. Иза себе је 
оставио мноштво песама које су и дан данас хитови.

133. Улица Предрага Томића – Почиње од постојеће Ули-
це Миодрага Ибровца, иде преко кп 948/1, 948/11, 943/8, 
943/4, 943/6, 944/3, 944/4, 954/17 и завршава се на кп 954/14 
у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Управа противпожарне полиције – Био 
је запослен у Ватрогасно спасилачкој бригади Београд од 
1995. године на пословима ватрогассац спасилац. Усвом 
раду обављао је послове ватрогасца спасиоца у Ватрогасно 
спасилачком батаљону Звездара. Истицао се дисциплином, 
пожтвованошћу и одговорном приступу раду. Учествовао 
је у веома сложеним интервенцијама гашења пожара, спа-
савања и евакуације лица и имовине и интервенцијама тех-
ничког карактера. Преминуо је услед повреда задобијених 
на интервенцији гашења пожара 9. фебруара 1999. године.

Иницијативу за именовање Улице по Предрагу Томићу 
поденло је Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије. 

134. Улица Миљана Миљанића – Почиње на кп 954/14, 
иде преко кп 954/14, 954/24, 954/9, 954/24, 954/28, 1015/3, 
988/2, 999/2, 1000/3, 1002/12, 1002/7, 1002/22, 1002/19, 1003/3 
и завршава се код постојеће Улице Војводе Влаховића У КО 
Велики Мокри Луг.

Образложење: Миљан Миљанић (Битољ, 4. маја 1930 
– Београд, 13. јануар 2012) био је српски и југословенски 
фудбалски тренер и функционер. Током своје каријере Ми-
љанић је тренирао Црвену звезду, Реал Мадрид, Валенсију 
и репрезентацију Југославије у два наврата, на два светска 
првенства, у Немачкој 1974. године, и 1982. у Шпанији. 

Са Црвеном звездом је освојио четири титуле и три 
Купа Југославије, са Реалом је освојио дуплу круну, шпан-
ско првенство и куп, у сезони 1974/75. а са Валенсијом је у 
сезони 1982/83. остао на разочаравајућем 17. месту шпан-
ског првенства. 

Са репрезентацијом Југославије на Светском првенству 
1974. године је заузео осмо место, док је 1982. године Југо-
славија испала одмах након утакмица по групама. 

Ипак, је остао најупамћенији као феноменални теоре-
тичар и као председник ФСЈ, место које је заузимао пуних 
двадесет година, пре него што се пензионисао 2001. године. 

Одликован је орденом за храброст, орденом Немање 
другог реда и орденом ФИФА-е за заслуге у развоју фудба-
ла. Под окриљем УЕФА-е и ФИФА-е држао је семинаре на 
готово свим континентима. 

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

135. Улица Милована Видаковића – Почиње од ново-
предложене Улице Мате Милошевића, иде преко кп 1050/6, 
1050/3, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1003/4, 1002/18, 1002/27, 
1002/9, 1002/24, 1002/12, 1002/13, 1000/3, 1000/4, 996/4, 
996/5, 995/2, 997/5, 983/2, 982/5 и завршава се на кп 982/5 у 
КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Милован Видаковић (1780-1841) био је 
српски писац, рођен у насељу Неменикуће, а сматра се за-
четником српског романа и једног од најчитанијих српских 
писаца свога времена. Најпознатије дело му је „Усамљени 
јуноша”.

136. Улица Мате Милошевића – Почиње од новопредло-
жене Улице Миљана Миљанића, иде преко кп 998/4, 999/5, 
1002/15, 1002/10, 1002/21, 1009/8, 1009/11, 1009/10, 1052/2, 
1050/4, 1050/10 и завршава се на граници са општином Во-
ждовац у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Мата Милошевић (Београд, 25. децем-
бар 1901 – Београд, 18. октобар 1997) је био југословенски 
и српски позоришни и филмски редитељ, глумац, писац и 
педагог. Године 1923. завршио је глумачку школу при На-
родном позоришту у Београду. Био је глумац и редитељ На-
родног позоришта и Југословенског драмског позоришта 
у Београду. Педагошким радом на Академији бавио се од 
1948. као наставник глуме. Позоришна сцена на Академији 
носи његово име. 

