
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 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 
тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службе-
ни гласник РС”, број 63/17) и члана 31. тачке 21. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00172/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛО-
ВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

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 Младеновац.

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

704385), утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица сува чесма – почиње од Првомајске, иде дуж кп 

1429/4, пресеца кп 1431/2, кп 1458 и завршава се на кп 1457, 
све у КО Дубона. 

Образложење: по називу потеса.
2. Улица брестова – почиње од Првомајске, између кп 

3392/2 и кп 3437, иде дуж кп 3533 све до Улице првомајске и 
завршава се између кп 3382/2 и кп 3261/10, све у КО Дубона.

Образложење: по називу потеса.
3. Ћирићева улица – почиње од Вељкове, између кп 2329 

и кп 2330/2, иде дуж кп 1068 до Улице париначке и заврша-
ва се између кп 1017 и кп 924/2, све у КО Дубона. 

Образложење: Милорад Ћирић Бели (1924–1944) рођен 
je у Дубони где је и живео, прикључио се Народноослобо-
дилачком покрету у Другом светском рату. Стрељан је 1944. 
године у Дубони.

4. Улица Видоја Јовановића – почиње од Вељкове, између кп 
2294 и кп 2295, иде дуж кп 3068 и завршава се између кп 995/3 
и кп 2302, код постојеће Улице шепшинске, све у КО Дубона.

Образложење: Видоје Р. Јовановић (1869–1923) рођен 
у Дубони, био је учесник Првог светског рата као редов 8. 
пешадијског пука. Одликован је за херојство Карађорђевом 
звездом.

5. Улица бубановац – почиње од Вељкове, између кп 2840 
и кп 2844, иде дуж кп 3058 и завршава се између кп 2873 и 
кп 2868, све у КО Дубона.

Образложење: по називу извора и чесме у том крају.
6. Улица јабукарска – почиње од Селиште, између 

кп 2609/1 и кп 2610, иде дуж кп 3064 и завршава се на кп 
2605/1, све у КО Дубона. 

Образложење: назив по потесу.
7. Улица зејтинличка – почиње од Селиште, између кп 

2516/3 и кп 2481/3, иде дуж кп 1064, пресеца кп 2493 и завр-
шава се на кп 2492, све у КО Дубона. 

8. Улица Ивковићева – почиње од Селиште, између кп 
2596 и кп 2608/6, иде дуж кп 1064 и завршава се између кп 
2588 и кп 2875, све у КО Дубона.

Образложење: Андреја Ивковић (1892–1943) рођен је и 
живео у Дубони где је и стрељан 1943. године са супругом 
и ћерком.

9. Улица Тодоровићева – почиње од Липарске, између кп 
1439/2 и кп 1438, иде дуж кп 1656, пресеца кп 1448/1 и ту се 
завршава, све у КО Дубона.

Образложење: Јеремија Тодоровић Јеша (1903–1944) био 
је угледни мештанин, који је 1944. године стрељан.

10. Улица солунских бораца – почиње од Виноградске, 
између кп 1369 и кп 1364/1, иде дуж кп 1364/2, пресеца кп 
1364/3 и завршава се на кп 1364/7, све у КО Дубона.

11. Ивановићева улица– почиње од Бадљевачке, између 
кп 1472/1 и кп 1479/3, иде дуж кп 1666 и завршава се на кп 
1663, све у КО Дубона.

Образложење: Милутин Ивановић (1892–1976) био је 
учесник Првог светског рата, посилни код генерала Миха-
ила Живковића, команданта трупе одбране Београда. Уче-
ствовао је у Варовничкој бици 1914. године, преживео је 
Албанску голготу, учествовао је у пробоју Солунског фрон-
та и носилац је Албанске споменице.

12. Илићева улица – почиње од Дубока Јаруга, између кп 
1901 и кп 1894, иде дуж кп 1900 и кп 1904/2, и завршава се 
на кп 1909 и кп 1910, све у КО Дубона.

Образложење: Радојица Илић (1924–2006) рођен је и 
живео у Дубони. Био је учесник Народноослободилачког 
рата и учесник у борбама на Сремском фронту.

13. Улица раван гај – почиње од Варовничких ратника, 
на граници са суседним насељеним местом Влашка, између 
кп 3204/3 и кп 3226/1, иде дуж кп 3204/4, кп 3232 и заврша-
ва се код кп 3210, све у КО Дубона.

Образложење: по називу потеса.
1) Засеок бостаниште – се налази на делу кп 721/2, све у 

КО Дубона.
Образложење: по називу потеса.
2) Засеок карбујевац – се налази на делу кп 290/8, кп 

1140/3, кп 1140/10 и кп 1140/1, све у КО Дубона.
Образложење: по називу потеса.
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Члан 3.
У насељеном месту Јагњило (матични број насеља: 

704393) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица Данице Јовановић – почиње од Поп Милетина, 

на кп 1383/4 (између кп 1377/4 и кп 1383/3), иде делом дуж 
исте кп, сече кп 1381/2, 1377/2, 1378, иде преко кп 1380 и кп 
1390 и дуж кп 1392/5 и кп 1392/6 и завршава се ( између кп 
1389 и кп 1392/1), све у КО Јагњило.

Образложење: Даница Јовановић (1886–1914) је била 
српска сликарка која је припадала генерацији српских мо-
дерниста, који су уметничко школовање започели почетком 
20. века, а њихов креативни успон су прекинули Балкански 
и Први светски рат. У њеном опусу преовладавају радови са 
студија, мртве природе, пејзажи, портрети итд.

2. Стекићева улица – почиње од Учитељице Вуке, на кп 
4377 (између кп 1783/2 и кп 1625), иде делом дуж исте кп, 
скреће и иде делом дуж кп 1779, на којој се завршава (изме-
ђу кп 1778 и кп 1780/3), све у КО Јагњило. 

Образложење: Милан Стекић (1961–1982) био је српски 
фудбалер, који је рођен и живео у Јагљилу. Био је велики 
спортиста, кандидат за учешћа у вишем рангу такмичења, 
који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи.

3. Улица Слободана Лазаревића – почиње од Стевана Фили-
повића, на кп 1560/3 (између кп 1567/2 и кп 1557/1), иде целом 
дужином том истом кп, до кп 1565 и кп 1562, све у КО Јагњило.

Образложење: Слободан Лазаревић (1940–1980) био је 
учитељ у селу, учесник омладинских радних акција и био је 
ангажован на развоју и напретку села.

4. Вучиначка улица – почиње од Василија Милошевића, 
на кп 4369 (између кп 1816 и кп 4440), иде целом дужином 
том истом кп, до кп 4370 (између кп 1830/3 и кп 1847/1), све 
у КО Јагњило.

Образложење: по називу краја.
5. Улица Мире Ступице – почиње од Пајиначке, на кп 

4370 (између кп 1836 и кп 1835/1), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 3629/1 и кп 3647), 
све у КО Јагњило. 

6. Улица Живомира Мићића – почиње од Милије Првог 
Мићића, на кп 4359 (између кп 2290/4 и кп 2273/3), иде це-
лом дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
2215 и кп 2252), све у КО Јагњило. 

Образложење: Живомир Мићић (1919–1945) био је уче-
сник у II светском рату, који је погинуо на Сремском фрон-
ту 1945. године код Ђакова.

7. Кузмановићева улица – почиње од Стражевичка, на 
кп 4384 (између кп 2548/2 и кп 2540/1), иде делом дуж исте 
кп, делом дуж кп 2511/1, на којој се завршава (између кп 
2511/2 и кп 2331), све у КО Јагњило. 

Образложење: Милоје Кузмановић (1901–1943) рођен и 
живео у Јагњилу, прикључио се Народноослободилачком 
покрету у Другом светском рату и 1943. године убијен је од 
стране фашиста.

8. Станковићева улица – почиње од Михаила Баџака, на 
кп 1672 (између кп 2296/2 и кп 2298/2), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 1661/2 и кп 
1770/1), све у КО Јагњило. 

Образложење: Милан Станковић (1924–1981) рођен 
и живео у Јагљилу, био је учесник Другог светског рата од 
1943–1945 године, који је рањен у борбама на Мајевици. Во-
дио је Удружење бораца Јагњила.

9. Улица Војводе Вићентија – представља продужетак 
новопредложене Улице војводе Вићентија из насељеног 
места Марковац и продужава се у делу који почиње на кп 
4421/1 (код кп 4435/21), иде делом дуж исте кп, кроз кп 
4443, делом дуж кп 4429, делом дуж кп 4420, на којој се за-

вршава (између кп 4322/4 и кп 4326/2), све у КО Јагњило, 
обухватајући обе стране насељених места Јагњило и Марко-
вац, (магистрални пут М 23). 

10. Обрадовићева улица – почиње од Стевана Филипо-
вића, на кп 4342/4 (између кп 893/1 и кп 908/2), иде целом 
дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
766/1 и кп 760/1), све у КО Јагњило

Образложење: Радомир Обрадовић (1921–1997) рођен и 
живео у Јагњилу, био је угледни мештанин, који је рањаван 
у борбама на Сремском фронту. Био је учесник и организа-
тор многих акција и радова у циљу просперитета и изград-
ње села.

11. Улица Зорана Бељаковића – почиње од Марка Фили-
повића, на кп 3832/2 (између кп 3834/1 и кп 3833), иде це-
лом дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
3823/1 и кп 3822), све у КО Јагњило.

Образложење: Зоран Бељаковић (1962–2008) рођен и жи-
вео у Јагњилу. Био је професор географије и дугогодишњи 
директор школе, који је дао велики допринос развоју села.

Члан 4.
У насељеном месту Мала Врбица (матични број насеља: 

704423) утврђују се следећи називи улица: 
1. Пашиначка улица – почиње од Сретена Жујовића, из-

међу кп 84/4 и кп 91/1, иде делом дуж кп 690/2 и кп 691/1, 
завршава се код кп 86/1, све у КО Мала Врбица, код грани-
це са суседним насељеним местом Амерић, и обухвата обе 
стране насељених места (Амерић и Малу Врбицу).

2. Виноградарска улица – почиње од новопредложене 
Пашиначка, између кп 84/8 и кп 84/6, иде делом дуж кп 84/7 
и кп 84/10, завршава се код кп 85/1, све у КО Мала Врбица.

3. Вишњина улица – почиње од новопредложене Бањске, 
између кп 648/12 и кп 648/9, иде делом дуж кп 648/15, завр-
шава се код кп 648/13, све у КО Мала Врбица.

4. Бањска улица – почиње од Мале Ливаде, између кп 
644 и кп 645/1, иде делом дуж кп 702, пресеца кп 651, кп 652, 
кп 653/1, кп 653/2, кп 658/3 и кп 660, завршава се код кп 661, 
све у КО Мала Врбица. 

5. Лукањска улица – почиње од Врбичке чесме, између 
кп 495/7 и кп 492/1, иде целом дужином кроз кп 681, иде 
до кп 684/1 и завршава се између кп 528 и кп 529, све у КО 
Мала Врбица.

Образложење: Крај познат под тим називом– Лукање.
6. Улица младеновачки венац – заједничка је са насе-

љеним местима Амерић и Кораћица и почиње између кп 
1620/2 КО Амерић и кп 81/2 КО Кораћица, иде дуж кп 5037 
КО Кораћица, кп 5038 КО Кораћица и завршава се између 
кп 138 КО Кораћица и 552/1 КО Мала Врбица.

1) Засеок војни – се налази на делу кп 424 и кп 425/1, све 
у КО Мала Врбица.

Образложење: по називу потеса.
2) Засеок дуњица – се налази на делу кп 77/2, кп 77/3, кп 

78, кп 79/1, кп 79/5 и кп 79/3, све у КО Мала Врбица
Образложење: по засадима дуња.

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

704474) утврђују се следећи називи улица: 
1. Адамовићева улица – почиње од Бањичке, између кп 

1005 и кп 1013, иде целом дужином кроз кп 994 и на којој се 
и завршава, све у КО Пружатовац. 

Образложење: Драго Адамовић (1925–2003), рођен и 
живео у Пружатовцу, био је српски спортиста и активан 
организатор свих спотских такмичења у селу. Радио је на 
афирмисању младих у области спорта.
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2. Марковићева улица – почиње од Бунарске, између кп 
609/1 и кп 611/1, иде целом дужином кроз кп 609/4, заврша-
ва се између кп 609/3 и кп 612/2, све у КО Пружатовац. 

Образложење: Михаило Марковић (1906–1978) рођен 
и живео у Пружатовцу. Био је занатлија– колар и бавио се 
израдом запрежних кола и чеза. Био је цењен и угледан ме-
штанин. 

3. Цвећарска улица – почиње од Бунарске, између кп 600 
и кп 605, иде целом дужином кроз кп 1711 до кп 614/1 и кп 
634, све у КО Пружатовац. 

4. Ђокићева улица – почиње од Доњокрајске, од кп 1706, 
иде делом дуж кп 620 и кп 615 где се и завршава, све у КО 
Пружатовац. 

Образложење: Филип Ђокић (1861–1909) био је један од 
најстаријих досељеника у крајеве око Младеновца и зачет-
ник фамилије Ђокић. 

5. Видска улица – почиње од Доњокрајске, између кп 621 
и кп 1242/1, иде делом дуж кп 1242/2 и кп 625/2, завршава 
се између кп 623/1 и кп 625/1, све у КО Пружатовац. 

Образложење: Видо је острвце крај Крфа у Грчкој, по-
знато из Првог светског рата, где се налазила болница за 
српске војнике. Велики број српских ратника је сахрањен у 
мору крај острва, у „Плавој гробници”.

6. Бркићева улица – почиње од Забојске, између кп 545 
и кп 510/2, иде делом дуж 1715, наставља дуж кп 541/2, кп 
525/2 и кп 525/1 и иде до кп 1036, све у КО Пружатовац. 

Образложење: Живан Бркић (1908–1986) рођен је у Пру-
жатовцу. Био је угледни мештанин, који је био слеп од рође-
ња и вољен у народу. 

7. Улица војводе Вука – почиње од Пружатовачке, изме-
ђу кп 488/1 и кп 486, иде целом дужином кроз кп 487 и за-
вршава се код кп 1024/1, све у КО Пружатовац. 

Образложење: Војин Поповић, познат као војвода Вук 
(1881–1916) је био српски војвода који је учествовао у 
борбама за Македонију, у Балканским ратовима и Првом 
светском рату, као командант Добровољачког одреда на 
Солунском фронту. Погинуо је 1916. године у бици на Кај-
макчалану.

8. Сликарска улица – почиње од Воровничке, између кп 
170/2 и кп 183/2, иде целом дужином кроз кп 1703, заврша-
ва се између кп 174 и кп 176, све у КО Пружатовац. 

1) Засеок Шумар – се налази на делу кп 1058/4 и кп 1064, 
све у КО Пружатовац.

Образложење: назив познат у селу.

Члан 6.
У насељеном месту Велика Крсна (матични број насеља: 

704342) утврђују се следећи називи улица: 
1. Шуматовачка улица – почиње од Дреновачке, између 

кп 7590/1 и кп 7666, иде дуж кп 10509 и завршава се између 
кп 7529 и кп 7696, код кп 10496/1, све у КО Велика Крсна.

Образложење: По бици на Шуматовцу 1876. године у 
Првом српско–турском рату.

2. Јеличка улица – почиње од Тројичне, између кп 6699 и 
кп 6698/1, иде дуж кп 6690, све до кп 6689, где се и завршава 
између кп 6688/1 и кп 6688/2, све у КО Велика Крсна.

3. Маљенска улица – почиње од Срећка Максимовића, 
између кп 3935/2 и кп 3629/8, иде дуж кп 10459/2, затим 
пресеца кп 10459/2, наставља дуж кп 10450 и завршава се 
између кп 3624 и кп 3636/1, све у КО Велика Крсна.

4. Ртањска улица – почиње од Пута Марковића, између 
кп 4708 и к 4717/1, иде дуж кп 4699, пресеца кп 4700 и ту се 
завршава код кп 4701/2, све у КО Велика Крсна.

5. Златарска улица – почиње од Пута Рогића, између кп 
4801 и кп 4802, иде дуж кп 4789 и завршава се између кп 
4799 и кп 4796, све у КО Велика Крсна.

6. Улица Дејана Весића – почиње од Пута Весића, изме-
ђу кп 4348 и кп 4346, иде дуж кп 4347, и завршава се до кп 
4340/1 све у КО Велика Крсна.

Образложење: Дејан Весић (1969–2008) био је угледни 
мештанин, учесник у оружаним сукобима од 1991–1995. го-
дине и велики добротвор села. 

7. Гледићка улица – почиње од Томислава Гајића Тоце, 
између кп 5023 и кп 4992/1, иде дуж кп 10482/1 и завршава 
се између кп 5610/7 и кп 5743, све у КО Велика Крсна.

8. Текеришка улица – почиње од Долине шешира, између 
кп 6899 и кп 6893, иде дуж кп 10503 и завршава се између кп 
5405/5 и кп 6469, до пута кп 10543, све у КО Велика Крсна.

Образложење: по месту где су се водиле борбе у Церској 
бици у ноћи 15. на 16. август 1914. године.

9. Млавска улица – почиње од Степањске, између кп 
4644 и кп 4608, иде дуж кп 4598, кп 4599/4, и наставља дуж 
кп 4598 и завршава се између кп 4594 и кп 5179, код кп 5202, 
све у КО Велика Крсна.

 10. Сретењска улица – почиње од Степањске, између кп 
4826 и кп 4825, иде дуж кп 4837 и завршава се на кп 4836, 
све у КО Велика Крсна.

11. Јухорска улица – почиње од Долине шешира, између 
кп 6915 и кп 6920, иде дуж кп 6935 и завршава се између кп 
6933 и кп 6934, све у КО Велика Крсна.

 12. Улица Драгутина Матића – почиње од Долине шеши-
ра, између кп 6438 и кп 6440, иде дуж кп 6439, пресеца кп 
6441/2 и завршава се на кп 6441/1, све у КО Велика Крсна.

Образложење: Драгутин Матић (1888–1970) је био по-
знат као „Око соколово”– најпознатији српски војни изви-
ђач. Учествовао је у свим борбама српске војске од 1910. го-
дине до краја I светског рата. 

13. Прохорска улица – почиње од Долине шешира, изме-
ђу кп 6320 и кп 6328, иде дуж кп 6321 и завршава се код по-
стојеће улице Пут Давидовића, између кп 6328 и кп 6317/1, 
све у КО Велика Крсна.

14. Улица Милоша Жутића – почиње од Ђурђицке, изме-
ђу кп 6383 и кп 6387, иде дуж кп 6386, пресеца кп 6391/4 и 
завршава се на кп 6391/1, све у КО Велика Крсна.

Образложење: Милош Жутић (1939–1993) био је познатi 
српски глумац. 

15. Мишарска улица – почиње од Светониколске, између 
кп 6573/2 и кп 6594/3, иде дуж кп 10504, наставља дуж кп 
6574, све до кп 10475/2 (завршава се између кп 6569/4 и кп 
6510/1), све у КО Велика Крсна.

16. Улица Стеве Кузмановића – почиње од Срећка Мак-
симовића, између кп 5316/1 и кп 5314, иде дуж кп 5315, све 
до кп 10543,( завршава се између кп 5364 и кп 5359), све у 
КО Велика Крсна.

Образложење: Стева Кузмановић Кршљанин (1828–
1888) рођен и одрастао у Великој Крсни, био је велики до-
бротвор града Младеновца и Смедерева и угледни трговац. 
Завештао је Младеновцу и Смедереву по 10.000 дуката, а 
био је и донатор Фонда за даровиту децу у Великој Крсни.

17. Улица Александра Стојковића – почиње од Срећка 
Максимовића на граници са суседним насељеним местом 
Белуће, између кп 4160 и кп 4181/1, иде дуж кп 4161 и за-
вршава се између кп 4162 и кп 4173, све у КО Велика Крсна.

Образложење: Александар Стојковић (1915–1972) био 
је позоришни, филмски и телевизијски глумац. Један је од 
оснивача Удружења филмских уметника Србије. Остварио 
је и знатан број улога на београдској телевизији на самим 
њеним почецима. 

1) Засеок Маковица – се налази на делу кп 2866, све у КО 
Велика Крсна.

Образложење: по називу потеса.
2) Засеок Тробаре – се налази на кп 9444, све у КО Вели-

ка Крсна
Образложење: по називу потеса.
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Члан 7.
У насељеном место Белуће (матични број насеља: 

704318) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица Косте Протића – почиње од Белућанске, пре-

сеца кп 1768/2, кп 1784, кп 1756/2, кп 1757/2, кп 1789/3, кп 
1789/1, кп 1789/4, затим на кп 1853/1 скреће и пресеца кп 
1855, на кп 1860 скреће и завршава се код кп 1862, све у КО 
Велика Крсна.

Образложење: Коста Протић (1831–1892) је био ађутант 
кнеза Михаила 1865. године, министар војни 1875. године 
и ађутант кнеза Милана 1875–1880. године и краљев наме-
сник 1889–1892. године. Носилац је бројних домаћих и ино-
страних одликовања. Поред брилијантне официрске и ми-
нистарске каријере, био је трећи члан Намесништва после 
абдикације краља Милана Обреновића све до своје смрти.

2. Улица липовог цвета – почиње од границе са суседним 
насељеним местом Велика Крсна, од постојеће Улице Срећка 
Максимовића, између кп 4224 и кп 4318, иде дуж кп 4330/1, 
кп 4332/2 и завршава се између кп 4333 и кп 4332/3, код по-
стојеће улице Пут Доњи Вићовци, код границе са суседним 
насељеним местом Велика Крсна, све у КО Велика Крсна.

3. Крушедолска улица – почиње од Пут Доњи Вићовци, 
код кп 4203, иде дуж кп 10464 и завршава се код кп 3882/1, 
све у КО Велика Крсна.

4. Улица језера – почиње од Белућанске и кп 10441, иде 
дуж кп 10426 и 507/4, до кп 511 и 510, све у КО Велика Крсна.

1) Засеок Осовље – се налази на делу кп 3688, све у КО 
Велика Крсна

Образложење: по називу потеса.
2) Засеок Урвача – се налази на делу кп 398, све у КО Ве-

лика Крсна.
Образложење: по називу потеса.

Члан 8.
У насељеном месту Шепшин (матични број насеља: 

704547) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица јоргована – почиње од Варовничких ратника, 

између кп 1264/2 и кп 1530/1, иде дуж кп 2122 и завршава се 
између кп 1263 и кп 1534, све у КО Шепшин.

2. Улица трешњиног цвета – почиње од Београдске, иде 
дуж кп 737/2, пресеца кп 419, наставља дуж кп 768/4, кп 
775/3, кп 774/9 и завршава се између кп 774/8 и кп 774/3, све 
у КО Шепшин.

3. Улица ружа – почиње од Брђанске, између кп 1179/1 и 
кп 1182, пресеца кп 1174, кп 1181/7 и завршава се између кп 
1170 и кп 1173, све у КО Шепшин.

4. Улица купина – почиње од Брђанске, између кп 1767 
и кп 1750/2, иде дуж кп 1754, затим пресеца кп 1758/1, иде 
дуж кп 1763 до кп 2114 и ту се завршава (између кп 1761/9 и 
1760/1), све у КО Шепшин.

5. Улица шљиварска – почиње од Млинске, између кп 
2032 и кп 1569/1, иде дуж кп 1567/2, пресеца кп 1566, кп 
2039, затим скреће и пресеца кп 2036/4, иде дуж кп 2036/2, 
скреће и наставља дуж кп 2128 и завршава се до 213/5 ( из-
међу кп 2075 и кп 2077) , све у КО Шепшин.

6. Улица јаворска – почиње од Млинске, између кп 
1266/5 и кп 1259/1, иде дуж кп 2112 и завршава се код кп 
1256/3, код постојеће улице Језерске, све у КО Шепшин.

7. Улица врба – почиње од Тополске, пресеца кп 1415, иде 
дуж кп 1414/2, кп 1414/1 и ту се завршава, све у КО Шепшин.

8. Улица ораха – почиње од Видовданске, пресеца кп 
1377, кп 1378/2, кп 1378/1, кп 1380/2, 1380/1, кп 1379, кп 
2618, кп 2619, кп 1362 и ту се завршава, све у КО Шепшин.

9. Улица шимширска – почиње од Језерске, између кп 
511 и кп 515/4, иде дуж кп 418 и завршава се између кп 327 
и кп 319, све у КО Шепшин.

10. Улица храстова – почиње од Прибиша, између кп 
269/1 и кп 264/3, иде дуж кп 264/4, кп 268/5, кп 267/4, кп 
267/5, кп 267/6 и ту се завршава код кп 266, све у КО Шеп-
шин.

11. Улица Прибиш – представља наставак постојеће Ули-
це Прибиш (матични број: 704547055320) која се наставља у 
делу између кп 570/4 и кп 572/2, иде дуж кп 214 и завршава 
се између кп 209/1 и кп 207, све у КО Шепшин. 

12. Улица белог четвртка – почиње од Сенајске из сусед-
ног насељеног места Мали Пожаревац, иде дуж кп 2011 (КО 
Мали Пожаревац), иде између кп 131/1, кп 130/1 са једне и 
кп 134 и кп 135/3 са друге стране, затим скреће и иде дуж 
кп 135/3, кп 135/2, кп 135/1 са једне и кп 136/10, кп 136/2, 
кп 136/3, кп 136/4, кп 136/5, кп 136/6 са друге стране и ту се 
завршава, у КО Шепшин. 