137. Улица Олимпијска – Почиње од новопредложене 
Улице Томе Здравковића, иде преко кп 128/2 и завршава се 
на кп 128/2 код кп 123/8 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Уочи Олимпијских игара у Токију 2020. 
и на 110. годишњицу Олимпијског комитета Србије, као и 
обележавања 110 година постојања олимпијског покрета у 
Србији, предлажемо свечано отварање Олимпијске Ули-
це у Београду. Српски олимпијски клуб претеча данашњег 
Олимпијског комитета Србије, основан је 23.фебруара 2010.
године на иницијативу младих официра међу којима је во-
дећу улогу имао Светомир Ђукић.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Олимпијски комитет Србије.

138. Улица Алберта Вајса – Почиње од постојеће Улице 
Цветанова ћуприја, иде преко кп 754/14, 128/4, 129/1 и за-
вршава се на кп 129/1 код кп 128/1 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Алберт Вајс (1905-1964) – Основну и 
средњу школу завршио је у Земуну. Упоредо је студирао фи-
лозофију, економију и право у Берлину, Паризу, Београду и 
Загребу. За време студија у Загребу, био је активан у култур-
ним и социјалним организацијама јеврејске омладине. Био 
је члан Извршног одбора Савеза јеврејских вероисповедних 
општина Југославије и члана Савеза циониста Југославије. 
Након капитулације био је заточен у заробљеничким лого-
рима. Од 1947. године предаје на Правном факултету (један 
је од оснивача Института за правну историју), на Високој 
школи политичких наука у Београду итд. Посебно се старао 
о везама са светским јеврејским организацијама и са орга-
низацијама југословенских Јевреја у иностранству. Савез 
је,у знак захвалности, Вајсу подигао споменик на Јеврејском 
гробљу у Београду.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Јеврејска општина Београда.

139. Улица Слободана Витановића – Почиње од посто-
јеће Улице Цветанова ћуприја, иде преко кп 745/18, 745/28, 
751/1, 751/17, 751/1 и завршава се на кп 751/1 у КО Велики 
Мокри Луг. 

Образложење: Слободан Витановић (1928–2007), теоре-
тичар књижевности, преводилац и професор универзитета. 
Вишегодишњи шеф Катедре за романистику Филолошког 
факултета. Носилац француског ордена Витеза Легије части.
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Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

140. Улица генерала Божидара Јанковића – Почиње од 
постојеће Улице Цветанова ћуприја, иде преко кп 226/2, 
226/5, 223/2, 223/3 и завршава се на кп 223/3 код кп 225/6 у 
КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Генерал Божидар Јанковић (1849-1920) 
био је српски официр, учесник српско-турских ратова, срп-
ско-бугарског рата, Балканских и Првог светског рата. По 
Јанковићу је названо насеље Ђенерал Јанковић.

141. Улица Милутина Кукањца – Почиње од постојеће 
Улице стари виногради, иде преко кп 166/1, 160, 161 и завр-
шава се на кп 161 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Милутин Кукањац (1935-2002) био је ју-
гословенски војсковођа, познат као командант снага ЈНА у 
БиХ током распада Југославије, односно на самом почетку 
рата. На том месту је имао значајну улогу у догађајима веза-
ним уз почетак опсаде Сарајева. Био је у колони ЈНА која се 
повлачила из Сарајева, и која је нападнута од снага Терито-
ријалне одбране БиХ 2. маја 1992. године.

142. Улица Вукашина Мрњавчевића – Почиње од посто-
јеће Улице стари виногради, иде дуж целе кп 1781 и завр-
шава се на кп 1781 код постојеће Улице Билце у КО Велики 
Мокри Луг.

Образложење: Српски средњовековни великаш и краљ 
од 1365. до 1371. године. Као један од најмоћнијих велможа 
у нејединственом Српском царству, Вукашин је крунисан за 
краља 1365. године како би деловао као савладар цара Сте-
фана Уроша Петог. Вукашин се 1369.године политички раз-
ишао са све немоћнијим царем, а већ 1371.године је заједно 
са својим братом, деспотом Јованом Угљешом. Погинуо је у 
Маричкој бици у походу предузетом против Османлија. 

143. Улица Доситеја Новаковића – Почиње од постојеће 
Улице стари виногради, иде дуж кп 1366 и завршава се на 
кп 1366 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Доситеј Новаковић (1774–1854) био је 
српски духовник и епископ тимочки од 1834.до 1854. годи-
не Епископ Доситеј је управљао Тимочком епархијом 20 го-
дина, умро је 1854. године у Неготину. Његов гроб налази се 
у крипти старе неготинске цркве.

144. Улица Петра Џаџића – Почиње од постојеће Улице 
стари виногради, иде дуж кп 1782, делом преко кп 1371/4 
и завршава се на кп 1782 код постојеће Улице Билце у КО 
Велики Мокри Луг.

Образложење: Петар Џаџић (1929–1996) – био је српски 
књижевни критичар, дописни члан САНУ. Текстови су му 
превођени на француски, руски, енглески, хинду,шпански, 
италијански,мађарски, јапански и др.језике. Добитники је 
више књижевних награда, као што је Октобарска награда 
за студију „Бранко Миљковић или неукротива реч”, „Ђорђе 
Јовановић” за књигу „Критике и огледи”, „Милан Богдано-
вић” за приказ књиге „Пешчаник” Данила Киша.

145. Улица Владимира Стојанчевића – Почиње од посто-
јеће Улице стари виногради, иде дуж кп 1366 и завршава се 
на кп 1366 код кп 1367/5 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Српски историчар 19. и 20. века. Члан 
САНУ у одељењу историјских наука, допсини члан од 1978., 
редовни од 1988.године.

146. Улица Андреја Андрејевића -– Почиње од постојеће 
Улице стари виногради, иде дуж кп 1367/1 и завршава се на 
кп 1367/1 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Андреј Андрејевић (Сарајево, 15. октобар 
1935 – Београд, 4. мај 1991) је био српски историчар умет-
ности. Углавном се бавио исламском уметношћу на тлу Ју-
гославије. Гимназију је завршио у Београду 1954. године. 
Студирао је историју уметности на Филозофском факул-

тету у Београду. (1954–1960.). Изнеђу 1960. и 1963. био је 
кустос Умјетничке галерије у Сарајеву, потом је изабран за 
асистента на Филозофском факултету у Београду на пред-
мету Општа историја уметности средњег века., 1980. иза-
бран је за доцента, а 1986. године за ванредног професора. 
Био је стипендиста Универзитета у Стразбуру где је започео 
и утемељио своје будуће научноистраживачко занимање за 
исламске утицаје на уметност Јужне и западне Европе. Зна-
лац европских али и турског језика, неуморни истраживач-
-путник и учесник научних скупова уврстио се међу највеће 
југословенске познаваоце исламске, арабљанске и турске 
уметности, често усмеравајући своја интересовања на спо-
менике исламске уметности на тлу Југославије. О томе све-
дочи и његова специјализована библиографија, нарочито 
Алаџа џамија у Фочи (магистарски рад 1970.) или Исламска 
монументална уметност XVI века у Југославији (докторска 
дисертација, 1980. година).

147. Улица Јована Ружића – Почиње од постојеће Улице 
стари виногради, иде дуж кп 1783 и завршава се на кп 1783 
код кп 1578 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Јован Ружић (1898–1973) био је српски 
и југословенски фудбалски репрезентативац и спортски 
функционер.Члан управног одбора СК Југославија и вођа 
фудбалске секције.Био је члан фискултурног савеза Београ-
да и радио је као судијски инструктор.Био је члан селекција 
која је наступала на Олимпијским играма 1920. у Антверпе-
ну (први наступ фудбалера на Олимпијским играма). Први 
је српски фудбалер који је играо у француској лиги.Заслу-
жан је и за развој женског спорта.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Олимпијски комитет Србије.

148. Улица Николе Курелића – Почиње од постојеће Ули-
це Билце, иде дуж целе кп 1803 и завршава се код постојеће 
Улице Цветанова ћуприја у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Никола Курелић (1917–1982) први док-
тор наука у области физичке културе у Југославији. Први 
докторат из области наука физичке културе одбранио је 
професор Никола Курелић, наставник Факултета спорта и 
физичког васпитања, маја 1965. године на Академији у Вар-
шави и тако постао први доктор наука у овој области, на 
Факултету и у Југославији.

149. Улица Лазара Петровића – Почиње од постојеће 
Улице Митков кладенац, иде преко кп 1785, 1404 и заврша-
ва се на кп 1404 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Лазар Петровић (1855–1903) био је срп-
ски генерал из времена Краљевине Србије, професор Војне 
академије и први ађутант краља Александра Обреновића. 
Убијен у Мајском преврату 1903. године.