Образложење: ранији назив литије у селу.
13. Улица малина – почиње између кп 138/5 и кп 138/10, 

иде дуж кп 138/6 и дуж кп 2019, КО Мали Пожаревац, за-
вршава се код кп 2030 до улице Сенајске, код границе са су-
седним насељеним местом Мали Пожаревац, све у КО Шеп-
шин.

1) Засеок Мајдан – се налази на делу кп 1870, све у КО 
Шепшин.

Образложење: по називу краја.
2) Засеок Зоринац – се налази на делу кп 2297/3, све у 

КО Шепшин
Образложење: по називу краја.

Члан 9.
У насељеном месту Рабровац (матични број насеља: 

704482) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица епископа Дионисија – почиње од Кнез–Миха-

илова, на кп 1861/3 (између кп 1869/2 и кп 1868/2), иде де-
лом дуж исте кп, делом дуж кп 1861/1, скреће и иде преко 
кп 1861/2, 1860/2, 1858/1, 1857/1, 1855/2, делом дуж кп 1845, 
на којој се завршава (између кп 1848 и 1844), све у КО Ра-
бровац. 

Образложење: Дионисије Миливојевић (1898–1979) ро-
ђен је у Рабровцу као Драгољуб Миливојевић. Био је викар-
ни епископ патријарха Гаврила и епископ Епархије америч-
ко–канадске. Сахрањен је у Либертвилу поред Манастира 
Светог Саве.

2. Улица Васе Чарапића – почиње од Марошевачке, из-
међу кп 2178/29 и кп 2136, иде дуж кп 3289/1, скреће и иде 
дуж кп 2173, кп 3282 и завршава се код границе са сусед-
ним насељеним местом Маскар (општина Топола) код кп 
2194,све у КО Рабровац. 

3. Улица Николе Спасића – почиње од Класовачке, на кп 
1897 (између кп 1893 и 1904/2), иде делом дуж исте кп, скре-
ће и иде делом дуж кп 1898/3, на којој се завршава (између 
кп 1903/3 и 1898/1), све у КО Рабровац.

Образложење: Никола Спасић (1838–1916) је био српски 
велетрговац, добротвор и велики задужбинар. Био је пред-
седник Београдске берзе, председник Саобраћајне банке и 
члан Управног одбора Народне банке Краљевине Србије. 
Одликован је Таковском крстом 4. реда и Орденом Светог 
Саве 3. реда. На почетку Првог светског рата Никола Спа-
сић je основао своју прву задужбину – предао је своје има-
ње као свој прилог Српском народном инвалидском фонду 
„Свети Ђорђе”. Умро је после повлачења преко Албаније на 
Крфу.

4. Улица Стевана Раичковића – почиње од Хиландарске, 
на кп 1521, иде преко кп 1522, 1523, 1524 и завршава се на 
кп 1535 (код кп 1525), све у КО Рабровац.

Образложење: Стеван Раичковић (1928–2007) био је срп-
ски песник и академик.
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5. Улица Љубинке Бобић – почиње од Српских владара, 
на кп 1260 (између кп 1257 и кп 1272/1), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава све до кп 1928 (између 
кп 1259 и кп 1261/1) , све у КО Рабровац. 

Образложење: Љубинка Бобић (1897–1978) била је по-
зната драмска глумица и од 1920. године постаје члан На-
родног позоришта и живот посвећује глуми. 

6. Улица Димитрија Миловановића – почиње од Маро-
шевачке, на кп 3304 (између кп 2103 и кп 2102/2), иде це-
лом дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
2991 и кп 3015), све у КО Рабровац. 

Образложење: Димитрије Миловановић (1870–1914) је 
рођен и одрастао у Рабровцу. Погинуо је као борац у Првом 
светском рату на брду Варовнице поред Младеновца.

7. Улица Сердар-Јанка – почиње од Принца Томислава, 
на кп 1168 (између кп 1173/4 и кп 1162), иде целом дужи-
ном том истом кп, на којој се завршава (између кп 1170 и кп 
1167), све у КО Рабровац. 

Образложење: Сердар Јанко Вукотић (1866–1927) је био 
војни министар и председник Владе Црне Горе и генерал–
ађутант краља Александра Првог Карађорђевића у војсци 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, учесник Балканских 
ратова и Првог светског рата.

8. Улица Мике Антића – почиње од Светог Димитрија, 
на кп 3301 (између кп 1006/2 и кп 3303), иде делом дуж исте 
кп, скреће и иде делом дуж кп 3302, на којој се завршава 
(између кп 759 и кп 767), све у КО Рабровац. 

9. Улица Врбање – почиње од Светог Архангела, на кп 699 
(између кп 700 и кп 698), иде целом дужином том истом кп, на 
којој се завршава (између кп 708 и кп 689), све у КО Рабровац.

Образложење: по називу потеса.
10. Улица браће Вујић – почиње од Светог Архангела, на 

кп 717 (између кп 682 и кп 716/2), иде делом дуж исте кп, 
делом дуж кп 685/3, на којој се завршава (између кп 712/2 и 
кп 685/2), све у КО Рабровац. 

Образложење: Војислав Вујић (1892–1968) био је старо-
седелац и земљорадник, који је имао три сина Милисава, 
Радосава и Светoлика. Били су веома угледна породица, са 
члановима који су били велики доброчинитељи. Војислав је 
био добротвор села, који је давао прилоге за изградњу цр-
кве у Рабровцу, што су наставили и касније његови синови. 

11. Улица Симе Пандуровића – почиње од Српских вла-
дара, на кп 726/2 (код кп 727/2), иде делом дуж кп 3293/1, 
скреће и иде делом дуж кп 679/1, дуж кп 679/2, све до кп 
678/4, све у КО Рабровац. 

Образложење: Сима Пандуровић (1883–1960) био је по-
знати српски песник, естетичар, есејиста, критичар, драма-
тичар и преводилац.

1) Засеок Црнчица – се налази на кп 3189 и кп 3183, све 
у КО Рабровац.

Образложење: назив по потесу.
2) Засеок Класово – се налази на кп 2544, све у КО Ра-

бровац.
Образложење: назив по потесу.

Члан 10.
У насељеном месту Амерић (матични број насеља: 

704300) утврђују се следећи називи улица: 
1. Станска улица – почиње од Улице гај, на кп 177 (изме-

ђу кп 194 и кп 176/3), иде целом дужином том истом кп, на 
којој се завршава (код кп 167), све у КО Амерић.

Образложење: назив по потесу.
2. Подгајска улица – почиње од Улице гај, на кп 489/6 

(између кп 489/2 и кп 488/5), иде целом дужином том истом 
кп, на којој се завршава (између кп 489/4 и кп 488/4), све у 
КО Амерић.

Образложење: назив по потесу.

3. Црногорска улица – почиње од Кошутичке, на кп 
504/5 (између кп 517 и кп 501/1), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава, до кп 473/3 све у КО Амерић.

4. Воденичарска улица – почиње од Ђачке, на кп 2102/2 
(између кп 2102/1 и кп 2102/3), иде делом дуж исте кп, кроз 
кп 2099/2, скреће и иде делом дуж кп 2098/2 и кп 1882/2, 
па све до кп 1884 где се завршава (између кп 1882/1 и кп 
1882/3), све у КО Амерић.

5. Гостунска улица – почиње од Старог бунара, на кп 
1950 (између кп 1934/1 и кп 1932/3), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 1936/3 и кп 
1949/3), све у КО Амерић.

Образложење: назив по потесу.
6. Соколска улица – почиње од Старог бунара, на кп 

1932/2 (између кп 1930/1 и кп 1932/3), иде делом дуж исте 
кп, делом дуж кп 1952/3 и кп 1949/6, до кп 1949/5, све у КО 
Амерић.

Образложење: Соколска планина је једна од четири пла-
нине које чине групу Подрињских планина у Србији. 

7. Ракендолска улица – почиње од Грабовачке, на кп 
1381/3 (између кп 1365/1 и кп 1366), иде делом дуж исте кп, 
кроз кп 1382/4 и кп 1383, на којој се завршава (између кп 
1382/1 и кп 1379/2), све у КО Амерић.

Образложење: назив по потесу.
8. Расинска улица – почиње од Вишљанске, на кп 1785/3 

(између кп 1797/3 и кп 1798), иде делом дуж исте кп, делом 
дуж кп 1784/2, дуж кп 1777/7, кп 1777/8 и кп 1783/3 скреће 
и иде делом дуж кп 1780/8 и кп 1777/6, скреће и иде делом 
дуж кп 1780/9, на којој се завршава (између кп 1780/3 и кп 
1780/10), све у КО Амерић.

9. Топличка улица – почиње од Грабовачке, на кп 2382/1 
(између кп 2160 и кп 2175), иде целом дужином кп 2384, 
на којој се завршава (између кп 1789 и кп 1770/2), све у КО 
Амерић.

10. Улица њиве – почиње од Улице гај, на кп 298/2 (код 
кп 308), иде делом преко кп 299, делом дуж кп 268, на којој 
се завршава (код кп 269), све у КО Амерић.

Образложење: назив по потесу.
11. Улица пут за луг – почиње од Улице гај, на кп 2347/4 

(између кп 787/4 и кп 393/2), иде целом дужином том истом 
кп, на којој се завршава до кп 2348 (између кп 346 и кп 798), 
све у КО Амерић. 

Образложење: назив по потесу.
12. Улица равнице – почиње од Кошутице из суседног 

насељеног места Кораћица, на кп 2373/2 (између кп 2318/2 
и кп 2321), иде целом дужином кп 1687, на којој се завршава 
(између кп 2318/14 и кп 2318/40), све у КО Амерић. 

Образложење: назив по потесу.
13. Раваничка улица – почиње на кп 1687 (између кп 

2318/27 и кп 2318/26), иде целом дужином том истом кп, на 
којој се завршава (између кп 2318/6 и кп 2318/5), све у КО 
Амерић. 

14. Пашиначка улица – представља продужетак ново-
предложене Улице Пашиначка из насељеног места Мала 
врбица и продужава се у делу који почиње на кп 691/1–
КО Мала Врбица (између кп 86/1–КО Мала Врбица и кп 
2017/2–КО Амерић), иде целом дужином том истом кп, на 
којој се завршава (између кп 86/7–КО Мала Врбица и кп 
2017/2–КО Амерић).

15. Улица младеновачки венац – заједничка је са насеље-
ним местима Мала Врбица и Кораћица и почиње између кп 
1620/2 КО Амерић и кп 81/2 КО Кораћица, иде дуж кп 5037 
КО Кораћица, кп 5038 КО Кораћица и завршава се између 
кп 138 КО Кораћица и 552/1 КО Мала Врбица.

1) Засеок Подвис – се налази на кп 1973/1, све у КО Амерић.
Образложење: назив по потесу.
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Члан 11.
У насељеном месту Границе (матични број насеља: 

704377) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица запис стари храст – почиње од Николе Пашића, 

између кп 229/1 и кп 230/1, иде дуж кп 227 и завршава се 
између кп 226/1 и кп 225/1, све у КО Границе.

Образложење: Запис – свето дрво. 
2. Улица слана бара – почиње од Николе Пашића, између 

кп 611/1 и кп 1587, иде дуж кп 1380/1 и завршава се између 
кп 164 и кп 356/1, све у КО Границе. 

Образложење: по потесу.
3. Улица косовски божури – почиње од Николе Пашића, 

између кп 1605/10 и кп 1605/4, иде дуж кп 1605/5 и дуж кп 
1605/8, и завршава се до кп 1605/1, све у КО Границе.

4. Улица Николе Симића – почиње од Николе Пашића, 
између кп 2692 и кп 1655/1, иде дуж кп 1657 и завршава се 
између кп 1670 и кп 1656, све у КО Границе 

5. Улица Милорада Секулића – почиње од Николе Па-
шића, између кп 1661 и кп 1691, иде дуж кп 2693 и завршава 
се између кп 1689 и кп 1669/1, све у КО Границе.

Образложење: Милорад С. Секулић (1876–1916) био 
је угледни мештанин, рођен и живео у Границама. Крајем 
1915. године, као војник Краљевине Србије, повладио се 
преко Албаније све до острва Крф. Своје тело за отаџбину 
оставио је на острву Видо 1916. године.

6. Улица братковачки пут почиње од Миодрага Петро-
вића, између кп 296 и кп 283, иде дуж кп 281 и завршава се 
између кп 300 и кп 282, све у КО Границе. 

Образложење: по потесу.
7. Улица Данила Лазовића – почиње од Николе Пашића, 

између кп 1872 и кп 1937/2, иде дуж кп 2700 и завршава се 
између кп 1872 и кп 1923/1, све у КО Границе.

8. Улица Драгана Николића – почиње од Деда Васине, 
између кп 2003 и кп 1992, иде дуж кп 1998 и завршава се 
између кп 1999 и кп 1996, све у КО Границе. 

9. Улица Добрице Ћосића – почиње од Деда Васине, из-
међу кп 1991/2 и кп 1985, иде дуж кп 1990 и завршава се из-
међу кп 1991/1 и кп 1987, све у КО Границе. 

10. Јеленина улица – је продужетак постојеће улице Је-
ленине (матични број: 704377052600), продужава се у делу 
између кп 2509/1 и кп 2643, иде дуж кп 2708 и завршава се 
на кп 2495, све у КО Границе.

11. Улица Светог Илије – почиње од Жике учитеља, из-
међу кп 2140 и кп 2119, иде дуж кп 2135 и завршава се изме-
ђу кп 2136 и кп 2125, све у КО Границе. 

12. Улица Срђана Ђорђевића – почиње од Светислава 
Божиновића, између кп 2191 и кп 2195, иде дуж кп 2192/1 
и завршава се између кп 2190 и кп 2194, све у КО Границе. 

Образложење: Срђан Ђорђевић (1996–2014) био је узо-
ран мештанин, у свему активан и као такав омиљен међу 
грађанима тог дела Граница. Трагично је изгубио живот у 
саобраћајној несрећи, у 18. години живота. 

13. Улица Маринка Маџгаља – почиње од Јована Субо-
тића, између кп 1528 и кп 1743, иде дуж кп 2696, скреће и 
наставља дуж кп 1520/3 и завршава се код кп 1518/2, све у 
КО Границе. 

Образложење: Маринко Маџгаљ (1978–2016) је био срп-
ски глумац.

14. Улица белих нарциса – почиње од Миће Ђукића, из-
међу кп 2032 и кп 2034, иде дуж кп 2033 и завршава се изме-
ђу кп 2036 и кп 2030, све у КО Границе.

15. Улица Јелице Обрадовић – почиње од Јовановића со-
каче, од кп 1380/2, ( између кп 617/4 и кп 631/1), пресеца кп 
617/4, кп 618/4, кп 618/1, кп 619/1 и завршава се на кп 620/1, 
све у КО Границе. 

Образложење: Јелица Обрадовић била је хероина из 
Другог светског рата, по којој једна предшколска установа у 
Младеновцу носи назив. 

16. Улица Миленка Заблаћанског – почиње од Селског 
ђерма, између кп 1611 и кп 1626, иде дуж кп 1627 и заврша-
ва се између кп 1618 и кп 1617, све у КО Границе. 

17. Улица Жанке Стокић – почиње од Смедеревски пут, 
између кп 2655/1 и кп 2654, иде дуж кп 2655/6 и завршава се 
на кп 2655/5, све у КО Границе.

Образложење: Жанка Стокић (1887–1947) била је позна-
та српска и југословенска глумица.

18. Улица Мире Траиловић – почиње од Миодрага Пе-
тровића, између кп 295 и кп 296, иде делом дуж кп 301 где 
се и завршава, све у КО Границе. 

Образложење: Мира Траиловић (1924–1989) била је 
оснивач и дугодишњи управник позоришта "Атеље 212" у 
Београду.

19. Улица Теодосија Маричевића – почиње од Жике учи-
теља, између кп 2153 и кп 2151, иде дуж кп 2152 и завршава 
се између кп 2155 и кп 2148, све у КО Границе.

Образложење: Теодосије Маричевић (?–1807) био је кнез 
Орашца и Јасенице, угледни трговац, који је учествовао на 
збору у Орашцу 1804. године.

20. Улица Адама Јовановића – почиње од Омладинске, 
између кп 1904 и кп 803/1, иде дуж кп 1385 и дуж кп 2701, 
наставља дуж кп 2702, све до кп 2704, тј. постојеће ули-
це "Код бунара", где се и завршава (између кп 2047/1 и кп 
2286), све у КО Границе.

Образложење: Адам В. Јовановић (1928–2006), рођен и 
живео у Границама, био је саобраћајни инжењер. Био је ду-
гогодишњи председник месне заједнице у Границама, који 
се посветио унапређењу и развоју села, његовој модерниза-
цији и напретку, а посебно у развоју путне мреже.

1) Засеок Секулићи – се налази на делу кп 1762, кп 
1769/1, кп 1769/2 и кп 1773/1, све у КО Границе.

2) Засеок Белићево – се налази на делу кп 377/2 и кп 
380/3, све у КО Границе.

3) Засеок Виногради –се налази на делу кп 12/3, све у КО 
Границе.

Члан 12.
У насељеном месту Сенаја (матични број насеља: 

704512) утврђују се следећи називи улица: 
1. Кондина улица – почиње од Сенајске, између кп 235/1 

и кп 235/5, иде дуж кп 235/12, кп 235/13, кп 235/16, затим 
скреће и наставља дуж кп 235/20, кп 253/22, кп 235/19, пре-
сеца кп 235/2 и завршава се на кп 236, све у КО Сенаја.

Образложење: Конда Бимбаша (1783–1807) истакао се 
својом храброшћу приликом ослобађања Београда 1806. го-
дине, Конда је са пет српких момака прерушених у турске 
војнике, на препад отворио Сава капију и омогућио Узун–
Мирку да са 150 својих бораца уђе у град. Препад и јуриш 
кроз Сава капију, омогућио је Карађорђу да са својих 2000 
људи освоје Београд. 

 1) Засеок Суваље се налази на делу кп 530/1 и кп 528/1, 
све у КО Сенаја.

Образложење: по топониму.
2) Засеок Крушак се налази на делу кп 381/1, све у КО 

Сенаја
Образложење: по топониму.

Члан 13.
У насељеном месту Кораћица (матични број насеља: 

704415) утврђују се следећи називи улица: 
1. Манастирска улица – почиње од Јовиске, између кп 

491/2 и кп 691/1, иде дуж кп 5047 и завршава се између кп 
512/7 и кп 516 код границе са насељеним местом Амерић, 
све у КО Кораћица. 

Образложење: По космајским манастирима. 
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2. Тресијска улица – почиње између кп 2610/1 и кп 
2608/1, иде дуж кп 2613/1, делом кп 2612, кп 2611, дуж кп 
2615/6 и завршава се између кп 2615/2 и кп 2613/3, све у КО 
Кораћица. 

Образложење: Манастир Тресије се налази на планини 
Космај, који је основан за време краља Стефана Драгутина, 
а обновљен за време владавине деспота Стефана Лазареви-
ћа почетком XV века.

3. Улица Светог Георгија – почиње између кп 1465/6 и кп 
1464/7, иде дуж кп 1465/7 и завршава се између кп 1465/2 и 
кп 1464/10, све у КО Кораћица.

4. Кастаљанска улица – почиње између кп 1122/2 и кп 
1121/2, иде дуж кп 5046, кп 1150/3, кп 1151, кп 1149/3, кп 
1150/5, кп 1142/2, кп 1142/1 и завршава се између кп 1140 и 
кп 1141, све у КО Кораћица. 

Образложење: Манастир Кастаљан се налази близу села 
Кораћица, у општини Младеновац. 

5. Улица краља Драгутина – почиње од Живка Милиће-
вића, између кп 646 и кп 1130/2, иде дуж кп 5045, кп 1131 и 
завршава се између кп 1131и кп 1138, све у КО Кораћица.

6. Улица Јована Ивковића – почиње између кп 2728 и кп 
2753/4, иде дуж кп 2747/5, кп 2747/1 и завршава се између 
кп 2753/1 и кп 2747/4, све у КО Кораћица.

Образложење: Јован Ивковић (1869–1914) је био про-
фесор војне академије II класе. Погинуо је новембра 1914. 
године у Пударцима код Гроцке, као командант I батаљона 
тимочке дивизије III позива. Носилац је споменице погину-
лих ратника у ратовима 1912–1918. године. 

7. Улица Михаила Живојиновића – почиње између кп 
2752/2 и кп 2751/5, иде дуж кп 5089, кп 3159 и завршава се 
између кп 2749/2 и кп 3159, све у КО Кораћица.

Образложење: Михаило Живојиновић (1866–1958) био 
је бунарџија из Кораћице. Пронашао је минералну воду Ко-
раћичка бања (1895) као и Селтерс воду–бању (1898).

8. Улица Коче Капетана – почиње између кп 569 и кп 
598, иде дуж кп 5043, кп 571 и завршава се између кп 570 и 
кп 572/1, све у КО Кораћица. 

Образложење: Коча Анђелковић (1755–1788) је био вођа 
српских добровољаца (фрајкора) у аустријско–турском 
рату (1788–1791). 

9. Улица Алексе Ненадовића – почиње између кп 269/2 
и кп 270/2, иде дуж кп 5039, делом кп 280/1, кп 279/1, дуж 
кп 279/3 и завршава се између кп 276/2 и кп 277/3, све у КО 
Кораћица

10. Улица Илије Бирчанина – почиње између кп 3275/1 и 
кп 3264/1, иде дуж кп 3274 и завршава се између кп 3273 и 
кп 3286/2, све у КО Кораћица. 

11. Улица Станка Арамбашића – почиње између кп 3691 
и кп 3693/1, иде дуж кп 3572/3 и завршава се између кп 3588 
и кп 3572/2, све у КО Кораћица

Образложење: Станко Арамбашић (1750–1798) је био 
командант посебне Српске народне војске и један од вођа 
српских фрајкора у аустријско–турском рату. 

 12. Улица кнеза Ранка Лазаревића – почиње између кп 
3718/5 и кп 3722/8, иде дуж кп 3718/6, кп 3719/6, кп 3718/7 
и завршава се између кп 3719/2 и кп 3718/1, све у КО Кора-
ћица. 

Образложење: Ранко Лазаревић (1750–1800) је био кнез 
тамнавске и посавске нахије. Убијен од стране јањичара 
1800. године у Шапцу. 

13. Улица архимандрита Стевана – почиње између 
кп 71/18 и кп 1325/3, иде дуж кп 71/9, кп 71/8, кп 71/7, кп 
1320/8, кп 1320/12, кп 71/5 и завршава се између кп 71/1 и 
кп 72/4, све у КО Кораћица. 

Образложење: Стеван Јовановић (1759–1799) је био ар-
химандрит Манастира Троноша. 

4. Улица митрополита Методија – почиње између кп 
3613/1 и кп 3613/1, обухватајући кп 3612/1, кп 3612/4, 
3612/3, кп 3611/1, кп 3611/2, кп 3610/2 и завршава се између 
кп 3610/2 и кп 3613/1, све у КО Кораћица. 

Образложење: Митрополит Методије и Хаџи-Мустафа 
паша убијени су 15. децембра 1801. године, што се узео као 
повод за почетак дахијске страховладе. 

15. Улица двадесетпрвог новембра – почиње између кп 
3581/4 и кп 3580, иде делом кп 3581/10, делом кп 3581/6 и за-
вршава се између кп 3581/6 и кп 3581/1, све у КО Кораћица.

Образложење: По историјским подацима на Аранђеловдан 
1803. године у Орашцу су се окупили народни прваци Шума-
дије да би одржали тзв. прву заклетву. Окупљање је сазвано да 
би се супроставили све већем насиљу од стране дахија. 

16. Улица проте Атанасија – почиње између кп 1463/1 
и кп 1463/3, иде дуж кп 1463/13 и завршава се између кп 
1463/11 и кп 1463/21, све у КО Кораћица.

Образложење: Атанасије Антонијевић (1734–1804) био је 
протојереј буковички који је извршио заклетву Карађорђе-
вих устанака и благословио их. Иако стар, прота Атанасије 
учествује у првој бици са Турцима у Дрлупи од Космајем. 

17. Улица двадесет петог фебруара – почиње између кп 
1322/4 и кп 1335/1, иде дуж кп 1322/13, кп 1321/1 и заврша-
ва се између кп 1322/12 и кп 1321/8, све у КО Кораћица. 

Образложење: У знак сећања на прву устаничку битку 
из Првог српског устанка, која се 25. фебруара и догодила у 
селу Дрлупи 1804. године. Иако малих размера (Карађорђе 
са устаницима разбио одред Аганлије и натерао их на бег) 
битка је повукла цео пашалук у устанак и одсекла Београд 
под Турцима од остатка царства. 

18. Чокешинска улица – почиње између кп 1086 и кп 702, 
иде дуж кп 5051, кп 703 и завршава се између кп 702 и кп 
701/1, све у КО Кораћица. 

Образложење: Битка код Манастира Чокешине, неда-
леко од Лознице, вођена је на Лазареву суботу 28. априла 
1804. године. Српску устаничку војску чинило је 313 бора-
ца, под командом браће Недић. 

19. Улица браће Недић – почиње између кп 1460/8 и кп 
1460/3, иде дуж кп 1460/2 и завршава се између кп 1460/1 и 
кп 1460/5, све у КО Кораћица.

Образложење: Григорије и Димитрије Недић, из села 
Осечине, били су српски устаници и команданти српске 
војске у боју на Чокешини.

20. Улица поп-Лукина – почиње између кп 14/9 и кп 17/2, 
иде дуж кп 17/1, кп 17/7 и завршава се између кп 14/17 и кп 
17/7, све у КО Кораћица. 