150. Улица Владислава Лалицког – Почиње од постојеће 
Улице Николе Груловића, иде преко кп 774/2, 767/10, 655/1, 
767/10, 767/8, 767/9, дуж кп 767/2 и завршава се на кп 767/2 
у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Владислав Лалицки (познат и као 
Wladyslaw Lalitzky; рођен 1. јуна 1935. године у Шапцу, Кра-
љевина Југославија, сада Србија), умро 29. децембра. 2008. 
у Београду) је био један од познатијих сценографа и кости-
мографа бивше Југославије. Такође је и сликар чији рад је 
познат широм света. Многе од његових слика изложене су 
у Јоханесбуршком музеју и познатој уметничкој галерији 
Еверарда Рида. Сарађивао је са Шабачким Народним По-
зориштем (од 1958. године), позориштем Атеље 212 у Бео-
граду (од 1961. године) и са Југословенским драмским По-
зориштем (од 1965. године). Владислав Лалицки је радио 
са позориштима у САД, бившим СССР и Пољском, као и 
са многим позориштима и позоришним групама широм 
бивше Југославије. Владислав Лалицки је био сценограф и 
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костимограф за више од 500 позоришних представа, преко 
200 филмова и серија. Илустратор више од 500 књига. 

151. Улица Драгомира Арамбашића – Почиње од посто-
јеће Улице Николе Груловића, иде преко кп 1199/2, 1191/1, 
697/1, 697/8, 697/4, 1198/2, 1198/1, 1197/5 и завршава се на 
кп 1761/1 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Драгомир Арамбашић (1881–1945) био 
је познати српски вајар, који је целокупно своје уметничко 
остварење базирао на академским стандардима, не ослања-
јући се на различите уметничке правце који су прожимали 
европску уметност 19. и 20. века. Фонтана „Буђење” испред 
Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић” на Калемегдану је 
његово дело.

152. Улица Симеона Роксандића – Почиње од постојеће 
Улице Живка Јовановића, иде дуж кп 1770/2 и завршава се 
на кп 1770/2 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Симеон Роксандић (1874–1943) био је ва-
јар – припада најстаријој генерацији српских вајара. Аутор 
је чувене скулптуре „Дечак са разбијеним крчагом” на Чу-
кур чесми и фонтане „Злосрећни рибар” на Калемегдану.

Иницијативу су поред грађана градске општине Звезда-
ра поднели Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града и Министарство културе и информисања РС.

153. Улица Душка Трифуновића – Почиње од постоје-
ће Улице Барутана, иде дуж кп 1234/7 и завршава се на кп 
1234/7 код кп 1235/12 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Душко Трифуновић (1933–2006) био је 
српски књижевник, песник и телевизијски аутор. Сматра се 
заслужним за креирање нечега што је касније названо сара-
јевска рокенрол школа. На телевизији је запамћен као аутор 
емисија на ТВ Сарајево „Шта дјеца знају о завичају”. По из-
бијању рата 1992. године прешао је да живи у Нови Сад где 
је наставио да ради за ТВ Нови Сад. Најпознатији је постао 
на основу сарадње са рок саставом „Бијело дугме”, из чега 
су се изродили хитови „Има нека тајна веза”, „Шта би дао да 
си на мом мјесту”, „Главо луда” итд.

154. Улица Шемса Мидовића – Почиње од постојеће 
Улице ливадске, иде дуж кп 1255/9, преко кп 1255/8 и завр-
шава се на кп 1255/8 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Шемсо Мидовић био је каплар 4. мусли-
манског батаљона 10. кадровског пука Српске Краљевске 
Војске који је са својом јединицом пружао последњи отпор 
аустро-угарској војсци 1915. године на барикади коју су на-
правили између Народног позоришта и Народног музеја где 
су положили своје животе за одбрану и част престонице.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Исламска заједница Србије.

155. Улица Александра Тишме – Почиње од постоје-
ће Улице Ливадске, иде дуж кп 1770/4 и завршава се на кп 
1770/4 код кп 1255/14 у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Александар Тишма (1924–2003), био је 
књижевник. У његовим делима највише су заступљене лир-
ске песме, затим романи и новеле. Био је уредник Летописа 
Матице српске у периоду од 1969. до 1973. Основну школу 
и гимназију похађао је у Новом Саду. Матурирао је 1942. 
године. У Будимпешти је студирао (од 1942. до 1943.) еко-
номију па романистику. Ступио је у народноослободилач-
ку борбу децембра 1944. године. Демобилисан је новембра 
1945. године, након чега се запослио као новинар у Новом 
Саду, у „Слободној Војводини”, а затим, 1947. године, у Бео-
граду, у „Борби”. На београдском Филозофском факултету 
1954. године дипломирао је англистику. Од 1949. је живео у 
Новом Саду и радио у издавачком предузећу „Матица срп-

ска”, најпре као секретар, а после и као уредник. Тишма је 
носилац више награда за прозу, поезију и преводилаштво.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднела и Библиотека Града Београда.

156. Улица Јована Уроша Немањића – Почиње од посто-
јеће Улице стражарска коса, иде дуж кп 1793 и завршава се 
код постојеће Улице Липовачке у КО Велики Мокри Луг. 

Образложење: Јован Урош Немањић (1350–1422) – Син 
цара Ромеја и Срба и целе Албаније Симеона Немањића и 
његов наследник на престолу и последњи мушки изданак 
династије Немањића. Владао је од 1371. до 1372. године 
Епиром и Тесалијом као цар. Након његове смрти царством 
владају Алексије и Манојло Филантропен, по народности 
Грци, да би османским освајањем ова држава убрзо неста-
ла са политичке карте Европе. Замонашио се и добио име 
Јоасаф. У Српској православној цркви прославља се као 
светититељ. Ктитор је манастира Метеори који се налазе на 
стрмим стенама крај грчког града Стагој. 

157. Улица Јована Мушкатировића – Почиње од постоје-
ће Улице Стражарска коса, иде дуж кп 1795/1 и завршава се 
на кп 1795/1 код кп 1655/1 у КО Велики Мокри Луг.

Образложење: Јован Мушкатировић (1743–1809) био је 
српски књижевник и поборник рационализма. Постао је 
први адвокат међу Србима. Заступао је једно време и срп-
ске фрушкогорске манастире. Био је сенатор у скупштини 
града Пеште. Био је рационалиста и критичар црквених 
установа, први сакупљач народних умотворина међу пра-
вославним Србима. Најпознатија дела су му „Приче илити 
по простому пословице” и историјски спис „Черте серпског 
живота у Унгарији”.

158. Улица Радете Станковића– Почиње од постојеће 
Улице Смедеревски пут у насељеном месту Звездара, КО 
Мали Мокри Луг, иде преко кп 1627/13, 1627/15, 1633/6, 
1634/6, 1635/5, 1637/8, 1638/5, 1639/5, 1648/8, 1640/10, 
1649/5, 1650/4, 1032/5, 1028/4, 1026/4, 1023/5, 1022/5, 1021/5, 
1011/5, 1012/5, 1013/9, 1013/12, 998/2, 999/7, 988/6, 991/7, 
989/4, 991/9, 993/5, 1820/5, 976/6, 981/9, 978/5, 981/9, 977/4, 
956/5, 955/4, 957/5, 958/8, 958/11, 959/8, 959/11, 960/4, 961/4, 
962/4, 963/4, 964/5, 966/2, 967/5, 965/5, 942/5, 941/5 и завр-
шава се на граници са насељеним местом Винча у општини 
Гроцка (заједничка је са општином Гроцка и наставља се у 
насељеном месту Винча). 