Образложење: Лука Лазаревић (1774–1852) је био срп-
ски јунак, војвода, великан Првог српског устанка и право-
славни свештеник. Учестовао у свим бојевима у Подрињу, а 
нарочито се истакао у боју на Мишару (1806) командујући 
српским коњицама. 

21. Улица војводе Милана Обреновића – почиње између 
кп 3012/1 и кп 3003, иде дуж кп 5102, кп 2999/6 и завршава 
се између кп 2999/5 и кп 2999/4, све у КО Кораћица. 

Образложење: Милан Обреновић (1767–1810) је био 
руднички војвода из Првог српског устанка и полубрат по 
мајци кнеза Милоша. Учестовао је у боју на Мишару. Био је 
српски депутат при руском посланству у Влашкој (данашња 
Румунија). Посмртни остаци су 1995. године пренети у род-
ну Брусицу. По војводи Милану Обреновићу, указом кнеза 
Милоша добио је име град Горњи Милановац 1859. године.

22. Ђушина улица – почиње између кп 943/5 и кп 944/5, 
иде дуж кп 943/6, кп 943/7 и завршава се између кп 943/1 и 
кп 944/4, све у КО Кораћица.

Образложење: Душан Ђуша Вулићевић (1771–1805) је 
био војвода у Смедереву, један од организатора Првог срп-
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ског устанка и угледни трговац који је повео Азањце у бор-
бу против Турака. Погинуо је приликом ослобађања Сме-
дерева. Сахрањен је у порти Старе цркве у Крњеву, а 1806. 
посмртни остаци пренети су код цркве Пиносава. 

23. Улица кнеза Симе Марковића – почиње између кп 
942/2 и кп 887/1, иде дуж кп 5053/3 и завршава се између кп 
940/2 и кп 890, све у КО Кораћица. 

Образложење: Сима Марковић (1768–1817) је био кнез 
и војвода из Првог српског устанка и истакнути члан Пра-
витељствујушчег совјета сербског. Кнез београдске нахије 
постаје 1793. године, учествује у Кочиној крајини и Првом 
српском устанку. Предводи војску на Иванковцу, Миша-
ру, ослобођењу Смедерева и Чокешине. Са својом војском 
први улази у београдску варош 13. децембра 1806. године, 
приликом ослобођења Београда од Турака. 

24. Улица Милисава Чамџије – почиње од улице Космај-
ског пута, између кп 1364/1 и кп 1365/1, иде дуж кп 1368, кп 
1365/5, кп 1368, кп 1412, кп 1402/2 и завршава се између кп 
1411 и кп 1402/1, све у КО Кораћица.

Образложење: Милисав Чамџија (?–1815) рођен је у селу 
Борак у београдској махали. Надимак чамџија је добио по-
што је превозио људе преко реке Саве чамцем. До 1813. го-
дине борио се против Турака све до пропасти устанка. Када 
је 1815. године почео Други српски устанак, Милисав се од-
мах укључио. Гине током освајања села Палеж 1815. године. 

25. Улица Стојана Чупића – почиње од Космајског пута, 
између кп 868/1 и кп 869/1, иде дуж кп 868/5, кп 1406/5 и 
завршава се између кп 1406/2 и кп 868/7, све у КО Кораћица 

Образложење: Стојан Чупић (1765–1815) је био један од 
најзначајнијих војвода Првог српског устанка, познат под 
именом Змај од Ноћаја. Истакао се у бојевима на Мишару и 
црнобарском салашу. 

26. Мутапова улица – почиње од Космајског пута, између 
кп 912/2 и кп 925/4, иде дуж кп 925/3, кп 925/2, кп 926/2 и 
завршава се између кп 1848/2 и кп 926/1, све у КО Кораћица.

Образложење: Лазар Ћушајић Мутап – Чачанин (1775–
1815) био је на почетку Првог српског устанка први буљуба-
ша код војводе Милана Обреновића у Рудничкој нахији. Ис-
такао се у борбама на Дрини и Мишару. После слома устанка 
остаје у Србији и учествује у Другом српском устанку. 

27. Улица Милоша Поцерца – почиње од Космајског 
пута, између кп 934 и кп 951/1, иде дуж кп 5058 и завршава 
се између кп 930 и кп 952/1, све у КО Кораћица.

28. Улица проте Николе Смиљанића – почиње од Ко-
смајског пута, између кп 958/3 и кп 960, иде дуж кп 961/4 и 
завршава се између кп 957/4 и кп 961/2, све у КО Кораћица.

Образложење: Никола Смиљанић (1760/1777–1815) био 
је српски прота и војвода у Првом и Другом српском устан-
ку. Истакао се протерујући турску војску која се повлачила 
према Дрини после пораза на Мишару. 

29. Улица Цинцара Јанка – почиње од Космајског пута, 
између кп 969/1 и кп 973, иде дуж кп 969/3 и завршава се 
између кп 968/2 и кп 972/2, све у КО Кораћица.

Образложење: Цинцар Јанко Поповић (1779–1833) био 
је пожаревачки војвода. У време Првог српског устанка, ис-
такао се у борбама на Дрини, Мишару и Тичару, као и при-
ликом ослобођења Београда. 

30. Улица Јакова Ненадовића – почиње од Космајског 
пута, између кп 2464 и кп 2588/2, иде дуж кп 5097 и заврша-
ва се између кп 2533 и кп 2526, све у КО Кораћица.

31. Улица Младена Миловановића – почиње од Петкај-
ска, између кп 4997/2 и кп 4610/2, иде дуж кп 5002 и завр-
шава се између кп 5001 и кп 5005/3, све у КО Кораћица.

Образложење: Младен Миловановић (1760–1821) је био 
војвода, саветник, министар војни и председник устаничке 
владе. 

32. Улица Ђорђа Миловановића – почиње од Космајског 
пута, између кп 3091/10 и кп 3091/1, иде дуж кп 3091/9, кп 
3093/6, кп 3093/1, кп 3091/3 и иде до кп 3091/3 где се и завр-
шава, све у КО Кораћица.

Образложење: Ђорђе Миловановић (1765–1817) је био 
организатор и учесник Првог српског устанка у Железнику. 
Био је учесник скупа у Остружници и председник београд-
ске Карађорђеве војске. 

33. Делиградска улица – почиње од Космајског пута, из-
међу кп 3022/4 и кп 3084/2, иде дуж кп 3084/9, кп 3022/1, де-
лом кп 4705 до кп 5105 и завршава се између кп 4700 и кп 
4706/1, све у КО Кораћица.

34. Улица војводе Миленка – почиње од Петкајска, изме-
ђу кп 4974/3 и кп 4996/3, иде делом кп 4996/2, кп 4996/1, кп 
4995/1, кп 4995/2, кп 4995/3, кп 4995/4 и завршава се између 
кп 4976 и кп 4995/4, све у КО Кораћица.

Образложење: Миленко Стојковић (1769–1831) је био први 
српски командант и војвода током Првог српског устанка. 

35. Улица војводе Добрњца – почиње од Космајског 
пута, између кп 3936/1 и кп 3937/2, иде дуж кп 3936/2, кп 
3956/2,кп 3958/2, кп 3957/1 и завршава се између кп 3960 и 
кп 3957/2, све у КО Кораћица.

Образложење: Петар Тодоровић Добрњац (1771–1831) је 
био војвода у Првом српском устанку. 

36. Улица Петра Николајевића Молера – почиње од Ко-
смајског пута, од кп 3869/9, иде дуж кп 3869/4, кп 3867/3, кп 
4004/2, кп 4005/1, делом кп 4004/1, кп 4003/1, кп 4003/5, кп 
4003/2, кп 4002, кп 4000, кп 4001/1 и завршава се између кп 
4000 и кп 3998/1, све у КО Кораћица.

Образложење: Петар Николајевић – Молер (1775–1816) је 
био војвода соколске нахије из Првог српског устанка и пред-
седник Народне канцеларије (Владе) од 1815–1816. године. 

37. Малајничка улица – почиње од предложене улице Пе-
тра Николајевића – Молера, између кп 4003/3 и кп 4003/4, 
иде дуж кп 4003/5, кп 4007/2, кп 4001/8, кп 4008/7, кп 4008/4 и 
завршава се између кп 4001/6 и кп 4008/5, све у КО Кораћица.

Образложење: По бици на Малајници, која се одиграла 
јуна 1807. године.

38. Штубичка улица – почиње од Крагујевачке, изме-
ђу кп 4011 и кп 4012/1, иде дуж кп 4010/18, кп 4010/16, кп 
4012/3 и завршава се између кп 4012/2 и кп 4010/11, све у 
КО Кораћица.

Образложење: По бици на Штубику 1. јула 1807. године. 
39. Чегарска улица – почиње од Космајског пута, између 

кп 3887/1 и кп 3884/3, иде дуж кп 3884/8 и завршава се из-
међу кп 3884/11 и кп 3884/9, све у КО Кораћица.

40. Варваринска улица – почиње од Космајског пута, из-
међу кп 3884/20 и кп 3881/5, иде дуж кп 3884/4 и завршава 
се између кп 3884/16 и кп 3881/9, све у КО Кораћица.

Образложење: По бици на Варваринском пољу 18. сеп-
тембра 1810. године. 

41. Лозничка улица – почиње од Космајског пута, између 
кп 3881/5 и кп 3881/26, иде дуж кп 3881/4 и завршава се из-
међу кп 3881/21 и кп 3881/15, све у КО Кораћица.

42. Засавичка улица – почиње од Космајског пута, изме-
ђу кп 4214/1 и кп 5140, иде делом кп 4215/2, кп 4215/1, кп 
4217/2, кп 4217/1, кп 4218 и завршава се између кп 4220/6 и 
кп 4220/2, све у КО Кораћица.

Образложење: По бици на Засавици или бој на Равњу 
одиграла се августа 1813. године. 

43. Улица Зеке Буљубаше – почиње од Космајског пута, 
између кп 4325/1 и кп 4315/1, иде дуж кп 4324/1, делом кп 
4105/2, кп 4320 и завршава се између кп 4320 и кп 4319, све 
у КО Кораћица. 

Образложење: Јован Глигоријевић (1785–1813) познати-
ји као Зека буљубаша, је један од највећих јунака Првог срп-
ског устанка и командант чете бећара. 



25. јул 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 66 – 9

44. Улица Симе Катића Прекодринца – почиње од Ко-
смајског пута, између кп 4314/2 и кп 4297/1, иде делом кп 
4297/2, кп 4311/6, кп 4311/7 и завршава се између кп 4312 и 
кп 4311/3, све у КО Кораћица.

Образложење: Сима Катић Прекодринац (1783–1833) је 
био српски војвода и учесник у Првом и Другом српском 
устанку. Био је учесник у бици на Засавици августа 1813. го-
дине у оквиру Првог српског устанка. 

45. Љубићка улица – почиње од Космајског пута, изме-
ђу кп 4314/2 и кп 4297/1, иде делом кп 4297/2, кп 4298/2, кп 
4307/7, дуж кп 4304/6, кп 4304/5 и завршава се између кп 
4303 и кп 5131/1, све у КО Кораћица. 

Образложење: По бици на Љубићу 8. маја / 6. јуна 1815. 
године. 

46. Ломина улица – почиње од Кошутице, између кп 
308/6 и кп 310/8, иде целом дужином кп 309/5 и завршава се 
између кп 309/4 и кп 310/6, све у КО Кораћица.

Образложење: Арсеније Лома (1778 – 1815), војвода ка-
черски, истакао се у Првом и Другом српском устанку. У 
Првом српском устанку истакао се у бици на Руднику и по-
стао је буљубаша у Качеру. 

47. Дубљанка улица – почиње од Улице Оглавци, између 
кп 2096/1 и кп 2095/1, иде дуж кп 5076 и завршава се између 
кп 2120 и кп 2093/2, све у КО Кораћица.

Образложење: По бици на Дубљу 14/26. јула 1815. године. 
48. Дринчићева улица – почиње од Улице Оглавци, од кп 

2000/3 КO Кораћица, иде дуж кп 5075 обухватајући десну 
страну КО Кораћица и леву страну КО Велика Иванча, па 
све до кп 1929/2 КО Кораћица и кп 213 КО Велика Иванча 
где се и завршава.

Образложење: Милић Дринчић (1775–1815) био је уста-
нички војвода који је у Првом српском устанку 1804. године 
учествовао са Миланом Обреновићем у нападу на Рудник. 
Постао је буљубаша и истакао се у бојевима код Чачка 1805. 
године и Ужица 1807. године, на челу Рудничке нахије. 

49. Улица Симе Ненадовића – почиње од Улице Оглавци, 
између кп 1726/3 и кп 1727/1, иде дуж кп 1726/7, кп 1726/6, 
кп 1727/2, делом кп 1729/1 и завршава се између кп 1729/2 и 
кп 1727/4, све у КО Кораћица.

Образложење: Сима Ненадовић (1793–1815) је био вој-
вода Другог српског устанка из Ваљева. Истакао се у борба-
ма на Дрини 1813. године. Погинуо је у бици на Дубљу 1815. 
године. 

50. Улица Константина Николајевића – почиње од Ко-
смајског пута, између кп 1459/7 и кп 1458/2, иде дуж кп 
1458/9, кп 1459/8, кп 1461/8, кп 1462/3 и завршава се између 
кп 1462/4 и кп 1462/2, све у КО Кораћица.

Образложење: Константин Николајевић (1821–1877) је 
био српски политичар и историчар. 

51. Улица Филипа Христића – почиње од Улице Оглав-
ци, између кп 1757/1 и кп 1756/1, иде дуж кп 1756/2, делом 
кп 1760/1, кп 1760/2, кп 1753/4, кп 1762, кп 1761, кп 1766, кп 
1765, кп 1771/2 и завршава се између кп 1743 и кп 1772/3, 
све у КО Кораћица

Образложење: Филип Христић (1819–1905) је био пред-
седник Владе Србије, министар иностраних дела, просвете, 
гувернер Народне банке, стални амбасадор Србије у Цари-
граду, Бечу, Берлину и Лондону и почасни члан Српске кра-
љевске академије од 1892. године. 

52. Улица Аврама Петронијевића – почиње од Раје Сте-
пановића, између кп 2641/2 и кп 2621/2, иде делом кп 2622, 
кп 2623, кп 2618/1, кп 2625, кп 2626 и завршава се између кп 
2616 и кп 2627, све у КО Кораћица.

Образложење: Аврам Петронијевић (1791–1852) био је 
познати државник, више пута председник Владе и мини-
стар иностраних послова Кнежевине Србије. 

53. Улица Стојана Симића – почиње од Бељиче, између 
кп 1836/3 и кп 1827/5, иде дуж кп 5061, кп 1816/8, делом кп 
1815 где се и завршава, све у КО Кораћица.

Образложење: Стојан Симић (1797–1852) био је полити-
чар, говорник и један од уставобранитеља. У служби кнеза 
Милоша Обреновића 1831. био је члан српске депутације у 
Цариграду, а 1835. године један од вођа Милетине буне. 

54. Улица Цветка Рајовића – почиње од Улице оглавци, 
између кп 2095/2 и кп 2076, иде дуж кп 2095/6, кп 2094/9 и за-
вршава се између кп 2094/7 и кп 2094/11, све у КО Кораћица.

Образложење: Цветко Рајовић (1793–1873) био је српски 
политичар, судија Врховног суда и министар унутрашњих 
послова од 1840–1842. године. 

55. Улица Стевана Книћанина – почиње од Жике учитеља, 
између кп 2821 и кп 2820/6, иде делом кп 2820/1, дуж кп 2819/6 
и завршава се између кп 2822 и кп 2816/3, све у КО Кораћица.

Образложење: Стеван Книћанин (1807–1855) је био вој-
вода и командант српских добровољаца у војводству Срби-
ји у време револуције у Угарској 1848/49. године. 

56. Улица Алексе Симића – почиње од Космајачког пута, 
између кп 2555/1 и кп 2553/2, иде дуж кп 2554, кп 2557 и за-
вршава се између кп 2549/1 и кп 2556/3, све у КО Кораћица.

Образложење: Алекса Симић (1800–1872) био је познати 
политичар и значајни уставобранитељ. У периоду од 1853 
до 1855. године био је министар иностраних послова. 

57. Улица Милоја Поповића Ђака – почиње од Раје Сте-
пановића, између кп 2810/2 и кп 2810/3, иде делом дуж исте 
кп, дуж кп 2809/3, преко кп 2808/2, 2807 и завршава се из-
међу кп 2714/3 и кп 2815/1, све у КО Кораћица.

Образложење: Милоје Поповић Ђак (? – 1825) био је 
вођа Ђакове буне против владавине кнеза Милоша која је 
избила у Азањи 1825. године у смедеревској нахији. 

58. Улица Симе Роксандића – почиње од Хајдук-Вељ-
кове, код кп 2487/1, иде дуж кп 2486 и завршава се код кп 
2494, све у КО Младеновац (варош). 

59. Улица младеновачки венац – заједничка је са насеље-
ним местима Амерић и Мала Врбица и почиње између кп 
1620/2 КО Амерић и кп 81/2 КО Кораћица, иде дуж кп 5037 
КО Кораћица, кп 5038 КО Кораћица и завршава се између 
кп 138 КО Кораћица и 552/1 КО Мала Врбица.

60. Улица мале ливаде – заједничка је са насељеним ме-
стом Рајковац и почиње између кп 2689 КО Рајковац и кп 
3577/5 КО Кораћица, иде дуж кп 5515 КО Кораћица, кп 2865 
КО Рајковац и завршава се између кп 2801 КО Рајковац и кп 
3628/2 КО Кораћица.

1) Засеок Дрење – се налази на кп 85/3, кп 105, кп 99, кп 
100/1, кп 103, све у КО Кораћица.

Образложење: по називу потеса.
2) Засеок Космај – се налази на кп 1237 у КО Кораћица
Образложење: по називу потеса.
3) Засеок средњи крај – се налази на кп 449, кп 450 и кп 

452, све у КО Кораћица.
Образложење: по називу потеса.
4) Засеок Алинац –се налази на кп 4055/1, кп 4060/1, кп 

4059/2, кп 4047, кп 4048, све у КО Кораћица.
Образложење: по називу потеса.

Члан 14. 
У насељеном месту Рајковац (матични број насеља: 

704504) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица Јована Мариновића – почиње од Трстене, на кп 

2865 (између кп 2801 и кп 2810), иде делом дуж кп 2805/4, 
кроз кп 2805/3, 2805/2, скреће и иде кроз кп 2805/1, на којој 
се завршава (између кп 2794/2 и кп 2790), све у КО Рајковац. 

Образложење: Јован Мариновић (1821–1893) је био срп-
ски политичар, дипломата и председник Владе Кнежевине 
Србије од 1893 до 1894. године. 
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2. Улица Илије Гарашанина – почиње од Станоја Бугар-
ског, на кп 2843/4 (између кп 1544/1 и кп 1545), иде делом 
дуж исте кп, делом дуж кп 2843/1, на којој се завршава (из-
међу кп 1204/1 и кп 1381), све у КО Рајковац. 

3. Улица Јована Хаџића – почиње од Ковачевчића, на кп 
566/2 (између кп 553 и кп 604), иде делом дуж исте, делом 
дуж кп 566/3, 568/2, на којој се завршава (између кп 568/1 и 
кп 571), све у КО Рајковац.

Образложење: Јован Хаџић (1799–1869) био је српски 
књижевник из 19. века, противник Вукове реформе, осни-
вач и први председник Матице српске, дописни члан Дру-
штва српске словесности и Српског ученог друштва.

4. Улица др Драге Љочић – почиње од Живадина Жујо-
вића, на кп 1289 (између кп 1295 и кп 1287/1), иде целом ду-
жином том истом кп, на којој се завршава (између кп 1288/1 
и кп 1293), све у КО Рајковац. 

Образложење: Драга Љочић (1855– 1926) била је прва 
српска лекарка и циришки доктор медицине, са чином рат-
ног поручника. 

5. Улица Милице Стојадиновић Српкиње – почиње од 
Немањине, на кп 2829/1 (између кп 1309 и кп 1305/2), иде 
целом дужином кп 1305/1, на којој се завршава (између кп 
1309 и кп 1305/3), све у КО Рајковац.

Образложење: Милица Стојадиновић (1828–1878) била 
је српска књижевница која је припадала српској епохи ро-
мантизма. 

6. Улица Исидоре Секулић – почиње од Карађорђеве, на 
кп 3061 (између кп 3050 и кп 3062), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 3060 и кп 3066), 
све у КО Рајковац. 

7. Улица Ђуре Даничића – почиње од Светолика Ранко-
вића, на кп 2825/1 (између кп 1007/3 и кп 873/1), иде делом 
дуж кп 2826, делом дуж кп 2825/1, на којој се завршава (из-
међу кп 979/1 и 964), све у КО Рајковац. 

8. Улица Јована Скерлића – почиње од Београдског пута, 
на кп 971/3 (између кп 971/1 и кп 965), иде делом дуж исте 
кп, делом дуж кп 973/4, на којој се завршава (између кп 
973/1 и кп 973/3), све у КО Рајковац.

9. Улица Николе Алтомановића – почиње од Бањице, на 
кп 922/1 (између кп 958 и кп 923), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 928 и кп 960), све 
у КО Рајковац. 

Образложење: Никола Алтомановић (Војиновић) је био 
српски великаш, војсковођа и ратник из друге половине 
XIV века. Владао је широким простором од Рудника до Ја-
дранског мора.

10. Улица Милоша Црњанског – почиње од Милована 
Јакшића, на кп 2853 (између кп 1730 и кп 1798), иде целом 
дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
1784 и кп 1773/2), све у КО Рајковац.

11. Улица Јоакима Вујића – почиње од Михаила Марко-
вића, на кп 1717/2 (између кп 1718/3 и кп 1712), иде целом 
дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
1718/4 и кп 1719/2), све у КО Рајковац.

Образложење: Јоаким Вујић (1772–1847) је био српски 
књижевник.

12. Улица Владана Ђорђевића – почиње од Милована 
Јакшића, на кп 1944/3 (између кп 1945/2 и кп 1944/7), иде 
целом дужином том истом кп, на којој се завршава (између 
кп 1950 и кп 1944/2), све у КО Рајковац. 

Образложење: Владан Ђорђевић (1844–1930) је био ле-
кар, књижевник, политичар, председник министарског са-
вета Краљевине Србије, санитетски пуковник и оснивач 
Црвеног крста Србије и Српског лекарског друштва. 

13. Улица Јосифа Панчића – почиње од Трестене, на кп 
2858 (између кп 2696 и кп 2748), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 2699 и кп 2685), 
све у КО Рајковац.

14. Улица Милована Миловановића – почиње од Светоли-
ка Ранковића, на кп 2861 (између кп 1056 и кп 2451), иде делом 
дуж исте кп, сече кп 2824/1, иде делом дуж кп 3146, на којој се 
завршава (између кп 2978/1 и кп 3129), све у КО Рајковац.

Образложење: Милован Миловановић (1863–1912) је 
био српски теоретичар државе и права и истакнути дипло-
мата и политичар. 

15. Улица Миленка Веснића – почиње од Светолика Ран-
ковића, на кп 2825/1 (између кп 2445 и кп 2435), иде целом 
дужином кп 2444, на којој се завршава (између кп 2447/1 и 
кп 2441), све у КО Рајковац.

Образложење: Миленко Веснић (1863–1921) је био српски 
дипломата, министар правде, председник Владе и министар 
спољних послова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

16. Улица Ристе Марјановића – почиње од Златиборске, 
на кп 2007 (између кп 2005 и кп 2008), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 2006/5 и кп 
2010), све у КО Рајковац. 

Образложење: Риста Марјановић (1885–1969) је био 
први српски фото–репортер, аутор фотографија из Балкан-
ских ратова и Првог светског рата. 

17. Улица Михаила Маџаревића – почиње од Станоја Бу-
гарског, на кп 2219/3 (између кп 2219/1 и кп 2220), иде делом 
дуж исте кп, кроз кп 2219/4, делом дуж кп 2215/1, завршава 
се на кп 2214 (између кп 2221/5 и кп 2214), све у КО Рајковац.

Образложење: Михаило Маџаревић (1894–1965) је био 
српски официр и ратник из Балканских и Првог светског 
рата. Носилац је три Карађорђеве звезде, Сребрне и Златне 
медаље за храборст, Ордена белог орла са мачевима, Албан-
ске споменице, Ордена Легије части и енглеског Ратног крста. 

18. Улица Милоша Васића – почиње од Станоја Бугар-
ског, на кп 2222/7 (између кп 2253 и кп 2222/2), иде целом 
дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
2245 и кп 2222/5), све у КО Рајковац.

Образложење: Милош Васић (1859–1935) био је генерал 
српске војске и дивизијски генерал југословенске војске. 
Идејни је творац Закона о устројству војске Краљевине Ср-
бије из 1901. године којим је уведен нови чин бојног војводе. 

19. Брегалничка улица – почиње од Трстене, на кп 2725/5 
(између кп 2730/2 и кп 2721), иде целом дужином том истом 
кп, на којој се завршава (између кп 2730/1 и кп 2725/4), све 
у КО Рајковац. 

Образложење: По бици на Брегалници, која се водила у 
времену од 30. јуна до 9. јула 1913. године. 

20. Улица мале ливаде – заједничка је са насељеним ме-
стом Кораћица и почиње између кп 2689 КО Рајковац и кп 
3577/5 КО Кораћица, иде дуж кп 5515 КО Кораћица, кп 2865 
КО Рајковац и завршава се између кп 2801 КО Рајковац и кп 
3628/2 КО Кораћица.