Образложење: Радета Станковић (1905–1996) вајар; За-
вршио је Краљевску академију за уметност и обрт у Загре-
бу код професора Ивана Мештровића 1933. године. Био 
је доцент на Академији ликовних уметности и затим про-
фесор на Академији примењених уметности у Београду 
од оснивања 1948. до одласка у пензију 1968. године. Од 
1933 до 1936. године самостално ради као вајар у Загребу, 
у свом атељеу у Кленчевој улици. Прелази у Београд 1936. 
године, где ради до краја живота. Током 1937. године изла-
же са Удружењем ликовних уметника у павиљону „Цвијета 
Зузорић” у Београду. Тада настају и његови први сачувани 
радови Рибар, Чобанин у бронзи и Портрет жене у камену. 
Учествује на међународном конкурсу за споменик Скендер-
бегу у Тирани, а 1938. године настају камерна дела у бронзи 
Лежећи женски акт, Стојећи мушки акт и Пан, која су била 
део ентеријера породичне виле у Чортановцима, као и дру-
га дела: Орфеј, Херкул, Виолиниста. За железничку станицу 
у Вршцу урадио је бисту краља Александра Карађорђеви-
ћа. 1939. године ради коњаничку фигуру краља Александра 
Карађорђевића у Нишу. С инжињером Милошем Сомбор-
ским, из Београда, освојио је другу награду на јавном кон-
курсу „за подизање споменика блаженопочившем вите-
шком краљу Александру I Ујединитељу”, који је расписао 
1938. године Одбор Банског већа Моравске бановине.
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159. Улица Ите Рине – представља наставак новопредло-
жене Улице Ите Рине из насељеног места Винча, градске оп-
штине Гроцка и наставља се у делу од постојеће Улице Сме-
деревски пут у насељеном месту Звездара, КО Мали Мокри 
Луг, иде дуж кп 1859/1 и завршава се на граници са насеље-
ним местом Винча, општина Гроцка

Образложење: Ита Рина, право име Италина, после удаје 
Тамара Ђорђевић била је филмска глумица изабрана за Мис 
Југославије. Потелом учествује на конкурсу за Мис Европе, 
после чега у Берлину започиње филмску каријеру. Одиграла 
је 18 значајних и главних улога у немим и звучним филмо-
вима.

Иницијативу је поред грађана градске општине Звездара 
поднео и Архив југословенске кинотеке.

Члан 3.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-1208/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана 31. тачка 7. Стату-
та Града Београда (,,Службени лист Града Београда››, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 35. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС’’, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени изнoси, 125/14 – 
усклађени износи, 95/15 – усклађени износи, 83/16, 91/16 – 
усклађени износи,104/16 – др. закон и 96/17 – усклађени из-
носи), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији (,,Службени гласник РС››, бр. 
80/02. и 30/18) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 
023-13342/2015 од 11. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О KOНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У 
ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕ-
ЋА ПРОСВЕТА АД БЕОГРАД, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 

ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
Потраживања града Београда, настала по основу усту-

пљених јавних прихода према Издавачком предузећу „Про-
света” а.д. Београд, матични број 07022107, у укупном из-
носу од 4.510.252,66 динара, са стањем на дан 31. децембра 
2014. године, конвертују се у трајни улог у капиталу Изда-
вачког предузећа „Просвета” а.д. Београд, у износу утврђе-
ном записником Министарства финансија- Пореске управе 
– Сектора за наплату, и то:

Порез на зараде у износу од 4.493.894,52 динара
Порез на друге приходе у износу од 15.396,83 динара
Порез на наслеђе и поклон у износу од 961,31 динар.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-1144/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 146. став 1. тачка 1. и 
став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гла-
сник РС” бр.36/11, 99/11, 83/14, др. закон, 5/15 и 44/18), а 
у вези са чл. 10 и 76. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГСП „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал ЈКП ГСП „Бео-

град” у складу са Одлуком о промени Оснивачког акта јав-
ног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће 
„Београд” (у даљем тексту: Предузеће) број: 6873 од 14. јуна 
2016. године износи 26.651.770.000,00 динара (словима:два-
десетшестмилијардишестстотинапедесетједанмилионсе-
дамстотинаседамдесетхиљададинара).

Скупштина Града Београда, матични број 17565800, доно-
си одлуку о повећању основног новчаног капитала предузећа 
матични број:07022662 у износу од 1.550.000.000,00 РСД.

Основ повећања капитала предузећа је нови улог осни-
вача.

Члан 2.
Укупна вредност основног капитала предузећа након 

повећања је 28.201.770.000,00 РСД. што представља 100% 
удела Града Београда у основном капиталу предузећа.

Члан 3.
Одлука о повећању капитала јавног предузећа регистро-

ваће се у складу са Законом о регистрацији, у року од 6 ме-
сеци од дана доношења.

Члан 4.
Основни капитал предузећа сматра се повећаним даном 

регистрације повећања основног капитала.

Члан 5.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 34-1190/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/213 и 17/16 
– одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБА-
ВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА 

ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА’’, БЕОГРАД 

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа 

за обављање делатности од општег интереса за Град Београд 
„Београдска тврђава” („Службени лист Града Београда”, бр. 
57/16 и 73/16), члан 4. мења се и гласи:

„Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања 
услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту   Ком-
плекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као култур-
ног добра од изузетног значаја, и врши све организационе 
послове у циљу обезбеђивања доступности културног до-
бра јавности. 

Претежна делатност коју предузеће обавља је: 81.30 – 
Услуге уређења и одржавања околине.

Предузеће обавља комуналну делатност из става 1. овог 
члана као делатност од општег интереса, у смислу одредаба 
Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац 
искључивог права за обављање те делатности.

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне за 
коју је основано, у обавези је да у свом рачуноводству одво-
јено исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање те делатности.

У сврху обављања делатности из става 1. овог члана, 
предузеће: 

1) врши све техничке, правне, финансијске, администра-
тивне и друге стручне послове за финансирање и реализа-
цију програма уређивања, употребе, унапређења и зашти-
те Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који 
обухвата земљиште и објекте које му је оснивач поверио на 
управљање; 

2) врши стручне послове на усклађивању програма уре-
ђивања и управљања непокретностима Комплекса Београд-
ске тврђаве и парка Калемегдан са развојним програмима 
комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлука-
ма Скупштине града; 

3) врши стручне послове на уређивању Комплекса Бео-
градске тврђаве и парка Калемегдан, односно обезбеђује 
уређивање Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемег-
дан, врши послове на припремању и комуналном опремању 
Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и то: 

– обезбеђује планску документацију (актe која се односе 
на планирање, уређење и коришћење простора) и даје пре-
длоге за њихово спровођење; 

– организује израду техничке документације и технич-
ке контроле, изградњу и технички преглед и одржавање 
објеката јавне инфраструктуре, јавних објеката и објеката 
културе комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан 
поверених јавном предузећу на одржавање и управљање 
(пешачке саобраћајнице са припадајућом инфраструкту-

ром, мостови, пасажи, подземни пролази, објекти културе, 
објекти фортификације и др.). 

4) организује рестаураторскe, конзерваторскe и радовe 
на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, 
реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на 
објектима повереним предузећу на којима је оснивач инве-
ститор на основу обавезујућих докумената оснивача (мемо-
рандуми, споразуми, уговори о донацији и др.); 

5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јав-
ној својини Града Београда, као и објектима и пословним 
простором у јавној својини на којима је Град Београд носи-
лац посебних својинских облашћења и стара се о текућем и 
инвестиционом одржавању; 

6) стара се о заштити, рационалном и наменском кори-
шћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве 
и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење 
планираној намени; 

7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске 
и др. студије и анализе ради привођења земљишта и обје-
ката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан на-
мени; 

8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елабо-
рате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши 
стручне и административне послове у поступку закупа; 

9) стара се о реализацији потраживања по основу закуп-
нине за закуп објеката и др; 

10) заступа интересе предузећа у поступцима пред су-
довима, органима управе и другим надлежним органима и 
организацијама и јавним комуналним предузећима. 

Члан 2. 
Члан 5. мења се и гласи:
„Поред делатности из члана 4. ове одлуке, предузеће 

може обављати и делатности: 
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности,
93.21 – делатност забавних и тематских паркова,
93.11 – делатност спортских објеката,
91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историј-

ских локација, зграда и сличних туристичких споменика,
91.02 – делатност музеја, галерија и збирки,
91.01 – делатности библиотека и архива,
90.04 – рад уметничких установа,
90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
90.01 – извођачка уметност,
85.52 – уметничко образовање, 
82.99 – остале услужне активности подршке пословању, 
82.30 – организовање састанака и сајмова, 
81.10 – услуге одржавања објеката, 
79.90 – остале услуге резервације и делатности повезане с њима, 
79.12 – делатност тур-оператора,
77.33 – изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме 

(укључујући рачунаре), 
77.22 – изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова, 
77.21 – изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, 
74.20 – фотографске услуге, 
73.12 – медијско представљање, 
73.11 – делатност рекламних агенција, 
71.20 – техничко испитивање и анализе, 
70.21 – делатност комуникација и односа с јавношћу, 
70.22 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем, 
69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско 

саветовање, 
69.10 – правни послови,
68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање 