1) Засеок Пањевац – се налази на кп 2820/1, 2819 и 2818, 
све у КО Рајковац.

Образложење: по потесу.

Члан 15.
У насељеном месту Бељевац (матични број насеља: 

704326), утврђују се следећи називи улица: 
1. Лепеничка улица – почиње од Бељевачке, на кп 1307 

(између кп 1305/1 и кп 1308/1), иде целом дужином том ис-
том кп, на којој се завршава (између кп 1303/1 и кп 1308/2), 
све у КО Марковац.

Члан 16.
У насељеном месту Марковац (матични број насеља: 

704431) утврђују се следећи називи улица: 
1. Јасеничка улица – почиње од Марковачке, на кп 873 

(између кп 1403 и кп 872), иде целом дужином том истом 
кп, на којој се завршава (између кп 874 и кп 872), све у КО 
Марковац. 
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2. Улица Лазе Лазаревића – почиње од Марковачке, на 
кп 865/7 (између кп 865/1 и кп 860/1), иде делом дуж исте 
кп, завршава се на кп 865/8 (између кп 862 и кп 865/9), све у 
КО Марковац. 

3. Вишеградска улица – почиње од Марковачке, на кп 
851 (између кп 852 и кп 850), иде целом дужином том истом 
кп, на којој се завршава (између кп 854/1 и кп 849), све у КО 
Марковац. 

4. Улица Божидара Лекића – почиње од Марковачке, на 
кп 939 (између кп 940/2 и кп 938), иде делом дуж исте кп, 
делом дуж кп 934, на којој се завршава (између кп 940/1 и 
кп 935), све у КО Марковац. 

Образложење: Божидар Лекић (1961–1979) био је углед-
ни ђак и учесник омладинских радних акција, који је пре-
минуо као ученик гимназије у Младеновцу.

5. Јефимијина улица – почиње од Црквињачке, на кп 571 
(између кп 572/1 и кп 573), иде делом дуж исте кп, преко кп 
570 и кп 569, на којој се завршава (код кп 575/2), све у КО 
Марковац. 

6. Улица Мине Караџић – почиње од Црквињачке, на 
кп 408 (између кп 403/1 и кп 403/2), иде делом дуж исте кп, 
скреће и иде преко кп 403/2, 403/3, 399, 402 и завршава се 
између кп 401 и кп 400, све у КО Марковац. 

7. Улица Симе Игуманова – почиње од Марковачке, на 
кп 1605/2 (између кп 958 и кп 971/2), иде делом дуж исте кп, 
скреће и иде делом дуж кп 987, на којој се завршава (између 
кп 989 и кп 986), све у КО Марковац. 

8. Улица Радивоја Кораћа – почиње од предложене ули-
це Симе Игуманова, на кп 969 и кп 959/2, иде преко кп 968, 
967, 966, сече кп 965/1, иде преко кп 965/4, 965/3, 965/2, на 
којој се завршава (код кп 961/2), све у КО Марковац. 

9. Улица пут за језеро – почиње од Марковачке, на кп 154 
(између кп 135/1 и кп 153/1), иде делом дуж исте кп, делом 
дуж кп 155/3, скреће и иде делом дуж кп 155/10, на којој се 
завршава (између кп 155/6 и кп 155/1), све у КО Марковац. 

Образложење: Предложена улица води до Марковачког 
језера.

10. Кључ улица – почиње од предложене улице Пут за је-
зеро, на кп 155/4 (код кп 133/2), иде кроз кп 130/8, преко кп 
130/2, делом дуж кп 130/1, на којој се завршава (између кп 
155/4 и кп 130/4), све у КО Марковац. 

Образложење: по називу потеса.
11. Улица Владимира Јакшића – почиње од Др Снежане 

Драговић, на кп 686/2 (између кп 686/1 и кп 690), иде делом 
дуж исте кп, иде кроз кп 686/3, на којој се завршава (између 
кп 687/2 и кп 684), све у КО Марковац. 

Образложење: Владимир Јакшић (1824–1899) био је срп-
ски економиста, статистичар и метеоролог. Био је оснивач 
метеоролошке мреже станица по Србији. 

12. Илићева улица – почиње од Црквињачке, на кп 1596 
(између кп 428/5 и кп 551), иде делом дуж исте кп, скреће 
и иде делом дуж кп 557, преко кп 567 и кп 566, на којој се 
завршава (код кп 562), све у КО Марковац. 

Образложење: Станимир Илић (1890–1912) рођен и жи-
вео у Марковцу. Био је угледни мештанин, који је погинуо у 
Балканским ратовима.

13. Јастребова улица – почиње од Др Снежане Драго-
вић, на кп 1595/1 (између кп 679 и кп 651/1), иде дуж кп 664, 
на којој се завршава (између кп 667/3 и кп 659/2), све у КО 
Марковац.

Образложење: Иван Степанович Јастребов (1839–1894) 
је био руски дипломата, историчар, етнограф и археолог.

14. Локвањска улица почиње од Др Снежане Драговић, 
на кп 1595/1 (између кп 612/4 и кп 609/3), иде дуж кп 1598, 
на којој се завршава (између кп 611/1 и кп 612/3), све у КО 
Марковац. 

15. Риболовачка улица почиње од Др Снежане Драговић, 
на кп 1595/1 (између кп 597/3 и кп 905), иде целом дужи-
ном том истом кп, на којој се завршава (између кп 472 и кп 
432/6), све у КО Марковац. 

16. Гарашка улица почиње од предложене Риболовачке, 
на кп 917 (између кп 903 и кп 905), иде делом дуж кп 917, 
преко кп 919/1, 919/2, 916, и завршава се (код кп 1604), све у 
КО Марковац. 

Образложење: По Гарашком језеру, које се налази у срцу 
Шумадије, на ободима Букуље. 

17. Улица војводе Вићентија – представља продужетак 
Улице војводе Вићентија (матични број: 704440053491) из 
насељеног места Међулужје и продужава се у делу који по-
чиње од границе са насељеним местом Међулужје између 
кп 2251 и кп 4435/21, иде дуж целе кп 4421/1, дуж кп 1636, 
кп 1637 све у КО Марковац и завршава на граници са насе-
љеним местом Бељевац.

Члан 17.
У насељеном месту Велика Иванча (матични број насе-

ља: 704334) утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица пилота Миленка Павловића – почиње од Ме-

тељке, између кп 1058/2 и кп 1022, пресеца кп 5372, кп 5387, 
иде дуж кп 5379 и завршава се између кп 631 и кп 610, све у 
КО Велика Иванча. 

Образложење: Потпуковник Миленко Павловић (1959–
1999) је био пилот Војске Југославије и командант 204. ловач-
ко-авијацијског пука. Погинуо је у борби са НАТО ескадрилом 
изнад Ваљева 4. маја 1999. током НАТО бомбардовања СРЈ.

2. Улица Веље Милошевића – почиње од Леске, између кп 
3701 и кп 3963, иде дуж кп 5466, пресеца кп 4172/2, кп 4171/4, 
кп 4170/5, кп 4160, кп 4158/1, кп 4161/1, кп 4157 и кп 4156, за-
вршава се између кп 4179/1 и кп 4155, све у КО Велика Иванча.

Образложење: Веља Милошевић (1926–1944), рођен и 
живео у Великој Иванчи, погинуо је на Сремском фронту 
1944. године.

3. Улица Радивоја Милошевића – почиње од Леске, изме-
ђу кп 3702/1 и кп 3701, иде делом дуж кп 3702/2, кп 3703/2, 
кп 4180/2, кп 4179/4, кп 4179/5, кп 4223/3 и ту се завршава, 
све у КО Велика Иванча.

Образложење: Радивоје Милошевић (1940–1974), рођен 
и живео у Великој Иванчи, био је носилац пројекта електри-
фикације. Као резултат пројекта изграђена је ниско–напонска 
мрежа, чиме су побољшани услови живота у Великој Иванчи.

4. Улица београдски рај – почиње од Турчића, између кп 
2945/2 и кп 2946, иде дуж кп 2945/4 и кп 2945/7, завршава се 
између кп 2945/1 и кп 2946, све у КО Велика Иванча.

5. Човка улица – почиње од Леске, између кп 3737 и кп 
3905/1, иде целом дужином кроз кп 5461 и завршава се на 
граници са насељеним местом раниловић, између кп 4928 и 
кп 5101/1, све у КО Велика Иванча. 

Образложење: Назив новопредложене улице је већ дужи 
временски период у колоквијалној употреби грађана.

6. Лелићка улица – почиње од Леске, од кп 5465, пресеца 
кп 5204, наставља дуж кп 5481 и завршава се између кп 5147 
и кп 5230, све у КО Велика Иванча.

Образложење: по Манастиру Лелић.
7. Школска улица – почиње од Mартовске, између кп 

5488 и кп 2588/7, иде целом дужином кроз кп 5445 и завр-
шава се код постојеће Улице милатовичка, између кп 2982/2 
и кп 3193/2, све у КО Велика Иванча. 

8. Улица Милуна Илића – почиње од Мартовске, између 
кп 2182 и кп 2186/3, иде дуж кп 5420, кп 5365 и кп 5419, за-
вршава се између кп 2916 и кп 2927, све у КО Велика Иванча. 

Образложење: Милун Илић (1957–1983), рођен и живео 
у Великој Иванчи, био је угледни мештанин и учесник свих 
омладинских радних акција. Трагично је преминуо 1983. го-
дине.
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9. Шнајдерска улица – почиње од Светосавског пута, 
између кп 1993/3 и кп 1998/3, иде дуж кп 1994 и кп 2004/4, 
и завршава се између кп 2004/1 и кп 2005, све у КО Велика 
Иванча. 

10. Улица Зорана Милојевића – почиње од Трновачког 
пута, између кп 4141 и кп 4229, иде делом дуж кп 4232/2 и 
кп 4220, завршава се између кп 4221/2 и кп 4224/3, све у КО 
Велика Иванча. 

Образложење: Зоран Т. Милојевић (1970– 1999), рођен и 
живео у Великој Иванчи, био је угледан и активан омлади-
нац, учесник оружаних сукоба у бившој Југославији, који је 
погинуо на Косову и Метохији на Кошарама 1999. године.

11. Ресавска улица – почиње од Мајданске, између кп 
2600/5 и кп 2668/3, иде целом дужином кроз кп 5433 и за-
вршава се између кп 2616/2 и кп 2638/1, све у КО Велика 
Иванча. 

12. Цветиначка улица – почиње од Велимира Ђорђеви-
ћа, између кп 1103 и кп 1536/2, иде дуж кп 5394 и завршава 
се између кп 1525 и кп 1536/1, све у КО Велика Иванча. 

Образложење: по крају Цветинац.
13. Улица космајска падина – почиње од Катићеве, од 

границе са суседним насељеним местом Рогача, између кп 
36/5 и кп 36/10, иде делом дуж кп 36/11 и кп 36/10, и завр-
шава се код кп 37/1, све у КО Велика Иванча.

Образложење: по топониму.
14. Улица Метаљско брдо – почиње од Катићеве, од гра-

нице са суседним насељеним местом Рогача, између кп 34/8 
и кп 33/2, иде делом дуж кп 34/3, пресеца кп 31/4 и кп 59, 
наставља делом дуж кп 5355 и завршава се код кп 58/2, све у 
КО Велика Иванча.

Образложење: по топониму.
15. Царска улица – почиње од кп 895/2, иде делом дуж 

кп 5371, кп 5455 и кп 5457, уз границу са суседним насеље-
ним местима Рогача и Раниловић,обухватајући леву страну-
,а од кп 3469 и кп 3460 обухватајући обе стране до кп 5456 
и кп 3473, даље наставља и иде дуж кп 5457 обухватајући 
само леву страну све до кп 3510 где се и завршава, све у КО 
Велика Иванча. 

16. Улица Владе Мијаиловића – почиње од Мраморске, 
између кп 1167/2 и кп 1166, иде целом дужином кроз кп 
1161, завршава се између кп 1163 и кп 1158, све у КО Велика 
Иванча.

Образложење: Влада Мијаиловић (1961–1979), рођен и 
живео у Великој Иванчи, био је узоран и активан омлади-
нац у селу, допринео је развоју спорта и афирмацији фуд-
балског клуба, који је трагично погинуо 1979. године. 

17. Нерезинска улица – почиње од Превалске, изме-
ђу кп 1654/1 и кп 1691, иде делом дуж кп 1655, кп 1652/2, 
кп 1657/2, кп 1659/9, кп 1659/18, кп 1659/17, кп 1659/16, кп 
1659/15, кп 1659/14, кп 1659/13 и завршава се између кп 
1659/3 и кп 1659/20, све у КО Велика Иванча.

Образложење: по топониму.
18. Речанска улица – почиње од Милорада Петровића – 

Сељанчице, између кп 2116/2 и кп 2130/2, иде делом дуж кп 
1568/1, кп 1568/2, кп 5362/1, кп 5440 и завршава се између 
кп 2826/1 и кп 2838, све у КО Велика Иванча.

Образложење: Новопредложена улица се протеже дуж 
потока Бесна, а у једном делу иде и дуж корита овог потока. 

19. Бојаџијина улица – почиње од Милорада Петровића 
Сељанчице, између кп 2159/2 и кп 2832/2, иде целом дужи-
ном кроз кп 2153 и завршава се између кп 2831 и кп 2833, 
све у КО Велика Иванча.

Образложење: Новопредложена улица пролази поред 
увале коју мештани годинама називају "Бојаџијина јаруга".

20. Улица Младена Милановића – почиње од Стублина, 
између кп 1754 и кп 2272, иде целом дужином кроз кп 5367 и 

завршава се код границе са суседним насељеним местом Ко-
раћица, између кп 1745 и кп 1747/4, све у КО Велика Иванча.

21. Брдска улица – почиње од Милорада Петровића Сељан-
чице, између кп 1835/2 и кп 2160/12, иде делом дуж кп 5405 и 
кп 1830/2, завршава се код кп 1832, све у КО Велика Иванча.

22. Сленичарска улица – почиње од Прокопа, између кп 
1394/2 и кп 1402, иде дуж кп 5398 и завршава се код кп 1418, 
све у КО Велика Иванча.

Образложење: Новопредложена улица се креће ка кори-
ту потока Сленичар.

23. Дуњачка улица – почиње од Метаљке, између кп 
2032/1 и кп 2046 иде делом дуж кп 5423 и кп 2021 и заврша-
ва се између кп 2026 и кп 2012/1, све у КО Велика Иванча.

Образложење: по потесу Дуњаци.
24. Дринчићева улица – почиње од Улице Оглавци, од кп 

2000/3 КO Кораћица, иде дуж кп 5075 обухватајући десну 
страну КО Кораћица и леву страну КО Велика Иванча, па 
све до кп 1929/2 КО Кораћица и кп 213 КО Велика Иванча 
где се и завршава.

Образложење: Милић Дринчић (око 1775–1815) био је 
устанички војвода који је у Првом српском устанку 1804. го-
дине учествовао са Миланом Обреновићем у нападу на Руд-
ник. Постао је буљубаша и истакао се у бојевима код Чачка 
1805. године и Ужица 1807. године, на челу Рудничке нахије. 

1) Засеок Обонци се налази на делу кп 594/3 и кп 594/2, 
све у КО Велика Иванча.

Образложење: по кастарско-топографском називу.
2) Засеок Голубац се налази на кп 4497, кп 4498 и кп 

4499, све у КО Велика Иванча.
Образложење: по кастарско-топографском називу.
3) Засеок Врановац се налази на кп 4379/3 и кп 4380, све 

у КО Велика Иванча.
Образложење: по кастарско-топографском називу.
4) Засеок Горица се налази на кп 3563 и кп 3559, све у КО 

Велика Иванча.
Образложење: по кастарско-топографском називу.

Члан 18.
У насељеном месту Село Младеновац (матични број на-

сеља: 704466), утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица Саве Хиландарца – почиње од Варовничке, из-

међу кп 2810 и кп 2730, иде дуж кп 3920 и завршава се изме-
ђу кп 2784 и кп 2775, све у КО Младеновац (Село). 

Образложење: Сава Хиландарац први је открио важност 
Мирослављевог јеванђеља за српску културу. Ово јеванђе-
ље је уручио краљу Александру Карађорђевићу 1896. године 
током посете Хиландару. Иницијативу је поднело Мини-
старство одбране РС. 

2. Улица Радисава Милетића – почиње између кп 3028/1 
и кп 3026/14, иде дуж кп 3026/19 и 3026/4 и завршава се код 
кп 3026/20, све у КО Младеновац (Село). 

Образложење: Радисав Милетић (1887–1941) је био уче-
сник Првог светског рата у Церској и Колубарској бици. 

3. Улица Спасић Милана Зебеца – почиње од Десимира 
Благојевића, на граници са суседним насељеним местом 
Младеновац (варош), између кп 3805 и кп 3802, иде дуж кп 
3804 и завршава се између кп 3796 и кп 3808, све у КО Мла-
деновац (Село). 

Образложење: Спасић Милан Зебец (1941–1997), рођен 
и живео у Селу Младеновцу, био је активан спортски рад-
ник у селу и добротвор.

4. Улица Саше Петровића Салета – почиње од Владими-
ра Хајдуквељковића, између кп 2751 и кп 2766/1, иде дуж кп 
2765, кп 2764/3 и завршава се на кп 2763, све у КО Младено-
вац (Село). 

Образложење: Саша Петровић Сале (1978–1997), рођен 
и живео у Селу Младеновцу, био је угледни мештанин и 
узоран омладинац, који је трагично настрадао 1997. године.
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5. Улица Весе Петровића – почиње од Бранислава Петрони-
јевића, између кп 3265/1 и кп 3268, иде дуж кп 3265/5 и заврша-
ва се између кп 3265/3 и кп 3266, све у КО Младеновац (Село). 

Образложење: Веса Петровић (1906–1944) био је угледни 
мештанин, који је стрељан на Бањици.

6. Улица двадесет осмог јуна – почиње од Славка Ма-
нојловића, између кп 3140/1 и кп 3128/1, иде дуж кп 3129/1 
и завршава се код постојеће Курсулине улице, између кп 
3126/1 и кп 3130/1, све у КО Младеновац (Село).

7. Улица Ружице Сокић – почиње од Шарпланинске, код 
кп 3032/7 (КО Младеновац (Село)), иде дуж кп 418/9 (КО 
Младеновац (варош), обухватајући леву и десну страну, од-
носно КО Младеновац Варош и КО Младеновац Село и за-
вршава се на кп 418/8 (КО Младеновац (варош). 

8. Шилова улица – почиње од Владимира Хајдуквељко-
вића, између кп 2739 и кп 2745/1, иде дуж кп 2741 и заврша-
ва се на кп 2732/1, све у КО Младеновац (Село). 

Образложење: по топониму.
9. Улица Бранислава Николића – почиње од Варовничке, 

између кп 2845/2 и кп 2850, иде дуж кп 2848 и завршава се 
на кп 2847, све у КО Младеновац (Село). 

Образложење: Бранислав Николић (1925–2000) био је 
мајор ваздухопловства и учесник Другог светског рата.

10. Рисовачка улица – почиње од Милутина Миланкови-
ћа, између кп 3561 и кп 3603, иде дуж кп 3602 и завршава 
се између кп 3565 и кп 3571/1, све у КО Младеновац (Село). 

Образложење: по Рисовачкој пећини.
11. Маричка улица – почиње од Илије Петровића, изме-

ђу кп 2862 и кп 2855, иде дуж кп 2868/3 и завршава се изме-
ђу кп 2863 и кп 2868/1, све у КО Младеновац (Село).

Члан 19.
У насељеном месту Младеновац варош (матични број 

насеља: 704458) утврђују се следећи називи улица:
1. Сокобањска улица – почиње од Мачванске, између кп 

480 и кп 519, пресеца кп 520, наставља дуж кп 517/9 и заврша-
ва се између кп 517/2 и кп 490, све у КО Младеновац (варош). 

2. Пчињска улица – почиње од Руђера Бошковића, изме-
ђу кп 252 и кп 251, иде дуж кп 5790 и завршава се између кп 
294/1 и кп 200, код предложених Улица Пантелије Срећко-
вића и кнегиње Љубице, све у КО Младеновац (варош). 

3. Улица Пантелије Срећковића – почиње од новопре-
дложене Пчињске улице и Улице кнегиње Љубице, између 
кп 295 и кп 294/1, пресеца кп 5790, кп 294/2 и кп 290 и ту се 
завршава, све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Пантелија Срећковић (1834–1903) био је 
српски историчар, академик, потпредседник Народне скуп-
штине, посланик, професор, ректор Велике школе и пирот-
ски окружни начелник.

4. Дарвинова улица – почиње од новопредложене Пчињске 
улице, пресеца кп 280/7, иде дуж кп 280/6, пресеца кп 280/1 и 
ту се завршава код кп 289, све у КО Младеновац (варош). 

5. Сомборска улица – почиње од новопредложене Пчињ-
ске улице, између кп 254/1 и кп 276, иде дуж кп 5790, пресе-
ца кп 271/2, кп 267/1, кп 313/2, кп 301/1 и ту се завршава, 
све у КО Младеновац (варош). 

6. Теслина улица – представља продужетак Теслине улице 
(матични број: 704458052847) која се продужава у делу који 
почиње између кп 336 и кп 338, иде дуж кп 337 и завршава се 
између кп 375 и кп 377, све у КО Младеновац (варош). 

7. Вартина улица – почиње од Владимира Роловића, иде 
дуж кп 3977/27, пресеца кп 3935/2, наставља дуж кп 3935/1 
и завршава се код постојеће улице Иве Андрића, на кп 3901, 
све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Миодраг Вартабедијан Варта (1933–2009) 
је био српски графичар, сликар и дизајнер.

8. Нововарошка улица – почиње од новопредложене 
Вартине улице, између кп 3916 и кп 3976, иде дуж кп 3935/1 
и завршава се код постојеће Улице краља Петра Првог, све у 
КО Младеновац (варош). 

9. Улица патријарха Саватија – почиње од Владимира 
Роловића, између кп 3969 и кп 3949/1, иде дуж кп 3935/2 и 
завршава се између кп 3961 и кп 3960, код предложене ули-
це бр. 7, све у КО Младеновац (варош).

Образложење: Патријарх Саватије био је архиепископ 
пећки и патријарх српски од 1585. до 1589. године. 

10. Прибојска улица – почиње од Ђуре Јакшића, између кп 
2431/1 и кп 2443/1, иде дуж кп 2431/4, кп 2422/3 и завршава се 
између кп 2419/2 и кп 2420/2, све у КО Младеновац (варош). 

11. Куршумлијска улица – почиње од новопредложене При-
бојске улице, пресеца кп 2432/1, кп 2439, кп 2440/1, кп 2440/2, 
кп 2441/1, кп 2442 и ту се завршава код границе са суседним на-
сељеним местом Кораћица, све у КО Младеновац (варош). 

12. Студеничка улица – почиње од Филипа Филиповића, 
између кп 5391/5 и кп 5394, иде дуж кп 5391/6, пресеца кп 
5391/17 и ту се завршава, све у КО Младеновац (варош). 

13. Улица Старца Вујадина – почиње од Вука Караџића, 
између кп 3084 и кп 3035, иде дуж кп 3052 и завршава се 
између кп 3029 и кп 3053, код постојеће улице Доктора Руса, 
све у КО Младеновац (варош). 

14. Улица Ивана Косанчића – почиње од Кајмакчалан-
ске, пресеца кп 5450/2, иде дуж кп 5450/3 и завршава се 
између кп 5452/4 и кп 5693/2, код постојеће Улице Паје Јо-
вановић, на граници са суседним насељеним местом Међу-
лужје, све у КО Младеновац (варош). 

15. Улица Топлице Милана – почиње од новопредложене 
Ивана Косанчића, иде између кп 5372, кп 5373, кп 5369/1, 
кп 5369/2, кп 5369/3 са једне и кп 5375, кп 5374, кп 5368, кп 
5367 и кп 5366/2 са друге стране и ту се завршава, све у КО 
Младеновац (варош). 

16. Улица Драгана Танкосића – почиње од новопредло-
жене Ивана Косанчића, између кп 5376/1 и кп 5378/4, иде 
дуж кп 5376/4 и завршава се између кп 5377/1 и кп 5378/1, 
све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Драган Танкосић био је војник гардијске 
бригаде. Страдао је у ваздухопловном нападу снага НАТО 
на Београд 20.05.1999. године на касарну „Дедиње” и КБЦ 
„Драгише Мишовића”.

17. Улица Југ-Богдана – почиње од Смедеревског пута, 
између кп 4679 и кп 4684/8, иде дуж кп 4664, пресеца кп 
5789/1, наставља дуж целе кп 5264/1 и завршава се између 
кп 4656 и кп 5259, све у КО Младеновац (варош). 

18. Бујановачка улица – почиње од новопредложене Југ-
-Богдана, између кп 5221 и кп 5214, иде дуж кп 5264/1 и за-
вршава се на кп 5217, све у КО Младеновац (варош). 

19. Улица Лазара Хребељановића – улица почиње од но-
вопредложене Југ-Богдана, између кп 5222 и кп 5232, иде 
дуж кп 5224 и завршава се између кп 5223 и кп 5231, све у 
КО Младеновац (варош). 

20. Улица Милице Хребељановић – почиње од новопре-
дложене Југ-Богдана, између кп 5232 и кп 5234, иде дуж кп 
5233 и завршава се на кп 5229, све у КО Младеновац (варош).

21. Улица кнеза Часлава – почиње од Карађорђеве, изме-
ђу кп 2802 и кп 2825, иде дуж кп 2824 и завршава се код кп 
2817, све у КО Младеновац (варош). 

22. Улица Косовског боја – почиње од Карађорђеве, из-
међу кп 2769/2 и кп 2765, иде дуж кп 2767 и завршава се из-
међу кп 2766 и кп 2769/2, све у КО Младеновац (варош). 

23. Улица малог Радојице – почиње од Карађорђеве, из-
међу кп 2765 и кп 2764, иде дуж кп 2761 и завршава се изме-
ђу кп 2759 и кп 2763, све у КО Младеновац (варош). 

24. Улица Вукашина Мрњавчевића – почиње од Кара-
ђорђеве, између кп 755 и кп 2366, иде дуж кп 768, затим 
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скреће и пресеца кп 2385 и завршава се између кп 759 и кп 
2384, код постојеће улице Иве Андрића, све у КО Младено-
вац (варош). 

25. Улица деспота Угљеше – почиње од Владимира Роло-
вића, између кп 4350/14 и кп 3977/13, пресеца кп 5805/1, кп 
4016/1, кп 4010 и завршава се код постојеће улице Љубе Да-
видовића, све у КО Младеновац (варош). 

26. Улица Марка Краљевића – почиње од Карађорђеве, 
пресеца кп 709/2, иде дуж кп 5738/1, скреће и пресеца кп 
681/2, наставља дуж кп 681/1 и завршава се између кп 678 
и кп 694, код новопредложене Улице чучук–Стане, све у КО 
Младеновац (варош). 

27. Улица првог новембра – почиње од новопредложене 
Чучук-Стане, између кп 705 и кп 708, иде дуж кп 706 и завр-
шава се на кп 701, све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Прва српска армија под командом вој-
воде Петра Бојовића у Првом светском рату ослободила је 
Београд 1918. године.

28. Улица Чучук-Стане – почиње од Карађорђеве, између 
кп 592 и кп 709/1, иде дуж кп 591/1, пресеца кп 629 и завр-
шава се код кп 610, све у КО Младеновац (варош). 

29. Безданска улица – почиње од Космајске, између кп 
3362 и кп 3356, иде дуж кп 3346/2 и завршава се између кп 
3361 и кп 3360, све у КО Младеновац (варош).

30. Баба-Вишњина улица – почиње од Козарачке, између 
кп 5597 и кп 5579, иде дуж кп 5571 и завршава се између кп 
5587 и кп 5585, све у КО Младеновац (варош). 

31. Улица 11. октобра – почиње од новопредложених 
Урошевачке и Улице крагујевачких ђака, код кп 5739 (КО 
Младеновац (варош)), иде дуж границе са суседним насе-
љеним местом Међулужје, дуж кп 4164 (КО Међулужје) и 
завршава се код кп 5711/5 (КО Младеновац (варош)). 

32. Призренска улица – представља продужетак посто-
јеће улице Призренске из суседног насељеног места Међу-
лужје (матични број: 704440053597, продужава се у делу 
који почиње од границе са насељеним местом Међулужје 
између кп 5755 и кп 5760, иде дуж кп 5808 и завршава се 
између кп 5306 и кп 5741 код постојеће Улице мали пролаз, 
све у КО Младеновац (варош).

33. Улица српских јунака – почиње од Малог пролаза, 
између кп 5308 и кп 5313/2, иде дуж кп 5808 и завршава се 
између кп 5318 и кп 5300, све у КО Младеновац (варош). 

34. Урошевачка улица – почиње од Малог пролаза, изме-
ђу кп 5727 и кп 5739, иде дуж кп 5808, кп 5709/2 и завршава 
се између кп 5708 и кп 5711/2, код постојеће улице Паје Јо-
вановића на граници са суседним насељеним местом Међу-
лужје, све у КО Младеновац (варош). 

35. Улица крагујевачких ђака – почиње од Малог прола-
за, код кп 5727, иде дуж кп 5808, затим скреће и наставља 
дуж кп 5357/4, пресеца кп 5357/3, кп 5352/1 и ту се заврша-
ва, све у КО Младеновац (варош). 

36. Улица Дијане Будисављевић – почиње од Моравске, 
између кп 4741 и кп 4740, иде дуж кп 4745/2, пресеца кп 4746 
и завршава се на кп 4747, све у КО Младеновац (варош).

37. Улица јасеновачких жртава – почиње од Владимира 
Роловића, између кп 4041 и кп 4037, иде дуж кп 4039 и за-
вршава се између кп 4065 и кп 4059, све у КО Младеновац 
(варош). 

38. Улица Стефана Дечанског – почиње од Паје Јовано-
вића на граници са суседним насељеним местом Међулуж-
је, између кп 5697/4 и кп 5698/3, иде дуж кп 5697/6 и завр-
шава се код кп 5697/5, све у КО Младеновац (варош).

39. Улица 11. новембра – почиње од Славка Манојлови-
ћа, између кп 199/7 и кп 185/5, иде дуж кп 186/2, пресеца кп 
186/1 и завршава се код кп 196, све у КО Младеновац (ва-
рош). 

40. Улица ослободилаца Београда – почиње од Славка 
Манојловића, пресеца кп 185/12, иде дуж кп 185/11 и завр-
шава се између кп 185/3 и кп 185/9, све у КО Младеновац 
(варош). 

41. Миџорска улица – почиње од Козарачке, од кп 
4385/2, иде дуж кп 5571 и завршава се између кп 5560 и кп 
5575, све у КО Младеновац (варош).

42. Улица 20. октобра – почиње од Панчићеве, између кп 
4171 и кп 4114/1, иде дуж кп 4158, кп 5123/1 и завршава се 
између кп 3877/3 и кп 3720/1, код границе са суседним на-
сељеним местом Кораћица, све у КО Младеновац (варош). 

43. Улица Ивана Губијана – почиње од Босанске на гра-
ници са суседним насељеним местом Кораћица, између кп 
3878/11 и кп 3878/4, иде дуж кп 3878/10 и завршава се из-
међу кп 3878/15 и кп 3878/9, све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Иван Губијан (1923–2009) био је српски 
и југословенски атлетски репрезентативац. Освајач је сре-
брне медаље на Олимпијским играма у Лондону 1948. (прва 
медаља у атлетици за Југославију). Иницијативу је поднео 
Олимпијски комитет Србије.

44. Улица Наталије Бјелајац – почиње од Босанске на 
граници са суседним насељеним Кораћица, између кп 
3878/19 и кп 3877/2, иде дуж кп 3878/20 и завршава се из-
међу кп 3877/6 и кп 3878/17, све у КО Младеновац (варош). 

45. Улица Љубице Чакаревић – почиње од Космајске, из-
међу кп 3712 и кп 3701, иде дуж кп 3705 и завршава се на кп 
3690/2, све у КО Младеновац (варош). 

46. Улица Ружице Сокић – почиње од Шарпланинске, 
код кп 418/5, иде дуж кп 418/9 и завршава се на кп 418/8, 
све у КО Младеновац (варош). 

47. Улица Владимира Радојевића – представља проду-
жетак постојеће Улице Владимира Радојевића из сусед-
ног насељеног места Младеновац (Село) (матични број: 
704466053976), и продужава се у делу који почиње од гра-
нице са суседним насељеним местом Младеновац (Село), 
између кп 416 и кп 412, иде дуж кп 413, затим скреће и на-
ставља дуж кп 414 и завршава се код постојеће улице Шар-
планинске, између кп 415 и кп 406, све у КО Младеновац 
(варош).

48. Улица Мише Блама – почиње од Крагујевачке, изме-
ђу кп 4347/2 и кп 4343, иде дуж кп 5804/1, затим скреће и 
наставља дуж кп 4321/5 и завршава се на кп 4321/3, све у 
КО Младеновац (варош). 

Образложење: Миша Блам (1947–2014) био је српски 
џез музичар, контрабасиста, композитор, џез публициста, 
аранжер и музички педагог. На фестивалу „Нишвил” 2011. 
године добио је истоимену награду за животно дело.

49. Шабачка улица – почиње од новопредложене Мише 
Блама, између кп 4340 и кп 4342, иде дуж кп 5804/1, пресеца 
кп 4322 и завршава се на кп 4321/2, све у КО Младеновац 
(варош). 

50. Румска улица – почиње од Крагујевачке, пресеца 
кп 5622/1, кп 5622/5, кп 5622/7, кп 5622/21, кп 5622/8, кп 
5622/15, кп 5622/20, кп 5622/9, затим скреће и наставља дуж 
кп 5629/6 и завршава се на кп 5629/3, све у КО Младеновац 
(варош). 

51. Инђијска улица – почиње од Крагујевачке, између кп 
5630/6 и кп 5630/7, иде дуж кп 5630/23 и завршава се између 
кп 5630/19 и кп 5630/9, све у КО Младеновац (варош).

52. Новосадска улица – почиње од Доктора Руса, између 
кп 3064 и кп 3071, иде дуж кп 3028 и завршава се између кп 
3064 и кп 3065, све у КО Младеновац (варош). 

53. Улица кестенова – почиње од Међулушке на грани-
ци са суседним насељеним местом Међулужје, између кп 
5652/4 и кп 5656/4, иде дуж кп 5655 и завршава се између кп 
5654 и кп 5656/1, све у КО Младеновац (варош).
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54. Вршачка улица – почиње од Влајка Станића, између 
кп 1420 и кп 1436, иде дуж кп 1422 и завршава се између кп 
1423 и кп 1434, све у КО Младеновац (варош). 

55. Тамишка улица – почиње од Вука Караџића, између 
кп 3111 и кп 3121, иде дуж кп 3116 и завршава се између кп 
3117 и кп 3115, све у КО Младеновац (варош). 

56. Улица Оље Ивањицки – почиње од Вука Караџића, 
између кп 1330/1 и кп 1315/1, иде дуж кп 1318/1, кп 1318/3, 
кп 1318/2, скреће и наставља дуж кп 1323/2 и завршава се 
између кп 1324 и кп 1321/1, све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Оља Ивањицки (1931–2009) је била позната 
српска сликарка и члан Удружења ликовних уметника Србије.

57. Улица краља Милана – почиње од Смедеревског 
пута, између кп 4908 и кп 4928/02, иде дуж кп 5807/1 и завр-
шава се између кп 4925 и кп 4928/02, све у КО Младеновац 
(варош). 

58. Улица краљице Наталије – почиње од Милована Ви-
даковића, између кп 1361 и кп 1360/1, иде дуж кп 1368/2, 
пресеца кп 1352, затим скреће и пресеца кп 1354/1 и завр-
шава се на кп 1355/1, све у КО Младеновац (варош). 

59. Улица кнегиње Зорке – почиње од Милована Вида-
ковића, између кп 1341 и кп 1367/2, иде дуж кп 1368/6 и за-
вршава се између кп 1344 и кп 1348/2, све у КО Младеновац 
(варош). 

60. Улица кнегиње Љубице – почиње од новопредло-
жених улица Пантелије Срећковића и Пчињске, између кп 
294/1 и кп 193, иде дуж кп 5790, пресеца кп 5791/1, наста-
вља дуж кп 169/3, 171/8, кп 174/3, кп 140/5 и завршава се 
код кп 128/1, између кп 133 и кп 183/3, све у КО Младено-
вац (варош). 

61. Грачаничка улица – почиње од Витомира Богданови-
ћа Бурзе, од кп 2884, пресеца кп 3279, кп 3275/1, кп 3275/2, 
кп 3275/1, кп 3292 и завршава се на кп 3294, код новопре-
дложене Милешевске улице, све у КО Младеновац (варош). 

62. Милешевска улица – почиње од Космајске, иде дуж 
кп 3294, затим скреће и наставља дуж кп 3801/1 и завршава 
се код кп 3315, све у КО Младеновац (варош). 

63. Љубостињска улица – почиње од Космајске, пресеца кп 
3795, затим скреће и пресеца кп 3794, кп 3789, кп 3788/2, кп 
3788/1, кп 3783, кп 3782, наставља дуж кп 3801/1 и завршава се 
код постојеће улице Космајске, све у КО Младеновац (варош). 

64. Улица Косте Богдановића – почиње од Љубе Давидо-
вића, између кп 4003 и кп 3992, иде дуж кп 4009 и завршава 
се између кп 3999 и кп 3996, све у КО Младеновац (варош). 
Напомена: предложена улица бр. 64 је део постојеће улице 
Љубе Давидовића. 

Образложење: Коста Богдановић (1930–2012) био је срп-
ски вајар, историчар уметности, ликовни критичар и теоре-
тичар визуелних уметности. 

65. Улица Михајла Швраке – почиње од Михаила Мило-
вановића, између кп 1554/2 и кп 1586/14, иде дуж кп 1559/1 
и завршава се на кп 1559/2, све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Михајло Шврака (1955–2012) био је један 
од најуспешнијих српских атлетских тренера. Започео је рад 
у СД „Црвена звезда”, а тренерску афирмацију стекао је у АК 
„Црвена звезда” почетком сарадње са једним од најбољих 
српских атлетичара свих времена Драгутином Топићем, са 
којим је као тренер четири пута учествовао на Олимпијским 
играма, освојио титуле светског јуниорског првака и титулу 
шампиона Европе у сениорској конкуренцији. 

66. Улица Милована Видака – почиње од Савића Млин, 
између кп 5802/2 и кп 4535, пресеца кп 5802/1, затим скреће 
и пресеца кп 5785 и завршава се код кп 4520, све у КО Мла-
деновац (варош). 

Образложење: Милован Видак (1926–2003) је био српски 
сликар.

67. Улица цара Константина – почиње од новопредложене 
Лепеничке, између кп 4530 и кп 4524 иде дуж кп 4527 и заврша-
ва се између кп 4528 и кп 4525, све у КО Младеновац (варош). 

68. Улица Милана Ракића – улица почиње од Влајка 
Станића, између кп 1480 и кп 1398/1, иде дуж кп 1475/1, кп 
1475/3, кп 1475/5, кп 1475/6, кп 1530/2, кп 1531/3, кп 1532/2, 
кп 1534/2, кп 1535/2, кп 1536/2, кп 1541/7, кп 1540/4, кп 
1546/1 и завршава се између кп 1548/2 и кп 1546/10, све у 
КО Младеновац (варош). 

69. Острошка улица – почиње од новопредложене Југ-
-Богдана, код кп 4665, пресеца кп 4664 и завршава се код кп 
4671/1, све у КО Младеновац (варош). 

70. Улица Растка Петровића – почиње између кп 423/2 и 
кп 424/2, иде дуж кп 425, пресеца кп 417/1, наставља дуж кп 
396 и завршава се између кп 398 и кп 395, све у КО Младе-
новац (варош). 

71. Улица Симе Роксандића – почиње од Хајдук-Вељ-
кове, код кп 2487/1, иде дуж кп 2486 и завршава се код кп 
2494, све у КО Младеновац (варош). 

72. Улица Петра Ђурковића – почиње од Хајдук-Вељко-
ве, између кп 2533 и кп 2538, иде дуж кп 2534/2, кп 2534/1, 
затим скреће и пресеца кп 2526/3 и на њој се завршава, све у 
КО Младеновац (варош). 

Образложење: Петар 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.

73. Улица Мире Алечковић – почиње од Хајдук-Вељкове, 
између кп 2641 и кп 2642/1, иде дуж кп 2642/2, кп 2632/2 и 
завршава се између кп 2633 и кп 2632/1, код постојеће ули-
це Панчићева, све у КО Младеновац (варош). 

74. Улица Душана Матића – почиње од Хајдук-Вељкове, 
између кп 3837 и кп 3876, иде дуж кп 5798/4 и завршава се 
између кп 3843 и кп 3869, све у КО Младеновац (варош). 

Образложење: Душан Матић (1898–1980) био је песник, 
мислилац, преводилац, романсијер, есејиста и прозаиста, 
један од покретача надреализма у српској књижевности. 

75. Улица Мирослава Чангаловића – почиње од Фру-
шкогорске, између кп 4877/4 и кп 4877/5, пресеца кп 4877/3, 
кп 4054/6, кп 4878/1 и завршава се између кп 4879/10 и кп 
4055/8, све у КО Младеновац (варош). Напомена: предложе-
на улица бр. 75 је део постојеће улице Баташевачке. 

Образложење: Мирослав Чангаловић (1921–1999) је био 
српски оперски и концертни певач, бас, једно је од најве-
ћих имена у историји српске и шире југословенске, музичке 
уметности. Носилац је бројних југословенских и међуна-
родних признања и одликовања. 

Засеок 1 – Шумице – засеок се налази на делу кп 737 и кп 
739, све у КО Младеновац (варош). 

Засеок 2 – Младеновачки гај – засеок се налази на кп 
4298, кп 4295 и кп 4270, све у КО Младеновац (варош). 

Члан 20.
У насељеном месту Међулужје (матични број насеља: 

704440) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Солунског фронта – улица почиње од Једанае-

стог октобра, између кп 3107 и кп 3108, иде дуж кп 4168 и 
завршава се између кп 3089 и кп 3131, код постојеће улице 
Изворске, све у КО Међулужје. 

2. Улица Јована Мушкатировића – улица почиње од Једа-
наестог октобра, између кп 2942 и кп 2960, иде дуж кп 2958 
и завршава се на кп 2948, све у КО Међулужје. 

Образложење: Јован Мушкатировић (1743–1809) био је 
српски књижевник и поборник рационализма. Постао је 
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први адвокат међу Србима. Заступао је једно време и срп-
ске фрушкогорске манастире. Био је сенатор у Скупштини 
Града Пеште. 

3. Улица 16. априла – улица почиње од Ужичке, између 
кп 4566 и кп 4568, иде дуж кп 4567 и завршава се на кп 4558, 
све у КО Међулужје. 

4. Улица Иве Лоле Рибара – улица почиње од Св. Јоаки-
ма и Ане, између кп 4519 и кп 4521, иде дуж кп 4520 и завр-
шава се између кп 4518 и кп 4524, све у КО Међулужје.

5. Молерова улица – улица почиње од Св. Јоакима и Ане, 
између кп 4529 и кп 4531, иде дуж кп 4530 и завршава се из-
међу кп 4528 и кп 4535, све у КО Међулужје. 

6. Улица 15. фебруара – улица почиње од Војислава Или-
ћа, између кп 4581 и кп 4573, иде дуж кп 4569 и завршава се 
између кп 4579 и кп 4578, све у КО Међулужје. 

7. Улица Оскара Давича – улица почиње од Призренске, 
између кп 3026 и кп 3020, иде дуж кп 3025 и завршава се на 
кп 3034, све у КО Међулужје. 

8. Улица Драгутина Брковића – улица почиње од Паје Јо-
вановића, на граници са суседним насељеним местом Мла-
деновац (варош), између кп 2896 и кп 2901, иде дуж кп 2900 
и завршава се на кп 2879, све у КО Међулужје. 

Образложење: Драгутин Брковић погубљен је у Првом 
светском рату од стране Аустроугарске војске.

9. Улица Јанка Поповића – улица почиње од Орашачке, 
између кп 2883 и кп 2882/1, иде дуж кп 2882/6 и завршава се 
на кп 2882/1, све у КО Међулужје. 

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. 

10. Зетска улица – улица почиње од Св. Јоакима и Ане, 
између кп 3212/1 и кп 3211, иде дуж кп 3214 и завршава се 
на кп 3212/4, све у КО Међулужје. 

11. Улица Јована Белића – улица почиње од Св. Јоакима 
и Ане, између кп 3420 и кп 3418, иде дуж кп 3419 и заврша-
ва се између кп 3403 и кп 3409, све у КО Међулужје.

Образложење: Јован Белић (1909–1997) био је инжењер 
агрономије, професор Пољопривредног факултета у Бео-
граду и члан САНУ. Почасни члан Савеза инжењера и тех-
ничара Југославије.

12. Ваљевска улица – улица почиње од Св. Јоакима и 
Ане, између кп 3348 и кп 3370/2, иде дуж кп 3349 и заврша-
ва се на кп 3338, све у КО Међулужје. 

13. Улица Миње Дедића – улица почиње од Св. Јоакима 
и Ане, између кп 4499 и кп 3333, иде дуж кп 4498 и заврша-
ва се на кп 4495, све у КО Међулужје. 

Образложење: Мирослав „Миња” Дедић (1921–2015) 
био је југословенски и српски редитељ.

14. Улица западноморавска – улица почиње од Св. Јоа-
кима и Ане, између кп 4539 и кп 4541, иде дуж кп 4540 и 
завршава се на кп 4542, све у КО Међулужје. 

15. Улица династије Немањића – улица почиње од Војво-
де Живојина Мишића, између кп 4034 и кп 4122/2, иде дуж 
кп 4173 и завршава се између кп 4036 и кп 4122/6, код по-
стојеће улице Ловачки пут, све у КО Међулужје. 

16. Улица војводе Петра Бојовића – улица почиње од Војво-
де Живојина Мишића, између кп 4016/1 и кп 4017/2, иде дуж 
кп 4017/4 и завршава се на кп 4017/1, све у КО Међулужје. 

17. Улица Васка Попе – улица почиње од Шумског пута, 
између кп 990/2 и кп 991, иде дуж кп 990/9 и завршава се на 
кп 990/8, све у КО Међулужје. 

18. Улица Дејана Медаковића – улица почиње од Жарка 
Бујагића, између кп 4331/3 и кп 4327, иде дуж кп 4330 и за-
вршава се између кп 4329 и кп 4331/2, све у КО Међулужје. 

Образложење: Дејан Медаковић (1922–2008) био је исто-
ричар уметности, академик, председник САНУ 1998–2003. 

19. Улица Милорада Павића – улица почиње од Војво-
де Вићентија, између кп 3657 и кп 3649, иде дуж кп 3655 и 
завршава се између кп 3653 и кп 3663, све у КО Међулужје. 

20. Улица господара Вучића – улица почиње од Војводе Ви-
ћентија, између кп 3629 и кп 3627, иде дуж кп 3628, кп 3632/4 и 
завршава се између кп 3632/1 и кп 3632/8, све у КО Међулужје. 

21. Улица краља Милутина – улица почиње од Војводе 
Вићентија, између кп 4304/1 и кп 4361, иде дуж кп 4362, 
пресеца кп 4360, затим скреће и наставља дуж кп 4354 и за-
вршава се између кп 4356 и кп 4353, све у КО Међулужје. 

22. Бањалучка улица – улица почиње од 8. нове, између 
кп 3927 и кп 3954, иде дуж кп 3953 и завршава се на кп 3945, 
све у КО Међулужје. 

Засеок 1 – Њивски крај – засеок се налази на делу кп 
2090/5, све у КО Међулужје. 

Засеок 2 – Виноградски луг – засеок се налази на делу кп 
1822/11, све у КО Међулужје.

Члан 21.
У насељеном месту Влашка (матични број насеља: 

704369) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица њивски пут – улица почиње код Косног пута 

(између кп 5235/1 и кп 5358/2), иде дуж кп 5977, кп 5856/1, 
затим скреће и пресеца кп 5925, кп 5277/1 и завршава се код 
постојеће улице Краља Александра Првог, све у КО Влашка. 

2. Улица шумадијски сокак – улица почиње код Краља 
Александра Првог (између кп 5596/2 и кп 5646/1), иде дуж 
кп 5596/1 и завршава се између кп 5646/3 и кп 5598/2, све у 
КО Влашка. 

3. Улица кружни венац – улица почиње код кп 8/2, иде 
дуж кп 5823 и завршава се код кп 16/1, све у КО Влашка. 

4. Улица виноградски сокак – улица почиње код Краља 
Александра Првог, између кп 5792/4 и кп 5802/2, иде дуж кп 
5973/1 и завршава се између кп 5792/1 и кп 5802/1, све у КО 
Влашка. 

5. Нишка улица – улица почиње код Гробљанског пута, 
између кп 3631/7 и кп 3633/2, иде дуж кп 3633/3, кп 3634/3 и 
завршава се на кп 3635/2, све у КО Влашка. 

6. Матарушка улица – улица почиње код Бунараче, на кп 
5927 (између кп 4246/1 и кп 4251), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 3715 и кп 4224/2), 
све у КО Влашка. 

7. Улица Милана Злоковића – улица почиње од Бунара-
че, на кп 4206 (између кп 4200 и кп 4207/1), иде целом ду-
жином том истом кп, на којој се завршава (између кп 4202 и 
кп 4207/1), све у КО Влашка.

Образложење: Милан Злоковић (1898–1965) био је српски 
архитекта и професор Архитектонског факултета у Београду. 

8. Устаничка улица – улица почиње од Варовничке, на 
кп 3761 (између кп 3749/2 и кп 3752/1), иде делом дуж исте 
кп, преко кп 3762 и кп 3763, на којој се завршава (код кп 
5946), све у КО Влашка. 

9. Улица Олге Дивац – улица почиње од Прелепца, на кп 
5860 (између кп 865 и кп 866), иде целом дужином том ис-
том кп, на којој се завршава (између кп 859 и кп 869/2), све 
у КО Влашка. 

Образложење: Олга Дивац (1921–1997) била је архитек-
та. Дала је значајан допринос уобличењу сајамског комплек-
са као генерални директор Београдског сајма у изградњи.

10. Улица влашки венац – улица почиње од Кружног 
пута, на кп 5828/2 (између кп 2819 и кп 2812), иде делом 
дуж исте кп, делом дуж кп 5875, на којој се завршава (изме-
ђу кп 1844 и кп 1904), све у КО Влашка. 