њима, 
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63.99 – информационе услужне делатности на другом месту непоменуте, 
63.12 – веб портали, 
63.11 – обрада података, хостинг и сл, 
62.03 – управљање рачунарском опремом, 
61.30 – сателитске телекомуникације, 
61.20 – бежичне телекомуникације, 
58.29 – издавање осталих софтвера, 
58.21 – издавање рачунарских игара, 
58.19 – остала издавачка делатност, 
58.14 – издавање часописа и периодичних издања,
58.11 – издавање књига, 
56.30 – услуге припремања и послуживања пића, 
56.10 – делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, 
47.99 – остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца, 
47.91 – трговина на мало посредством поште или преко интернета, 
47.89 – трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама, 
47.82 – трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама, 
47.81 – трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама 

и пијацама, 
47.79 – трговина на мало половном робом у продавницама, 
47.78 – остала трговина на мало новим производима у специјализованим 

продавницама, 
47.77 – трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавница-

ма, 
47.65 – трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавница-

ма, 
47.63 – трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим 

продавницама, 
47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, 
47.41 – трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у 

 специјализованим продавницама, 
47.26 – трговина на мало производима од дувана у специјализованим продав-

ницама, 
47.25 – трговина на мало пићима у специјализованим продавницама, 
47.24 – трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специја-

лизованим продавницама, 
47.21 – трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама, 
47.11 – трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хра-

ном, пићима и дуваном, 
43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,
43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем,
43.12 – припрема градилишта, 
43.11 – рушење објеката,
42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина,
18.20 – умножавање снимљених записа, 
18.13 – услуге припреме за штампу, 
18.12 – остало штампање. 

Поред делатности и послова наведених из овог члана, 
предузеће може обављати и друге делатности утврђене Ста-
тутом предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 3. 

Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 
одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1196/18-С, 21. децембар 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 и др. закон и 101/16 и др. закон) и чла-
на 31. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ” 
Члан 1. 

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Инфостан технологије” („Службени лист Града 
Београд”, број 57/16), члан 4. мења се тако да гласи:

„Предузеће обавља комуналну делатност обједињене об-
раде и наплате комуналних услуга.

Претежна делатност предузећа је: 63.11 – Обрада пода-
така, хостинг и сл.

Комуналну делатност обједињене обраде и наплате кому-
налних услуга предузеће обавља као делатност од општег ин-
тереса, на подручју градских општина одређених актима гра-
да и носилац је искључивог права за обављање те делатности.

Предузеће може, у складу са расположивим ресурсима, 
комерцијално обављати делатност из става 2. овог члана, у 
складу са законом, а да то не утиче на обим, квалитет, до-
ступност и континуитет обављања комуналне делатности 
за коју је основано.

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која 
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвоје-
но исказује све приходе и расходе који су везани за обавља-
ње поверене комуналне делатности.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Града Београда

Број 3-1197/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године на основу члана 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС››, број 129/07), 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда››, 
бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда››, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА СКВЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
I. Додељује се назив сквера и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Скверу на углу Улица цара Уроша и Солунске одређује 

се назив: СКВЕР КОСТЕ ШОНДЕ. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 015-1145/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Одлука о изменама и допунама Одлуке о Град-

ској управи Града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о одређивању критеријума за доделу 

средстава за изградњу, одржавање и опремање уста-
нова социјалне заштите које се финансирају из бу-
џета Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за 
избор програма и пројеката у туризму који се суфи-
нансирају из буџета Града Београда – – – – – – – – –  2

Одлука о начину, условима и критеријумима за 
доделу бесповратних финансијских средстава за по-
дршку развоја предузетништва  – – – – – – – – – – –  5

Одлука о суфинансирању програма од јавног 
интереса из области промоције предузетништва и 
запошљавања на територији града Београда – – – –  7

Одлука о начину, условима и критеријумима за 
доделу субвенција привредним субјектима са тери-
торије града Београда за унапређење квалитета ту-
ристичкo-угоститељскe понуде – – – – – – – – – – –  10

Одлука о утврђивању назива улица и других 
делова насељених места на територији градске оп-
штине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о утврђивању назива улица и других 
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Страна
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Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу уступљених јавних прихода у трај-
ни улог у капиталу издавачког предузећа Просвета 
а.д. Београд са стањем на дан 31. децембар 2014. го-
дине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  97

Одлука о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд  – –  97

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта Јавног предузећа за обавља-
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„Београдска тврђава”, Београд – – – – – – – – – – – –  98

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
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Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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