11. Сутјеска улица – улица почиње од Занатлија, на кп 
1931/5 (између кп 1952 и кп 1950), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 1931/7 и кп 
1930/1), све у КО Влашка. 
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12. Улица Цвијете Зузорић – улица почиње од Прелепца, 
на кп 2843 (између кп 2851/2 и кп 2842/4), иде целом дужи-
ном том истом кп, на којој се завршава (између кп 2842/4 и 
кп 2849), све у КО Влашка. 

Образложење: Цвијета Зузорић (1552–1648) била је 
племкиња, песникиња и мецена. 

13. Улица станојевачки венац – улица почиње од Стано-
јевца, на кп 5918 (између кп 3385/2 и кп 3480/1), иде делом 
дуж исте кп, скреће и иде делом дуж кп 3444/2, на којој се 
завршава (између кп 3446 и кп 3447/1), све у КО Влашка. 

14. Улица Вујадина Бошкова – улица почиње од Косног 
пута, на кп 5920 (између кп 3490 и кп 3491), иде целом ду-
жином том истом кп, на којој се завршава (између кп 5202/3 
и кп 5203/1), све у КО Влашка.

Образложење: Вујадин Бошков (1931–2014) је био бив-
ши српски фудбалер и фудбалски тренер. Највећи успех као 
тренер доживео је 1990. године када је освојио Куп побед-
ника купова са Сампдоријом. Такође је 1981. са Реал Ма-
дридом дошао до финала Лиге шампиона. Осим тога је као 
тренер освојио првенство Шпаније, два пута шпански куп, 
једном првенство Италије и два пута италијански куп, те 
једном првенство Југославије. 

15. Подунавска улица – улица почиње од Косног пута, 
на кп 5922 (између кп 3510 и 537/3), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 3526/2 и кп 
3520/10), све у КО Влашка. 

16. Улица хероја са Кошара – улица почиње од Косног 
пута, на кп 5884/1 (између 3187/1 и кп 3137/2), иде целом 
дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
3150 и кп 3176/3), све у КО Влашка. 

17. Туријска улица – улица почиње од Косног пута, на кп 
5915/1 (између кп 5915/2 и кп 2726), иде делом дуж исте кп, 
делом дуж кп 5884/1 и кп 5898/2, на којој се завршава (изме-
ђу кп 3242 и кп 5909), све у КО Влашка. 

18. Улица Срђана Кнежевића – улица почиње од Косног 
пута, на кп 5912 (између кп 2736/2 и кп 2732/2), иде целом 
дужином том истом кп, на којој се завршава (између кп 
2673 и кп 2721), све у КО Влашка. 

Образложење: Срђан Кнежевић (1955–2006) био је по-
знати српски спортски новинар. Скоро три деценије радио 
је у спортској редакцији телевизије Београд. 

19. Крушевачка улица – улица почиње од Косног пута, 
на кп 5931 (између кп 3562/1 и кп 3129), иде целом дужином 
кп 5932, на којој се завршава (између кп 3126 и кп 3134), све 
у КО Влашка. 

20. Краљевачка улица – улица почиње од Косног пута, 
на кп 5930 (између кп 3138 и кп 3137/1), иде целом дужи-
ном том истом кп, на којој се завршава (између кп 3117 и кп 
3114), све у КО Влашка. 

21. Римска улица – улица почиње од Косног пута, на кп 
5935 (између кп 3148 и кп 3066/1), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 3069 и кп 3145), 
све у КО Влашка. 

22. Улица Тибора Церне – улица почиње од Косног пута, 
на кп 5879/1 (између кп 2744 и кп 2749), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 2747/2 и кп 
2743), све у КО Влашка. 

23. Улица Споменка Гостића – улица почиње од Косног 
пута, на кп 5877 (између кп 1853 и кп 1826/5), иде целом 
дужином том истом кп 1840, на којој се завршава (код кп 
1825), све у КО Влашка. 

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.

24. Улица Ивана Антића – улица почиње од новопредло-
жене Споменка Гостића, на кп 5877 (између кп 1840 и кп 
1851/2), иде делом дуж кп 1850, завршава се на кп 1846 (код 
кп 1841/2), све у КО Влашка.

Образложење: Иван Антић (1923–2005) био је српски 
архитекта и академик САНУ и професор Архитектонског 
факултета у Београду. Био је један од најбољих послератних 
архитеката у Југославији.

25. Сремска улица – улица почиње од Косног пута, на кп 
5852 (између кп 1769 и кп 1826/2), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 1823 и кп 1826/1), 
све у КО Влашка. 

26. Банатска улица – улица почиње од Косног пута, на кп 
1781/2 (између кп 1781/1 и кп 1780), иде делом дуж исте кп, 
делом дуж кп 1778, на којој се завршава (код кп 1777), све у 
КО Влашка.

27. Улица Јованке Бончић – улица почиње од Шешеви-
ца, на кп 5828/2 (између кп 1640 и кп 1660/3), иде целом ду-
жином кп 5869, на којој се завршава (између кп 1627/2 и кп 
1657/2), све у КО Влашка. 

Образложење: Јованка Бончић (1887–1966) била је прва 
жена архитекта у историји Немачке која је стекла диплому 
инжењера. Похађала је Трећу мушку гимназију у Београду и 
уписала Архитектонски факултет Велике школе. Након за-
вршеног седмог семестра и праксе у Железницама упутила 
се у Немачку на даље школовање. Иницијативу су поднели 
Библиотека града Београда и Завод за заштиту споменика 
културе Града Београда.

28. Улица опленачки венац – улица почиње од Косног 
пута, на кп 5879/1 (између кп 274 и кп 2755/2), иде делом 
дуж исте кп, делом дуж кп 5880 и 1716/3, скреће и иде де-
лом дуж кп 5825/2, на којој се завршава (између кп 1536 и 
кп 1519/1), све у КО Влашка.

29. Улица Батутов пут – улица почиње од Пресеке, на кп 
5892/1 (између кп 2595/2 и кп 2570/3), иде целом дужином 
кп 5892, на којој се завршава (између 2097/2 и 2105/3), све у 
КО Влашка. 

30. Улица багрема – улица почиње од Београдског пута, 
на кп 5892/1 (између кп 3302/2 и кп 3330/4), иде делом дуж 
кп 3331, преко кп 3335, делом дуж кп 3337/4, кроз кп 3331/4, 
на којој се завршава (између кп 3338 и кп 3341/2), све у КО 
Влашка. 

31. Улица Лазе Костића – улица почиње од Пресеке, на 
кп 5892/1 (између кп 2044 и кп 2043/9), иде делом дуж кп 
5893, преко кп 2048/1, 2048/9, 2048/10, 2048/11, на којој се 
завршава (код кп 2048/12) све у КО Влашка. 

32. Улица Ленке Дунђерски – улица почиње од ново-
предложене Лазе Костића, на кп 5893 (између кп 2044 и кп 
2048/5), иде целом дужином кп 2048/4, на којој се завршава 
(између кп 2360/5 и кп 2048/7), све у КО Влашка.

33. Салашка улица – улица почиње од Занатлијске, на 
кп 5940 (између кп 3738/2 и кп 3746/1), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 2924/1 и кп 
2922/3), све у КО Влашка. 

34. Улица Јелена Лозанић – улица почиње од Занатлије, 
на кп 3729 (између кп 3728/2 и кп 3730), иде делом дуж исте 
кп, делом дуж кп 3724/2, на којој се завршава (између кп 
3726 и кп 3725/1), све у КО Влашка. 

Образложење: Јелена Лозанић је била секретар Срп-
ског женског народног савеза, велики борац за права жена, 
болничарка у Балканском рату, члан Кола српских сестара 
и представница Црвеног крста Краљевине Србије за вре-
ме Првог светског рата у Америци. Одликована је орденом 
Белог орла и орденом Светог Саве вишег степена. До кра-
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ја свог живота била је предана својој хуманитарној мисији. 
Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.

35. Улица Бранка Миљуша – улица почиње од Занатли-
је, на кп 5941 (између кп 3731 и кп 3734), иде целом дужи-
ном том истом кп, на којој се завршава (између кп 3725/6 и 
3777), све у КО Влашка. 

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.

36. Косанчићева улица – улица почиње од Кружног 
пута, на кп 5828/2 (између кп 1881 и кп 1862), иде целом ду-
жином том истом кп, на којој се завршава (између кп 1880/1 
и кп 1874/2), све у КО Влашка. 

37. Пећка улица – улица почиње од Шешевица, на кп 
5825/2 (између кп 1682/2 и кп 1677/2), иде делом дуж кп 
1680 и кп 2964, на којој се завршава (између кп 1685/1 и кп 
1686), све у КО Влашка. 

38. Сопоћанска улица – улица почиње од Михајла Пупи-
на, на кп 5477/28 (између кп 5477/53 и кп 5477/61), иде делом 
дуж исте кп, скреће и иде преко кп 5493/12, 5493/11, 5493/2, 
на којој се завршава (код кп 5477/24), све у КО Влашка. 

39. Улица Јосипа Славенског – улица почиње од Михајла 
Пупина, на кп 5504/13 (између кп 5504/4 и кп 5504/9), иде 
делом дуж исте кп, делом дуж кп 5504/7, на којој се заврша-
ва (између кп 5504/5 и кп 5504/6), све у КО Влашка. 

40. Улица 9. маја – улица почиње од Београдског пута, на 
кп 5980 (између кп 5399/1 и кп 5186/3), иде делом дуж исте 
кп, делом дуж кп 5892/1, на којој се завршава (између кп 
3317 и кп 3321/1), све у КО Влашка. 

41. Улица дудова – улица почиње од Црне Баре, на кп 
5947 (између кп 3759 и кп 3805/2), иде целом дужином том 
истом кп, на којој се завршава (између кп 3756 и кп 3812/2), 
све у КО Влашка. 

42. Улица гвозденог пука – улица почиње од Бунарача, 
на кп 5925 (између кп 4169/1 и кп 4115), иде целом дужином 
том истом кп, на којој се завршава (између кп 4151/1 и кп 
4074/4), све у КО Влашка. 

43. Љермонтова улица – улица почиње од новопредложе-
не Гвозденог пука, на кп 5954 (између кп 4120/1 и кп 4121/3), 
иде делом дуж исте кп, делом дуж кп 5956, завршава се на кп 
5925 (између кп 4247 и кп 4106), све у КО Влашка. 

44. Улица београдски пут – представља продужетак по-
стојеће Улице београдски пут (матични број: 704369052341), 
која је део државног пута IV реда бр. 25 и продужава се у 
делу који почиње од Београдски пут, на кп 5990/1 (између кп 
3303/1 и кп 5990/2), иде целом дужином том истом кп, на ко-
јој се завршава (између кп 216/3 и кп 216/1), све у КО Влашка. 

45. Четинарска улица – улица почиње од новопредло-
жене Београдски пут, на кп 5990/1, иде делом дуж исте 
кп, скреће и иде делом дуж кп 210/5, скреће и иде кроз кп 
188/2, преко кп 189/3, 189/2, 189/1, на којој се завршава (код 
кп 203), све у КО Влашка. 

46. Улица младеновачких јунака – улица почиње од но-
вопредложене Четинарске улице, на кп 5990/1, иде делом 
дуж исте кп, делом дуж кп 5827/2, на којој се завршава (из-
међу кп 81 и кп 83/1), све у КО Влашка. 

47. Староседелачка улица – улица почиње од Кружног 
пута, на кп 5933 (између кп 3023/3 и кп 2989), иде целом ду-
жином том истом кп, на којој се завршава (између кп 3004 и 
кп 2991), све у КО Влашка.

48. Улица Гундулићев сокак – улица почиње од постојеће 
Кружни пут, на кп 5881 (између кп 1736 и кп 1882/3), иде 
кроз кп 2809/6, делом дуж кп 2809/7, на којој се завршава 
(између кп 1735/1 и кп 2809/3), све у КО Влашка. 

Засеок 1 – Влашки луг – засеок се налази на делу кп 1601 
и кп 1682/1, све у КО Влашка. 

Члан 22.
У насељеном месту Ковачевац (матични број насеља: 

704407), утврђују се следећи називи улица: 
1. Улица Ђорђа Вајферта – почиње од Ћелевачке, између 

кп 4105 и кп 4115/1, иде дуж кп 4106 и завршава се између 
кп 4101 и кп 4107, све у КО Ковачевац. 

2. Улица црни врх – почиње од Ћелевачке, између кп 
4116/3 и кп 4124/3, иде дуж кп 4116/4 и завршава се на кп 
4116/2, све у КО Ковачевац. 

3. Улица Данила Бате Стојковића – почиње од Макович-
ке, између кп 3120/2 и кп 3125, иде дуж кп 3121 и завршава 
се између кп 3117/1 и кп 3124, све у КО Ковачевац.

4. Улица народног фронта – почиње од Маковичке, из-
међу кп 1320 и кп 1528, иде дуж кп 6777 и завршава се изме-
ђу кп 1317 и кп 1530, све у КО Ковачевац. 

5. Улица мајора Миленка Тепића – почиње од Паланачки 
пут, између кп 6018/1 и кп 6018/3, иде дуж кп 6018/2, пресе-
ца кп 6016/1, затим скреће и завршава се на кп 6016/2, све у 
КО Ковачевац.

6. Манасијска улица – почиње од Доњошколске, између 
кп 4356/5 и кп 4361, иде дуж кп 4357 и завршава се између 
кп 4356/2 и кп 5074, све у КО Ковачевац. 

7. Дечанска улица – почиње од Доњошколске, између кп 
4721/1 и кп 4379, пресеца кп 6826, наставља дуж кп 6824 и 
завршава се између кп 4361 и кп 4369, све у КО Ковачевац. 

8. Политова улица – почиње од Доњошколске, између кп 
5503 и кп 5507/2, пресеца кп 5507/1 и завршава се између кп 
5504 и кп 5505, све у КО Ковачевац. 

Образложење: Михаило Полит Десанчић (1833–1920) је 
био политичар, новинар и књижевник.

9. Улица Александра Сандића – почиње од Ливадичке, 
између кп 6460/4 и кп 6471/2, иде дуж кп 6828 и завршава 
се код постојеће Улице паланачки пут, све у КО Ковачевац. 

Образложење: Александар Сандић (1836–1908) био је 
историчар, филозоф, филолог, историчар, књижевник, кул-
турни радник, политичар, aутop Xимнe Светом Сави и до-
пиcни члан многих академија у иностранству. Иницијативу 
је поднео Завод за заштиту споменика културе Града Бео-
града.

10. Чкаљина улица – почиње од Кленићке, између кп 
3708/1 и кп 3707, иде дуж кп 3129/3, кп 3129/6 и завршава се 
између кп 3709/1 и кп 3129/2, све у КО Ковачевац.

11. Улица војводе Радомира Путника – почиње од Пле-
теничке, између кп 3959/3 и кп 3961, иде дуж кп 3960 и за-
вршава се између кп 3971/2 и кп 3962, све у КО Ковачевац.

12. Улица Александра Тишме –почиње од Ђурђевске, 
између кп 4323/1 и кп 4325, иде дуж кп 4324, пресеца кп 
4326/4, кп 4326/1 и завршава се на кп 4326/3, све у КО Ко-
вачевац. 

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. Иницијативу је 
поднела Библиотека града Београда.

13. Улица Бате Паскаљевића – почиње од Ђурђевске, из-
међу кп 4264 и кп 4413/2, иде дуж кп 6819, пресеца кп 4420 и 
завршава се између кп 4261/6 и кп 4419, све у КО Ковачевац. 

14. Улица Јованке Стојковић – почиње од Мириначке, 
између кп 5305/2 и кп 5306, иде дуж кп 5312 и завршава се 
између кп 5314/1 и кп 5311/1, све у КО Ковачевац. 

Образложење: Јованка Стојковић (1852–1892) била је 
прва српска професионална пијанисткиња. Била је учени-
ца чувеног пијанисте Франца Листа који је Јованку назвао 
„најбољим пијанистом 19. века”. Ниједна њена композиција 
није сачувана.
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15. Улица Јеврема Грујића – почиње од Трга Љубомира 
Ивановића Геџе, између кп 3212/4 и кп 3212/3, иде дуж кп 
3211/6 и завршава се на кп 3211/1, све у КО Ковачевац.

16. Улица Стевана Димитријевића – почиње од Торањ-
ске, између кп 2731 и кп 3090, иде дуж кп 2730 и завршава 
се између кп 2729 и кп 3093, све у КО Ковачевац. 

Образложење: Стеван М. Димитријевић (1866–1953) 
је био српски свештеник и историчар. Указом краља Грч-
ке 1937. године проглашен је почасним доктором атинског 
Универзитета. На Коларцу у Београду 1936. године промо-
висан је у почасног доктора теологије и члана Историјског 
института Српске академије наука и уметности. За време 
службовања у Скопљу, Солуну, и Призрену сакупио је пре-
ко 600 рукописних и штампаних књига Србуља и поклонио 
их Народној библиотеци у Београду. 

17. Улица Јелене Драгаш – почиње од Торањске, између 
кп 2740 и кп 2736, иде дуж кп 2737 и завршава се на кп 2735, 
све у КО Ковачевац.

Образложење: Јелена Драгаш, рођена Дејановић (1372–
1450) или Августа Хелена Палеолог, била је српска принцеза 
из породице Драгаш и супруга византијског цара Манојла 
Другог Палеолога и мајка последњих византијских царева 
Јована Седмог и Константина Деветог. Након смрти супру-
га Манојла Другог замонашила се под именом Ипомонија. 

Иницијативу су поднели Војска Србије и Министарство 
одбране Републике Србије.

18. Улица Лазара Петровића – почиње од Ливничке, из-
међу кп 4438/2 и кп 4442/5, иде дуж кп 4441/4 и завршава се 
између кп 4437/2 и кп 4441/2, све у КО Ковачевац. 

Образложење: Лазар Петровић (1855–1903) био је срп-
ски генерал из времена Краљевине Србије, професор Војне 
академије и први ађутант краља Александра Обреновића. 
Убијен је у Мајском преврату 1903. године.

19. Улица Марије Вучетић – почиње од Лазара Чокића, 
између кп 4215/1 и кп 4217/1, иде дуж кп 4216, затим наста-
вља између кп 4211 са једне и кп 4190/3 и кп 4190/2 са друге 
стране и ту се завршава код кп 4190/1, све у КО Ковачевац. 

Образложење: Марија Вучетић Прита (1866–1954) била 
је прва српска лекарка из некадашње Угарске, учесница ал-
банске голготе и носилац бројних одликовања.

20. Лозанићева улица – почиње од Пут за равницу, пре-
сеца кп 5191, кп 5189/3 и завршава се на кп 5189/2, све у КО 
Ковачевац. 

21. Улица ковачевачки пут – почиње од Брестовачке, из-
међу кп 6115/1 и кп 6113/1, иде дуж кп 6848/1 и завршава се 
између кп 5866/2 и кп 5871/1, код постојеће улице Стрелар-
ске, све у КО Ковачевац. 

22. Матавуљева улица – почиње од Доњошколске, изме-
ђу кп 5588 и кп 5561, иде дуж кп 5569/2 и завршава се изме-
ђу кп 5568/2 и кп 5581/1, све у КО Ковачевац. 

23. Улица Грчића Миленка – почиње од Филипа Ескића, 
између кп 3885/1 и кп 3919/3, иде дуж кп 3884 и завршава се 
између кп 3882 и кп 3885/1, све у КО Ковачевац. 

24. Струмичка улица – почиње од Стреларске, између 
кп 4224/1 и кп 4258, иде дуж кп 6822/1 и завршава се на кп 
4269, све у КО Ковачевац. 

25. Улица шумадијски венац – почиње од Маковачке, из-
међу кп 1341 и кп 1337/2, иде дуж кп 6763, и завршава се 
између кп 1018 и кп 1213, све у КО Ковачевац.

1) Засеок – Боја се налази на делу кп 4918/2, кп 4917/1 и 
кп 4923/2, све у КО Ковачевац.

Образложење: назив по кастарско–топографском називу. 
2) Засеок – Поља се налази на делу кп 4202/3 и кп 4201, 

све у КО Ковачевац.
Образложење: назив по кастарско–топографском називу.
3) Засеок – Клен се налази на делу кп 1550, кп 1505, кп 

1504, кп 1502, кп 1503/1 и кп 1503/2, све у КО Ковачевац.
Образложење: назив по кастарско–топографском називу.

4) Засеок – Кленчић се налази на делу кп 3761/1, све у 
КО Ковачевац.

Образложење: назив по кастарско–топографском називу.

Члан 23.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 015-444/19-С, 25. јула 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 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 
тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службе-
ни гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Ми-
нистарства државне управе и локалне самоуправе број 015-
05-00174/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛО-
ВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗЕМУН

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

насељених местакојима није одређен назив у складу са ела-
боратима уличног система Републичког геодетског завода 
на територији градске општине Земун.

Члан 2.
У насељеном месту Земун; Београд – део (матични број 

насеља: 791059) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Жарка Миладиновића – почиње код кп 195 (КО 

Нови Београд), иде између кп 136 (КО Нови Београд) и кп 149/1 
(КО Нови Београд), наставља између кп 136 (КО Нови Београд) 
и кп 2436/1 (КО Земун) и завршава се код Тошиног бунара.

Образложење: Предложени назив је коришћен у ПГР (план 
генералне регулације), а и сама улица већ носи тај назив.

2. Улица Љубицe Ковић – почиње од Александра Дубче-
ка, пресеца кп 2436/1, наставља између кп 2021/1 и кп 2024 
и завршава се код кп 2022, све у КО Земун

Образложење: Љубица Цица Ковић (1923–2014) била је 
југословенска и српска позоришна и филмска глумица. По 
завршетку Драмског студија, играла је у неколико позори-
шних представа (Нушићеве „Покојник” и „Власт” и „Ко-
штана” Боре Станковића), али је гледаоци углавном памте 
по бројним филмским и телевизијским улогама. Шездесе-
тих година играла је у филмовима Пут око света и Орло-
ви рано лете, а остале су упамћене и њене улоге у бројним 
серијама (Леваци, Дипломци, Мајстори, Филип на коњу, 
Отписани, Салаш у Малом Риту, Врућ ветар, Бањица, 
Отворена врата), док је на великом платну њено последње 
остварење било 1999. године у филму Рањена земља.
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3. Улица Димитрија Коларовића – почиње од предложе-
не Жарка Миладиновића пресеца кп 2436/1, наставља дуж 
кп 2033/2, кп 2032/2 и ту се завршава код кп 2032/1, све у 
КО Земун

Образложење: Димитрије Мита Коларовић (1839 – 1899) 
био је српски глумац, признати комичар Народног позори-
шта у Београду у другој половини 19. века. Био је муж једне од 
првих званичних примадона Народног позоришта, Љубице 
Коларовић и отац чувене првакиње овога позоришта, Зорке 
Тодосић. Димитрије Коларовић рођен је у Земуну, у породи-
ци Тимотеуса (Тимотија) и Екатерине Коларидес. Све школе 
је похађао у Земуну. Говорио је немачки језик. Члан новосад-
ског Српског народног позоришта постао је 1861. године. За 
редовног члана београдског Народног позоришта изабран је 
1868. године. Нарочито се истакао као Чича Мија (Стари бака 
и његов син хусар Јожефа Сигетија), Гризингер (Доктор Клаус 
Адолфа Ларонжа) и Панта (Шаран Јована Јовановића Змаја). 
Упамћен је и као један од глумаца који су играли у првом Шек-
спировом делу приказаном у београдском Народном позори-
шту. То је био Млетачки трговац у режији Алексе Бачванског, 
чија је премијера била 26. новембра 1869. године.

4. Улица Маринка Маџгаља – иде преко кп 2428/1, и за-
вршава се код кп 1923, све у КО Земун.

Образложење: Маринко Маџгаљ (1978–2016) био је срп-
ски глумац, певач и телевизијски водитељ. Своју популарност 
је стекао у серији „Црни Груја”, а заједно са Огњеном Амиџи-
ћем био је члан музичког двојца Фламингоси. Маџгаљ је ро-
ђен 1978. у Београду, али је одрастао у Котору. Дипломирао је 
глуму на Факултету драмских уметности 2000. године, у класи 
проф. Гордане Марић, а играо је у Југословенском драмском 
позоришту, Народном позоришту, Звездара театру, Позори-
шту „Бошко Буха”, Битеф театру и УК „Вук Караџић”. Био је 
стални члан ансамбла Атељеа 212 од 2012. године. Прославио 
се улогама у комедијама и комичним серијалима „Црни Груја” 
и „Друг Црни у НОБ-у”, те „Рањени орао” и „Грех њене мај-
ке”. У Атељеу 212 играо је у представама: „Седам и по”, „Збо-
гом СФРЈ”, „Свети Георгије убива аждаху”, „Август у округу 
Осејџ” и „Казимир и Каролина”. Остварио је запажене улоге 
у представама Југословенског драмског позоришта: „Шине”, 
„Хамлет”, „Говорница”, „Молијер”, „Како вам драго”, „Записи 
из подземља”, „Из јуначког живота грађанства”. У Битеф теа-
тру играо је у „Фејк порно”, „Фејкбук”, у Народном позоришту 
у „Хасанагиници”, у Мадлениануму у представи „Доручак код 
Тифанија”, у УК „Вук Караџић” у представи „Сабља димиски-
ја”, у Позоришту Славија у представи „Превртач” и у Дадову у 
представи „Заједно сами”. 

5. Улица Маринe Кољубајевe – почиње од Николе Тесле 
између кп 1936 и кп 1916/1, иде дуж кп 1925 и завршава се из-
међу кп 1923 и кп 2379 код Старца Вујадина, све у КО Земун.

Образложење: Марина Кољубајева (1950–2004) је била 
српска глумица. Била је удата за познатог глумца Петра Бо-
жовића.

7. Улица прве пруге – продужетак постојеће Улице прве 
пруге (матични број: 791059025170) и продужава се код кп 
2454/2, пресеца кп 2377/1, кп 1916/1, кп 1917, кп 1918, кп 
1919 и завршава се код кп 1921, све у КО Земун.

8. Улица кестеновог листа – почиње од Прве пруге, иде 
преко кп 1912/2 и ту се завршава, све у КО Земун.

9. Улица повленских врхова – почиње од Прве пруге, иде 
преко кп 1912/2 и ту се завршава, све у КО Земун.

10. Улица платанов хлад – почиње од Палмира Тољатија, 
иде преко кп 2428/1 и ту се завршава све у КО Земун.

11. Улица Дејанa Спасовскoг – почиње од Др Недељка Ер-
цеговца, иде преко кп 2192 и ту се завршава све у КО Земун.

Образложење: Дејан Спасовски (1972–1991) био је први 
војник ЈНА који је погинуо у Хрватској. Рођени Земунац 
убијен је на Светом Року на стражи, пре почетка рата.

12. Улица Слободана Јанковића – почиње од предложене 
Дејанa Спасовскoг, иде преко кп 2192 и ту се завршава све у 
КО Земун. 

Образложење: Слободан Бобан Јанковић (1963–2006) је 
био бивши српски и југословенски кошаркаш. Најпознатији 
је као дугогодишњи играч Црвене звезде. 

13. Лаудонова улица – почиње од Марије Бурсаћ, иде 
преко кп 14492/1, кп 2436/1 и ту се завршава код кп 2455, 
све у КО Земун.

Образложење: По Лаудоновом шанцу кроз који пролази 
новопредложена улица.

14. Пљакина улица – почиње од Марије Бурсаћ, иде пре-
ко кп 14492/1 и завршава се код предложених улица Лешни-
кове и Ораховог листа, све у КО Земун.

Образложење: Михајло Костић Пљака (1933–2001) је 
био српски глумац Југословенског драмског позоришта. 
Играо је у више филмова. Са Љубом Тадићем играо је у 
култној представи Жан Пол Сартра „Прљаве руке”. Оно 
што је за Америку био Џејмс Дин, за Пољску Збигњев Ци-
булски, Пљака је био за Југославију. 

15. Лешникова улица – почиње од Марије Бурсаћ, иде 
преко кп 13874, кп 14492/1 и завршава се код предложених 
улица Пљакине и Ораховог листа, све у КО Земун.

16. Улица ораховог листа – почиње код предложених 
улица Пљакине и Лешникове, иде преко кп 14492/1 и ту се 
завршава између кп 14486/7 и кп 14284, све у КО Земун.

17. Улица Николе Караклајића – почиње код кп 14370/2 
иде преко кп 14492/1, пресеца кп 14359/2 и завршава се на 
кп 14358/2, све у КО Земун.

Образложење: Никола Караклајић (1926–2008) је био југо-
словенски и српски шахиста. У шаховској теорији је између 
осталог био познат и по изучавању и успешној игри Београд-
ског гамбита. Интернационални мајстор Никола Караклајић 
био је колекционар и велики познавалац шаховских марака. 
Десет пута је учествовао на шампионатима Југославије, а побе-
дио је 1955. у Новом Саду. Члан репрезентације Југославије на 
шаховској олимпијади у Москви 1956. која је освојила сребрну 
медаљу. Био је капитен тима на олимпијади у Бугарској (Злат-
ни пјасци) 1962. када тим опет осваја сребрну медаљу. Селек-
тор репрезентације био је од 1978 до 1984. Био је међународни 
судија ФИДЕ. Био је судија у чувеном мечу Фишер-Спаски на 
Светом Стефану и у Београду. Лотар Смит је судио само првих 
пет кола, тако да је Караклајић наставио суђење.

18. Улица Мирјанe Коџић – почиње од Јозе Шћурле из-
међу кп 14443/1 и кп 14375, иде дуж кп 14451/1, кп 14451/2, 
пресеца кп 14453, кп 14452 и завршава се код Колонија Б 
фабрике Змај, све у КО Земун.

Образложење: Мирјана Коџић (1928–2004) је била српска 
позоришна и филмска глумица. Мирјана је завршила драм-
ски одсек Музичке академије, као и Филозофски факултет. У 
Народном позоришту дебитује са 17 година. Била је прваки-
ња драме Српског народног позоришта, Сарајевског народ-
ног позоришта, Савременог позоришта и Народног позори-
шта. Носила је класични репертоар, од Молијера, Шекспира 
до руских класика, улогама од Лизе Дулитл у „Пигмалиону”, 
преко Порције из „Млетачког трговца”, Молијерове „До-
рине”, до Феме у „Покондиреној тикви”, Ћиринице у „Поп 
Ћири и поп Спири”, до дадиље у „Ромеу и Јулији”. Играла је 
у бројним ТВ серијама од којих се прославила улогом Ане 
Шумовић у Позоришту у кући. Написала је низ радио драма 
које су изведене на Радио Београду и аутор је десет романа.

19. Улица Вере Дедовић – почиње код предложене Николе 
Караклајића, пресеца кп 14365/2, кп 14365/1, кп 14453 и завр-
шава се код предложене Мирјанe Коџић, све у КО Земун.

Образложење: Вера Дедовић (1969–2000) је била српска 
глумица. Први ангажман на телевизији имала је 1993. го-
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дине, у ТВ драми редитеља Петра Зеца Рај. Снимила је ТВ 
драме: „Љубав, женидба и удадба”, „Жеља звана трамвај” и 
„Стари врускавац”. Прву улогу на филму, остварила је 1996. 
године, када јој је филмски редитељ Срђан Драгојевић, по-
верио једну од главних женских улога у филму „Лепа села 
лепо горе”. За улогу учитељице у овом филму Дедовићева је 
добила позитивне филмске критике. Филм „Сенке успоме-
на” је био последњи филмски наступ Вере Дедовић. 

20. Улицa Божидара Савићевића – почиње код предло-
жене Николе Караклајића, пресеца кп 14369/2, кп 14369/1 и 
ту се завршава код кп 14377/3, све у КО Земун.

Образложење: Божидар Савићевић (1925–2003) био је 
српски позоришни и телевизијски глумац. Глумом је почео да 
се бави 1948. године. Играо је у Народном позоришту у Кру-
шевцу и Народном позоришту у Нишу, а затим у Београдском 
драмском позоришту у Београду. Популарност је стекао уло-
гом Калче у представи „Ивкова слава” коју је одиграо 1965. го-
дине. Био је ожењен глумицом Радмилом Савићевић. 

21. Улица Душанa Јанићијевићa – почиње од Јозе Шћур-
ле, иде између кп 14377/1, кп 14377/3 са једне и кп 14377/2, 
кп 14377/4 са друге стране и завршава се код кп 14373, све у 
КО Земун. 

Образложење: Душан Јанићијевић (1932–2011) био је срп-
ски глумац. Глуму је завршио на Позоришној академији у 
Београду. Први пут се 1954. године појавио са улогом у филму 
„Стојан Мутикаша” и за ту дебитантску улогу је добио Златну 
арену на првом Филмском фестивалу у Пули. Од тада је играо 
у скоро 400 филмова и телевизијских серија, а последњу улогу 
остварио је у филму Драгана Бјелогрлића „Монтевидео, Бог 
те видео!”. Сем на филму играо је и у бројним позориштима, 
између осталих у Југословенском драмском, Народном позо-
ришту и Атељеу 212. Снимио је документарни филм о својим 
људским и уметничким дилемама, штампао је књиге о руским 
емигрантима, о животу на рекама, о страсним пецарошким и 
ловачким хобијима и јелима од риба и дивљачи, а све је кру-
нисао књигом „Сећања” која је објављена у јуну 2011. године. 

22. Улица Јозе Шћурле – продужетак постојеће Улице 
Јозе Шћурле (матични број: 791059022941) и продужава се у 
делу који почиње од кп 14459/1, пресеца кп 14457, кп 14452, 
кп 14457 и завршава се на кп 14459/1, све у КО Земун.

23. Улица кривудава – почиње од предложене Јозе 
Шћурле, иде преко кп 14452 и завршава се код Колонија Б 
фабрике Змај, све у КО Земун. 

24. Улица кратка – почиње од Јозе Шћурле, пресеца кп 
14463/2, кп 14463/1 и ту се завршава, све у КО Земун.

25. Улица Владимирa Јевтовићa – почиње од предложене 
Мирјанe Коџић, иде преко кп 1447/1 и ту се завршава, све у 
КО Земун.

Образложење: Професор др Владимир Јевтовић (1947–
2013) био је српски глумац, али и угледни педагог на Факул-
тету драмских уметности у Београду. Кроз његову глумач-
ку „радионицу” су прошли многи глумци: Слободан Бода 
Нинковић, Милорад Мандић Манда, Драган Петровић 
Пеле, Драган Бјелогрлић, Весна Тривалић, Срђан Тодоро-
вић, Мирјана Јоковић, Небојша Дугалић, Наташа Нинко-
вић, Војин Ћетковић, радио и тв водитељ Марко Степано-
вић итд. Завршио је и магистрирао филозофију. Потом је 
дипломирао глуму, а затим докторирао на театрологији. 
Крајем 1970-их водио је емисију „Озон” на „Радију 202”. На-
писао је и неколико стручних књига. 

26. Улица шумска – почиње одпостојеће улице Јозе 
Шћурле од кп 14459/3, пресеца кп 14462/4, кп 14462/3, кп 
14462/1 и ту се завршава код кп 14447/1, све у КО Земун. 

27. Улица Славке Јеринић – почиње од предложене Мир-
јанe Коџић, иде преко кп 14449 и ту се завршава, све у КО 
Земун.

Образложење: Славка Јеринић (1931–1997) је била срп-
ска глумица. Члан Народног позоришта постаје 1954. го-

дине као талентовани апсолвент Академије за позориште, 
филм, радио и телевизију коју ће касније завршити у кла-
си професора Раше Плаовића. Цео свој радни век провела 
је у Народном позоришту. Током богате каријере успешно 
је тумачила многе улоге светских театарских дела, а остала 
је упамћена у ролама српских класика Боре Станковића и 
Бранислава Нушића. Широј јавности је позната по улози 
Илинке Јарић у серији Камионџије. 

28. Улица змајева – почиње од Ауто-пута за Нови Сад од 
кп 14303/5, пресеца кп 14303/46, кп 14303/48, кп 14303/65, 
кп 14303/49, кп 14303/50, кп 14303/51, кп 14303/52, кп 
14303/53, кп 14303/22, кп 14303/21, кп 14303/20, кп 14303/57, 
кп 14303/59, кп 14303/61, кп 14303/63, кп 14335/4, кп 
14336/3, кп 14338/3, кп 14338/8, кп 14338/1, кп 14339/1, кп 
14340/1, кп 14354/1, кп 14355/1, кп 16350 и завршава се код 
кп 14357/3, све у КО Земун. 

29. Улица посластичарска – почиње од предложене Зма-
јеве од кп 14303/20, пресеца кп 14303/55, кп 14303/19, кп 
14303/17, затим скреће и пресеца кп 14303/18, кп 14303/34, 
кп 14303/35, кп 14303/36, кп 14303/37 и завршава се на кп 
14335/2, све у КО Земун.

30. Улица Слободанa Сантрачa – почиње од кп 14122 из-
међу кп 14121 и кп 14125, иде дуж кп 14124 и завршава се 
код кп 14116 између кп 14117 и кп 14133, све у КО Земун.

Образложење: Слободан Сантрач (1946–2016) био је 
фудбалер, најбољи стрелац у историји југословенског фуд-
бала са 1301 постигнутим голом. Био је селектор југосло-
венске репрезентације од 1994. до 1998, фудбалске репре-
зентације Саудијске Арабије 2001. и македонске фудбалске 
репрезентације 2005. За ФК „Галеника Земун” одиграо је 56 
утакмица и постигао 31 гол.

31. Улица Томe Јовановићa – почиње од кп 14132, иде 
дуж кп 14136 и завршава се код кп 14116, све у КО Земун. 

Образложење: Тома Јовановић (1929–2012) био је српски 
позоришни, телевизијски и филмски глумац. Позоришну 
каријеру започео је 1950. године у ваљевском Градском на-
родном позоришту, а потом је играо и у Народном позори-
шту у Нишу, Народном позоришту у Мостару и Српском 
Народном позоришту у Новом Саду. У позоришту је оди-
грао велики број улога, а популарност је стекао улогом Ма-
нета у представи Зона Замфирова коју је одиграо 786 путa. 

32. Улица Манета Бајића – почиње од кп 14280/2 између 
кп 14123 и кп 14139, иде дуж кп 14138 и завршава се код кп 
14116 између кп 14137 и кп 14141, све у КО Земун.

Образложење: Мане Бајић (1941–1994) је био бивши 
фудбалер „Партизана”, „Олимпика” из Лила и репрезента-
ције Југославије. Рођен у Земуну, фудбал је играо у земун-
ским клубовима „Спарта” и „Јединство”, а пуну афирма-
цију је доживео у дресу београдског „Партизана” у коме је 
наступао од 1962. до 1970. године на укупно 451 утакмици. 
Са „Партизаном” је освојио две титуле првака државе и 
био члан тима који је играо у финалу Купа шампиона 1966. 
године. У том периоду два пута је наступио и за државну 
репрезентацију Југославије. Активну каријеру је окончао у 
Француској, после чега се посветио тренерском позиву.

33. Улица Фрање Јенча – почиње од Живка Петровића, 
пресеца кп 13884/2, кп 13880/1 и завршава се на кп 13880/5, 
све у КО Земун. 

Образложење: Фрањо (млађи) Јенч (1867–1967) био је ар-
хитекта и грађевинар. Пројектовао је и саградио преко 100 
објеката, од чега већину у Земуну. Прва три разреда основ-
не школе похађао је у фрањевачком самостану, а четврти у 
Општој школи у Земуну. Касније је уписао гимназију у ко-
јој је први пут до изражаја дошао Јенчев таленат за цртање. 
Након гимназије, Јенч је две године радио као зидарски по-
моћник, а 1889. године отишао је у Салцбург где је, такође, 
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стицао праксу и слушао вечерња предавања у грађевинској 
школи. Године 1894, отишао је у Загреб и положио испит 
за овлашћеног грађевинског мајстора. У почетку, до 1906. 
године, употребљавао је барокне и ренесансне мотиве, са 
дубоком декоративном пластиком и детаљима карактери-
стичним за класичну уметност. Касније, до 1911, његов стил 
је постао слободнији, уз коришћење стилизованих геоме-
тријских и флоралних мотива. Дела из овог периода настала 
су под утицајем сецесијског стила. У последњој етапи овог 
периода, Јенч је скоро сасвим одбацио украсне елементе на 
фасадама и поједноставио је свој стил, приближавајући се 
тако модерним архитектурним трендовима. Као најзначај-
нија Јенчева дела грађена према туђим плановима издвајају 
се зграда Поште из 1896, зграде Железничке школе из 1906. 
и Српског дома из 1909. године, сва у Земуну. 

34. Улица Синишe Гајинa – почиње од Железничке, пре-
сеца кп 13882, кп 13883 и завршава се на кп 13884/1, све у 
КО Земун.

Образложење: Синиша Гајин (1950–2013) био је српски 
фудбалер. Фудбал је почео да игра у родној Војки, а афирма-
цију је стекао у земунском клубу „Галеника”, чије је боје бра-
нио од 1969. до 1983. године. Имао је велике заслуге за све 
највеће успехе „Галенике”, укључујући титулу аматерског 
првака државе и пласман у Прву лигу, а пар година је био 
и стандардни члан аматерске државне репрезентације. Не-
надмашан дриблер и гол играч, у дресу „Галенике” одиграо 
је 276 утакмица и био миљеник навијача. Поводом прославе 
пола века фудбалског клуба „Земун” добио је „Златну ко-
пачку” као најбољи играч у историји клуба.

35. Улица јасеновог листа – почиње од Херцеговачке, 
пресеца кп 13964, кп 16407, кп 13966/2 и завршава се на кп 
13966/1, све у КО Земун. 

36. Улица бресквин цвет – почиње на кп 13866/3, пресе-
ца кп 13864/3, кп 13860/1, кп 13854/1, кп 13853/1 и ту се за-
вршава код кп 13848, све у КО Земун. 

37. Улица ружино дрво – почиње од Марије Бурсаћ, пре-
сеца кп 14479/2 и завршава се на кп 14479/1, све у КО Земун.

38. Улица жутe буквe – почиње од Др Жоржа Матеа, 
пресеца кп 14478/5, кп 14478/4, кп 14478/1, кп 14490/1, кп 
14479/1 и завршава се на кп 14480, све у КО Земун.

39. Улица 5. новембра – иде преко кп 598/1, затим пресе-
ца кп 1413, кп 1434/2, кп 1435, кп 1431 и ту се завршава код 
кп 1454, све у КО Земун

Образложење: Пети новембар је датум када је у Првом 
светском рату српска војска ослободила Земун. То је уједно 
и Дан општине Земун.

40. Улица Стеванa Караматe – почиње од предложене 
Петог новембра од кп 1413, пресеца кп 596/5, кп 596/3, кп 
596/2, иде дуж кп 595/1, затим пресеца кп 594/4 скреће и за-
вршава се на кп 16326, све у КО Земун.

Образложење: Стеван Карамата (1926–2015) био је срп-
ски геолог, редовни члан Српске академије наука и умет-
ности и редовни професор Рударско-геолошког факултета 
Универзитета у Београду у пензији. Геологију је студирао 
у Загребу и Београду, а дипломирао је 1950. године на Гео-
лошком одсеку Рударско-геолошког факултета у Београду. 
Од 1956. до 1967. године прошао је сва наставна звања на 
факултету, а 1990. године је отишао у пензију. Његов на-
ставни и научни рад везан је за петрологију, минералогију 
и геохемију, а бавио се и геохемијом рудних лежишта. Ис-
траживачким радом се бавио на великом делу територије 
бивше Југославије, као и знатно шире (Пакистан, Турска, 
итд). Дописни члан САНУ постао је 1970. године, а редовни 
1985. године. Осим тога, био је члан и других академија на-
ука: Хрватске академије знаности и умјетности, Аустријске 
академије наука, Академије природних наука Руске федера-
ције, Академије наука и умјетности Републике Српске. 

41. Улица Остојe Живковићa – почиње од предложене 
Петог новембра од кп 1413, пресеца кп 1414/3, кп 1423/10, 
кп 1423/13, иде дуж кп 1423/14 и завршава се код кп 1423/1, 
све у КО Земун. 

Образложење: Остоја Живковић (1929–2005) био је ма-
гистар југословенских књижевности. Први директор основ-
не школе Лазар Саватић у Земуну од 1962. до 1991. У току 
његовог мандата школа је добила низ друштвених призна-
ња попут Октобарске награде Земуна, Плакете града Бео-
града и Доситејеве награде.

42. Улица Јована Љубинковића Пубе – почиње од Ново-
градске, пресеца кп 12682, кп 12678, кп 12673, кп 12648, кп 
12621/2, кп 12622/1, кп 12623 и кп 12624 и ту се завршава 
код кп 12582/5, све у КО Земун.

Образложење: Јован Љубинковић Пуба (1936–1997) био је 
легенда Земуна, један од највећих земунских боема. Написао 
је текст и музику за песму „Дунав, Дунав тихо тече”, а аран-
жмани су дело Мирка Шоуца, композитора, аранжера, дири-
гента и инструменталисте. Песма „Дунав, Дунав тихо тече” 
је настала у ресторану „Шаран” смештеном на обали Дунава, 
једном од главних стецишта земунског боемства двадесетог 
века. Управо овде ју је Пуба и написао и први пут отпевао, а 
врло брзо песма је постала омиљена међу гостима „Шарана”.

43. Улица беле брезе – почиње од Драгана Ракића, пресе-
ца кп 12569/3, кп 12569/1 и завршава се код кп 11693, све у 
КО Земун.

44. Улица дренова – почиње од кп 12569/3 између кп 
16373/1 и кп 12569/1, иде дуж кп 16366 и завршава се код кп 
11669/2 између кп 16358 и кп 16367, све у КО Земун.

45. Улица жирова – почиње од кп 12569/3 између кп 
12569/5 и кп 12569/2, иде дуж кп 12569/6, кп 11661/1 и завр-
шава се код кп 11661/2 између кп 11661/3 и кп 11659/5, све 
у КО Земун.

46. Улица смоквина – почиње од кп 12569/3, пресеца кп 
12569/7, иде дуж кп 11659/6 и завршава се на кп 11659/5, све 
у КО Земун.

47. Улица храста лужњака – почиње од Драгана Ракића, 
пресеца кп 12569/4, кп 12569/7, скреће и иде дуж кп 11636/1 
и ту се завршава, све у КО Земун.

48. Улица црног дуда – почиње од Драгана Ракића, пре-
сеца кп 12569/4, кп 12569/7, иде дуж кп 11628/2 и завршава 
се између кп 16475 и кп 11628/4, све у КО Земун.

49. Сликарска улица – почиње од Мића Радаковића, иде 
преко кп 12545/1 и ту се завршава, све у КО Земун.

50. Песничка улица – почиње од предложене Сликарске, 
иде преко кп 12545/1 и ту се завршава код кп 12548, све у 
КО Земун.

51. Улица Стефана Мусића – почиње од Шилерове, пре-
сеца кп 12424/1, кп 12425/1, кп 12423, кп 12390/1, кп 12392, 
кп 12391, кп 14269, кп 12329, кп 12330, кп 12331, кп 12303, 
кп 12302 и завршава се код Банијске, све у КО Земун.

Образложење: Стефан Мусић био је српски средњове-
ковни племић из властелинске породице Мусићи. Рођен је 
око 1356. године. Био је син челника Мусе и Драгане, сестре 
кнеза Лазара, који су имали још двоје синова Лазара и Јова-
на. Био је у сукобу са жупаном Николом Алтомановићем, 
на страни кнеза Лазара. Након што су 1373. године кнез 
Лазар и његов савезник бан Босне Твртко I Котроманић 
поразили и заробили Николу Алтомановића, предан је на 
чување Стефану. Стефан је одржавао трговачке везе са Ду-
бровачком републиком. Последњи документ из Дубровника 
који спомиње Стефана Мусића датира од 9. фебруара 1389. 
када је Велико веће решило да српском великашу поклони 
ратничку опрему. Браћа Стефан и Лазар су, следећи свог 
ујака кнеза Лазара, учествовали у Косовској бици на Видов-
дан 1389. године.
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52. Јасикова улица – почиње од Шилерове, иде преко кп 
12362/1 и ту се завршава код кп 12990, све у КО Земун.

53. Улица првомајско сокаче – почиње од Првомајске, про-
лази кроз стамбени објекат, пресеца кп 13048/1, кп 13048/3, кп 
13048/2, 13049 и ту се завршава код кп 16409, све у КО Земун.

Образложење: До предложене улице прилази се прола-
ском испод стамбеног објекта у Првомајској улици. Сама 
улица у нарави је мали сокак без могућности даљег ширења, 
с тога је предлог да се ова улица назове Првомајско сокаче.

54. Улица Звонка Миленковића – почиње од Угриновач-
ке између кп 11067 и кп 11062, иде дуж кп 11063, пресеца кп 
10757/1 и ту се завршава код кп 11051/1, све у КО Земун.

Образложење: Звонко Миленковић (1956–2008) зајед-
но са Борисом Бизетићем изводио је песме групе „Рокери 
с Мораву”. У групи је био од оснивања 1977. године, па до 
прекида, 1991. Група се поново окупила и објавила албум 
„Пројекат” 2006. године, а Бизетић и Миленковић су били 
једини чланови. Појавио се и у филмовима „Тесна кожа 2” 
и „Тесна кожа 4”. Као млад је побеђивао на разним такмиче-
њима у певању народне музике. 

55. Карамутска улица – почиње од постојеће Улица цара 
Душана, пресеца кп 10022/2, кп 10022/1, иде дуж кп 10023/1, 
затим скреће на кп 10021/1 и ту се завршава код кп 14298/2, 
све у КО Земун.

56. Улица дивље крушке – почиње од предложене Кара-
мутске од кп 10023/1, пресеца кп 10024/13, кп 10024/2 и за-
вршава се на кп 10024/3, све у КО Земун.

57. Херцегновска улица – почиње од кп 15461/1, иде дуж 
кп 15351/1 и завршава се код кп 15408/34, све у КО Земун.

Образложење: По општини Херцег Нови (Црна Гора) са 
којом је ГО Земун побратимска општина.

58. Улица дунавских вирова – почиње од Ауто-пута за 
Нови Сад од кп 14235/3, иде дуж кп 14235/8, кп 15422 и за-
вршава се на кп 10201/8, све у КО Земун. 

59. Медлиншка улица – почиње од Бачке, иде преко кп 
12020/1 и завршава се код Сремских бораца, све у КО Земун.

Образложење: По општини Медлинг (Mödling, Аустри-
ја) са којом је ГО Земун побратимска општина.

60. Kaчаревачка улица – почиње код кп 14232/1, иде 
преко кп 12020/1, пресеца кп 12037/2, кп 12040/2, затим се 
враћа на кп 12020/1 и ту се завршава код постојећих улица 
Загорске и Сремских бораца, све у КО Земун.

Образложење: По Качареву – градском насељу које се 
налази на територији града Панчева, у Јужнобанатском 
округу.

62. Височка улица – почиње од Пазовачког пута, иде 
преко кп 14265, кп 12020/1 и завршава се код предложене 
Качаревачка, све у КО Земун.

Образложење: По Височкој бањи, која се налази у атару 
села Висока, општина Ариље.

64. Улица бачки иловик – почиње од Пазовачког пута 
између кп 12167/1 и кп 12230, иде дуж кп 12215, кп 12171/1 
и завршава се код Бачке, све у КО Земун.

Образложење: Улица се налази у насељу које се децени-
јама назива Бачки Иловик. Ову новопредложену улицу као 
најдужу предлог је именовати старим називом целог насеља 
Бачки Иловик.

65. Улица Шабана Бајрамовића – почиње од предложене 
Бачки Иловик између кп 12094 и кп 12095, иде дуж кп 14264 
и завршава се између кп 12158 и кп 12162, све у КО Земун. 

Образложење: Шабан Бајрамовић (1936–2008) био је пе-
вач ромске и српске музике односно певач џез музике. Био 
је познат као „краљ ромске музике”. Снимио је 20 албума и 
око педесет синглова, а написао је и компоновао више од 
седамсто песама. Његови љубитељи га описују као изван-
редног певача врхунског квалитета, „певача из срца и душе”. 

О квалитету његових песама донекле говори и чињеница да 
је његово извођење песме „Ђелем, ђелем” изабрано за химну 
свих Рома света.

66. Улица Виде Павловић – почиње од предложене Бачки 
Иловик између кп 12110/1 и кп 12109, иде дуж кп 14264 и 
завршава се код кп 12151, све у КО Земун.

Образложење: Вида Павловић (1945–2005) била је пе-
вачица ромске и српске музике. „Краљица ромске музике”, 
„Краљица над краљицама” или „мајка Вида”, деценијама се 
сматрала за најделикатнији и најраскошнији глас ромске 
музике. Најпознатија је по песмама „Свако тражи нову љу-
бав” и „Остала је песма моја”. 

67. Улица Усније Реџепове – која почиње од предложе-
не Виде Павловић између кп 12139 и кп 12138, иде дуж кп 
14264, кп 12168/2 и завршава се између кп 12168/11 и кп 
12168/25, све у КО Земун.

Образложење: Уснија Реџепова (1946–2015) била је маке-
донско-српска певачица. Гимназију је завршила у Скопљу, а 
арабистику на Филолошком факултету у Београду. Глумила 
је „Коштану” у Народном позоришту у Београду 25 година 
у режији Раше Плаовића. У улози певачице појавила се на 
филму „Дервиш и смрт” из 1974. године. За собом је остави-
ла хитове: „Казуј, крчмо, џеримо”, „Животе мој”, „Ја са југа, 
ти са севера”, „О, песмо моја”, „Расуле се косе моје”, „Шта хо-
ћеш”, „Због тебе, мори Лено”, „Око Ниша киша” итд.

68. Улица Елвиса Прислија – почиње од предложене 
Шабана Бајрамовића између кп 12162 и кп 12150, иде дуж 
кп 14264, кп 12168/2 и завршава се између кп 12168/6 и кп 
12146/1 код предложене Усније Реџепове, све у КО Земун.

Образложење: Елвис Арон Присли (1935–1977) је био аме-
рички музичар, „краљ рока”, изузетно популаран педесетих и 
шездесетих година XX века. Продао је више од 150 милиона 
плоча и играо у 33 филма. У пратњи гитаристе Скотија Мура 
и басисте Била Блека, Елвис је један од зачетника рокабили-
ја, убрзаног споја кантрија и R&B-а. Постао је водећа фигура 
новог рокенрол звука са више јавних појава на телевизији и 
великих хитова. Његов начин извођења и енергични покрети 
учинили су га једним од најпопуларнијих извођача.

69. Ренартова улица – почиње од предложене Виде Па-
вловић између кп 12137 и кп 12110/2, иде дуж кп 14264 и за-
вршава се код предложене Усније Реџепове, све у КО Земун.

Образложење: Жан Батист Ренарт (1910–1953) је био 
француски гитариста и композитор џез музике. Основао је 
1934. квинтет Hot Club de France са виолинистом Стефаном 
Грапелијем. 

70. Улица Димитрија Николајевића – почиње од Пазо-
вачког пута, пресеца кп 12180, кп 12167/2 и ту се завршава, 
све у КО Земун.

Образложење: Димитрије Николајевић Дарвар (1757–
1823) био је земунски Грк, школовао се у Земуну. На наш 
језик превео је три књиге и то са савременог грчког ,,Огле-
дало хришћанско”, примерак књиге поседује библиотека у 
Краљеву, а са старогрчког ,,Лепо понашање” и ,,Таблица Ке-
беса из Тебе”.

71. Улица Константина Лекића – почиње од Пазовачкиог 
пута, иде преко кп 12167/2 и ту се завршава, све у КО Земун.

Образложење: Константин Лекић је био земунски сли-
кар из XIX века и аутор престоних икона Христа и Богоро-
дице, изведених у маниру развијеног барока које је између 
1834. и 1838. осликао у топчидерској цркви Светих апосто-
ла Петра и Павла. Иконе су касније пренете у цркву посве-
ћену Покрову Пресвете Богородице у Баричу.

72. Разводничка улица – почиње од Пазовачког пута, иде 
између кп 15719/1 са једне и кп 15716, кп 15717 и кп 15721 
са друге стране и ту се завршава код кп 14279/1, све у КО 
Земун.
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73. Десетарска улица – улица почиње од кп 14279/1, иде 
дуж кп 15728 и ту се завршава између кп 15729/1 и кп 15726, 
све у КО Земун.

74. Водничка улица – почиње од Пазовачког пута, пре-
сеца кп 15705, кп 15704, кп 15706, кп 15707, затим наставља 
између кп 15708, кп 15709, кп 15710, кп 15711, кп 15712, кп 
15731 са једне и кп 15730/1 са друге стране и ту се завршава 
код кп 14279/1, све у КО Земун.

75. Заставничка улица – почиње од Пазовачког пута, иде 
између кп 15732/1, кп 15732/2 са једне и кп 15705, кп 15706, 
кп 15707, кп 15708, кп 15709, кп 15710, кп 15711, кп 15712 и 
кп 15731 са друге стране и ту се завршава код кп 14279/1, 
све у КО Земун.

76. Поручничка улица – почиње од Пазовачког пута, иде 
дуж кп 15733/1, кп 15733/2 и ту се завршава код кп 14279/1, 
све у КО Земун.

77. Улица Михајла Микашиновића – почиње од Пазо-
вачког пута, иде између кп 15699/1, кп 15739/2 са једне и кп 
15701, кп 15700, кп 15699/2, кп 15699/3, кп 15738 са друге 
стране и завршава се код Војни пут 1, све у КО Земун.

Образложење: Михајло Микашиновић (1715–1774) био је 
први српски генерал (фелдмаршал-лајтнант) у Хабзбуршкој 
монархији. Године 1760. добио је баронску титулу, a 1766. је 
унапређен у фелдмаршал-лајтнант. Он је био први Србин 
који је добио племићку титулу барона, а да се није претходно 
одрекао православља и прихватио католицизам. На цркве-
ном сабору 1769. године није подржао аустријског кандидата 
за архиепископа, него је подржао горњекарловачког владику 
Данила Јакшића који је штитио српске интересе. 

78. Улица Штурмова – почиње од Пазовачког пута, 
пресеца кп 15742/2, кп 15697/1, кп 15697/2, кп 15740/1, кп 
15742/3 и завршава се код Војни пут 1, све у КО Земун.

Образложење: Павле Јуришић Штурм (1848–1922) био је 
српски и југословенски генерал. Именован је првим ађутан-
том Петра Првог. Одликован је Орденом Карађорђеве зве-
зде, Орденом белог орла и савезничким одликовањима међу 
којима се истичу Орден италијанске круне и Орден Светог 
Ђорђа.

79. Мајорска улица – почиње од Пазовачког пута, пресе-
ца кп 15742/2, кп 15742/1 и завршава се код Војни пут 1, све 
у КО Земун.

80. Пуковничка улица – почиње од Пазовачког пута, 
иде дуж кп 15696, затим наставља између кп 15744/1, кп 
15744/2, кп 15744/3 са једне и кп 15743/4, кп 15743/6, кп 
15743/7 и кп 15743/5 са друге стране и завршава се код Вој-
ни пут 1, све у КО Земун.

81. Генералска улица – почиње од Пазовачког пута, пре-
сеца кп 14262/2, иде дуж кп 15694/2, кп 15694/1, пресеца кп 
15695/1, наставља између кп 15746 и кп 15745 и завршава се 
код Војни пут 1, све у КО Земун.

82. Адмиралска улица – почиње од Војног пута 1, иде из-
међу кп 15748/2 и кп 15747 и ту се завршава, све у КО Зе-
мун.

83. Војводска улица – почиње од Војног пута 1, иде изме-
ђу кп 15751/1, кп 15752/1, кп 15753/1, кп 15753/2 и кп 15754 
са једне и кп 15750/2, кп 15750/1 и кп 15750/5 са друге стра-
не и ту се завршава, све у КО Земун.

84. Капларска улица – почиње од Славише Вајнера, 
пресеца кп 13210/8, кп 13209/7, кп 13207/9, кп 13206/8, кп 
13203/9, наставља дуж кп 14279/1 и завршава се између кп 
16168/4 и кп 13177/4, све у КО Земун.

85. Улица командантa Стојковића – почиње од Мачван-
ске, пресеца кп 16158/42, кп 16158/2, кп 16160/3, кп 16161/3, 
кп 16161/2, затим наставља између кп 16161/1 са једне и кп 
16165/1, кп 16164, кп 16163 и кп 16162 са друге стране и ту 
се завршава код Војни пут 1, све у КО Земун.

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 у бици на Иванковцу.

86. Улица Иванковачке битке – почиње од Мачванске, 
пресеца кп 16155/3, кп 16159/2, наставља дуж кп 16154/3 и 
завршава се на кп 16154/1, све у КО Земун.

Образложење: По бици на брду Иванковац код Ћуприје, 
на десној обали Велике Мораве, током које су се 18. августа 
1805. устаници у Првом српском устанку сукобили са тур-
ском војском. Војску су сачињавали одреди Петра Добрњца, 
Миленка Стојковића и Стојана Козара. Бој на Иванковцу је 
био први сукоб устаника са турском царском војском. До 
тада су се борили само са војском узурпатора власти, дахија. 
Ова победа је имала велики морални одјек у целом пашалу-
ку и ојачала самопоуздање устаника и допринела успесима у 
борбама за ослобођење од турске власти. У другој половини 
XX века на месту битке изграђено је спомен обележје. 

87. Наредничка улица – почиње од Мачванске, иде дуж 
кп 16149/2 и ту се завршава, све у КО Земун.

88. Улица Иванa Кнежевића – почиње од Мачванске, иде 
дуж кп 16149/1 и ту се завршава, све у КО Земун.

Образложење: Иван Кнежевић (1760–1840), познатији 
као кнез Иво од Семберије, био је кнез над свим селима та-
дашње Бијељинске нахије. Био је обор кнез, учествовао је у 
откупљивању српског робља од Турака. Са својим устани-
цима 1809. године кнез Иво се населио у Мачви и селима 
дуж Саве где је добио титулу војводе избеглих Срба.

89. Ађутантска улица – почиње од Војног пута 1, иде 
дуж кп 16148/1 и ту се завршава, све у КО Земун.

90. Улица ваздухопловних ескадрила – почиње од Војног 
пута 1, иде дуж кп 16127/1 и ту се завршава, све у КО Земун.

91. Улица Жељка Михајловића – почиње од Ауто-пута за 
Нови Сад од кп 16318/1 (КО Земун), иде дуж кп 1318/1, кп 
1318/4, пресеца кп 1316/3, кп 886/3, кп 886/5, кп 886/2, кп 
887/2, кп 888/2, кп 889/2, кп 850/3, кп 850/4, кп 896/2 и завр-
шава се на кп 897/2, у КО Земун Поље.

Образложење: Жељко Михаjловић је рођен у Земуну 
1979. године где је одрастао и живео до 1999. године када је 
отишао на одслужење војног рока као редован војник Вој-
ске Југославије и где је херојски погинуо бранећи Србију на 
КиМ на караули Кошаре. Постухумно је одликован одлико-
вањем Народног хероја Републике Србије.

92. Танкосићева улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде дуж кп 1066/2 и ту се завршава, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Драган Танкосић био је војник гардијске 
бригаде. Страдао је у ваздухопловном нападу снага НАТО 
– а на Београд 20. маја 1999. године на касарну „Дедиње” и 
КБЦ „Драгише Мишовића”.

93. Улица Белe Рохел Фрајнд – почиње од предложене 
Жељка Михајловића, иде дуж кп 1028/1 и ту се завршава, 
све у КО Земун Поље.

Образложење: Бела Рохел Фрајнд (1911–1994) била је 
познатија као Рахела Ферари. Била је српска филмска и по-
зоришна глумица. Од 1930. до 1940. године радила је у Срп-
ском народном позоришту у Новом Саду, а од 1940. до 1941. 
у Уметничком позоришту у Београду. У Српском народном 
позоришту (СНП) у Новом Саду Рахела је почела је да ста-
тира у сезони 1930–31, а члан позоришта постаје 1931–32. 
године. За време Другог светског рата није играла. Од 1945. 
до 1947. је поново наступала у Новом Саду. Од оснивања Ју-
гословенског драмског позоришта, 1947. године, била је пр-
вакиња тог позоришта. У ЈДП-у је остварила много мајстор-
ских креација – од Пашкове у „Рибарским свађама”, Сарке у 
„Ожалошћеној породици”, до легендарне Аксиње у „Јегору 
Буличову”.
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94. Ненадовићева улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде између кп 1026/1, кп 1026/3 са једне и кп 
1027/1, кп 1027/2 са друге стране и ту се завршава, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Миливој Ненадовић (1824–?) био је други 
српски литограф, после Анастаса Јовановића. Једини ње-
гов познати рад је штампала Српска државна штампарија 
(Књажевско-србска књигопечатња) 1849. године. Реч је о 
панорами Београда Београд у Србији, као први такав рад 
издат у самом Београду.

95. Бензонова улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде дуж кп 1024/1, кп 1024/3 и ту се заврша-
ва, све у КО Земун Поље.

Обраложење: Маринко Бензон (1920–1978) био је академ-
ски сликар чија дела красе многа велелепна здања у Србији.

96. Данонова улица – почиње од предложене Жељка Ми-
хајловића, иде између кп 1022 и кп 1023/1, затим пресеца кп 
1023/1, кп 1023/3 и ту се завршава код кп 1023/4, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Оскар Данон (1913–2009) је био југосло-
венски диригент и композитор јеврејског порекла, академик 
САНУ БиХ. Дипломирао је дириговање и композицију на 
Прашком државном конзерваторијуму и докторирао фи-
лозофију на Карловом универзитету у Прагу. Био је први 
директор Опере и Балета Народног позоришта у Београду 
после Другог светског рата, а затим њихов уметнички дирек-
тор и стални гост диригент. Био је шеф диригент Словенске 
филхармоније у Љубљани и Симфонијског оркестра Радио 
Загреба, редовни професор Музичке академије у Београду.

97. Швракина улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића од кп 16318/1 (КО Земун), пресеца кп 16097/5 
(КО Земун), наставља између кп 1065/1 и кп 1097/1 и ту се 
завршава, у КО Земун Поље. 

Образложење: Михајло Шврака (1955–2012) био је срп-
ски атлетски тренер. Дипломирао је на Факултету за физич-
ку културу у Београду, започео је рад у СД „Црвена звезда”, а 
тренерску афирмацију стекао је у АК „Црвена звезда” почет-
ком сарадње са једним од најбољих српских атлетичара свих 
времена Драгутином Топићем, са којим је као тренер чети-
ри пута учествовао на Олимпијским играма, освојио титу-
ле светског јуниорског првака и титулу шампиона Европе у 
сениорској конкуренцији. Радио је као кондициони тренер у 
ФМП „Железнику”, био је директор Завода за спорт Републи-
ке Србије и кондициони тренер „Албе” из Берлина.

98. Улица Војводе Чупића – почиње од предложене Жељ-
ка Михајловића, иде између кп 1062 и кп 1064 и ту се завр-
шава код кп 818/12, све у КО Земун Поље.

Образложење: Стојан Чупић (1765–1815) био је један од 
најзначајнијих војвода Првог српског устанка, познат и под 
именом Змај од Ноћаја. Истакао се у бојевима на Мишару и 
на Салашу.

99. Јатачка улица – почиње од предложене Жељка Ми-
хајловића, иде дуж кп 1061, кп 818/14 и завршава се код 
предложене Стојана Пачова све у КО Земун Поље.

100. Сопотска улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде између кп 1059 и кп 1060, затим наставља 
дуж кп 824 и завршава се код предложене Стојана Пачова 
све у КО Земун Поље.

101. Борозанова улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде дуж кп 1058 и завршава се код кп 824, све 
у КО Земун Поље.

Образложење: Бранислав Борозан (1917–1988) био је ју-
гословенски филмски и позоришни глумац, позоришни ре-
дитељ, драмски и прозни писац, преводилац и сценограф. 
Писао је позоришне и књижевне критике и чланке. Студи-
рао је архитектуру у Загребу и Прагу. Награду Владе Србије 

добио је 1950. године за представу Сирано де Бержерак Ед-
мона Ростана. У позоришту је био активан четири децени-
је, од чега тридесет и три године у Народном позоришту у 
Београду, највише као редитељ, почевши 1944. године. 

102. Драгињска улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде дуж кп 1055/2, пресеца кп 828 и ту се за-
вршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Драгиње је насеље у Србији у општини 
Коцељева у Мачванском округу. До 1900. године је насеље 
носило име Велики Бошњак, а данашње име је добило по 
краљици Драги Машин.

103. Улица војводе Катића – почиње од предложене 
Жељка Михајловића, иде дуж кп 1036, наставља између кп 
837/1 и кп 837/2 и завршава се код предложене Стојана Па-
чова, све у КО Земун Поље.

Образложење: Јанко Катић је рођен у Рогачи испод Космаја, 
70-их година 18. века. Обављао је дужност кнеза Туријске кне-
жевине. У устанку је учествовао од првих дана и био је један од 
најхрабријих војвода. Мемоаристи кажу да је био један од нај-
већих јунака свога времена и да је био веома речит и паметан, 
један од ретких писмених устаника и војвода. Истицао се као 
преговарач (перфектно је говорио турски језик) и био је један 
од најбољих говорника. Погинуо је уочи Мишарске битке, не-
далеко од Шапца, у селу Крнић, данас општина Владимирци. 

104. Улица др Косановића – почиње од предложене 
Жељка Михајловића, иде дуж кп 1033 и ту се завршава, све 
у КО Земун Поље.

Обраложење: Богдан Косановић (1892–1964) био је српски 
лекар–хирург, професор Медицинског факултета и дописни 
члан САНУ. Медицински факултет је завршио у Бечу где је 
и докторирао 1919. године. Специјализацију из хирургије за-
вршио је 1922. године. Био је асистент на Медицинском фа-
култету у Београду, шеф хируршког одсека и шеф одељења за 
грудну хирургију. У марту 1941. године мобилисан је као ре-
зервни санитетски потпуковник и распоређен у Ниш, где је 
после бомбардовања Ниша лечио преко 2.000 рањеника. У де-
цембру 1955. године изабран је за редовног професора хирур-
гије на Медицинском факултету и постављен за управника 
Прве хируршке клинике одакле је пензионисан 1963. године.

105. Кубертенова улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића, иде дуж кп 1031/1 и ту се завршава, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Пјер де Фреди, барон Кубертен или Пјер 
де Кубертен (1863–1937) је био француски педагог и исто-
ричар, оснивач Међународног олимпијског комитета 
(МОК) 1894. и председник Међународног олимпијског ко-
митета од 1896. до 1925. године. Обновитељ је Олимпијских 
игара, као и доживотни почасни председник МОК-а. 

106. Самаранова улица – почиње од предложене Жељ-
ка Михајловића између кп 886/3 и кп 1030/2, пресеца кп 
1316/3, иде дуж кп 1316/1, пресеца кп 1315/10 и завршава се 
код Добановачки пут, све у КО Земун Поље.

Образложење: Хуан Антонио Самаран (1920–2010) био 
је потпредседник Међународног олимпијског комитета од 
1974. до 1978. Председник Међународног олимпијског ко-
митета био у периоду од 1980. до 2001. Важи за реформато-
ра олимпијског покрета. Почасни је председник МОК-а. За-
служан је за наступ југословенских спортиста у Барселони 
1992. године у време санкција. 

107. Орвелова улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића од кп 888/2, пресеца кп 888/6, кп 888/4, кп 
888/3, наставља дуж кп 888/1 и ту се завршава између кп 
889/5 и кп 883, све у КО Земун Поље.

Образложење: Џорџ Орвел (1903–1950) био је бритaнски 
писaц и новинaр нaјпознaтији по aлегоријским политичким 
ромaнимa „Животињскa фaрмa” и „1984”. 
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108. Јасеновачка улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића од кп 850/4, пресеца кп 850/17, кп 850/5, на-
ставља дуж кп 850/1 и ту се завршава између кп 850/8 и кп 
850/2, све у КО Земун Поље.

109. Лаповска улица – почиње од предложене Жељка 
Михајловића од кп 896/2, пресеца кп 896/6, кп 896/3, иде 
дуж кп 896/1, пресеца кп 896/5, наставља дуж кп 850/12 и 
завршава се код Добановачки пут, све у КО Земун Поље.

110. Тутинска улица – почиње од предложене Стојана 
Пачова, иде дуж кп 818/12, скреће и пресеца кп 818/11, кп 
818/8, кп 1097/4, све у КО Земун Поље и завршава се на кп 
16097/8 (КО Земун) код Ауто-пута за Нови Сад.

111. Витрукова улица – почиње од предложене Стојана Па-
чова, иде дуж кп 824 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Андреј Никифорович Витрук (1902–
1946) био је совјетски генерал-мајор ваздухопловства, херој 
„Совјетског савеза” и Народни херој Југославије.

112. Камијева улица – почиње од предложене Стојана 
Пачова иде дуж кп 828 и ту се завршава, све у КО Земун 
Поље.

Образложење: Албер Ками (1913–1960) био је францу-
ски писац, филозоф и новинар. Најзначајнији романи су му 
„Странац” (1942), „Куга” (1947) и „Пад” (1956). Добитник је 
Нобелове награде за књижевност 1957. године.

113. Улица Колубарске битке – Улица почиње од предло-
жене Стојана Пачова, иде између кп 830/1 и кп 830/2, дуж 
кп 1045 и на њој се завршава код кп 1047, Све у КО Земун 
поље.

114. Попсова улица – почиње од предложене Стојана 
Пачова, иде дуж кп 834, кп 1042 и ту се завршава, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Фридрих Попс (1874–1948) завршио 
је студије права на Универзитету у Београду. Отворио је 
Адвокатску канцеларију 1901. године. Као резервни официр 
учествовао је у Првом светском рату, за ратне заслуге одли-
кован је Златном медаљом за храброст. Био је један од осни-
вача Савеза јеврејских општина, његов први потпредседник 
и председник Извршног одбора са седиштем у Београду. 
Заслужан је за прихватање, збрињавање и пружање помоћи 
јеврејским избеглицама из Немачке пред Други светски рат. 

115. Улица Александра Стојановића – почиње од пре-
дложене Стојана Пачова, иде дуж кп 835/2 и ту се завршава, 
све у КО Земун Поље.

Образложење: Александар Стојановић (1939–1990) био 
је познати југословенски и српски филмски продуцент. 
Дипломирао је на Правном факултету у Београду. Током 
студија је показао велико интересовање за аматерско по-
зориште, а по дипломирању је постао један од најмлађих 
управника у позоришту на Црвеном крсту. Године 1976. је 
прешао у продукцијску кућу „Центар филм” где је радио 
као директор продукције филма и ту је потписао знамените 
филмске наслове попут „Мирис пољског цвећа”, „Специјал-
но васпитање”, „Национална класа”, „Петријин венац” и др.

116. Улица Милојка Вуцелића – Улица почиње од пре-
дложене Стојана Пачова, иде дуж кп 794/4 и на њој се завр-
шава између кп 795/4 и кп 790, све у КО Земун поље.

Образложење: Милојко Вуцелић (1930–2012) био је ин-
жењер машинства, који је био руководилац пројекта, а у пе-
риоду 1966–1978. и један од директора америчког свемир-
ског програма Аполо.

117. Улица војводе Миловановића – почиње од предло-
жене Војводе Катића, пресеца кп 837/1, скреће и наставља 
дуж кп 838 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Младен Миловановић (1760–1823) био 
је војвода из Првог српског устанка, Карађорђев сарадник, 
члан Правитељствујушчег совјета.

118. Ајдановачка улица – почиње од предложене Стојана 
Пачова иде дуж кп 840/2 и ту се завршава код кп 1033, све у 
КО Земун Поље.

Образложење: Манастир Ајдановац припада Епархији 
нишкој Српске православне цркве и налази на обронцима 
Јастребца, недалеко од Прокупља. Представља непокретно 
културно добро као споменик културе од великог значаја.

119. Улица Растислава Јовића – почиње од предложе-
не Стојана Пачова, иде дуж кп 841 и ту се завршава код кп 
1031/1, све у КО Земун Поље. 

Образложење: Растислав Јовић (1931–1997) био је срп-
ски глумац. Студирао је глуму на академији за позориште, 
филм, радио и телевизију у Београду. Био је сталан члан 
Југословенског драмског позоришта, а касније слободни 
уметник. Играо је више пројектних представа на другим 
сценама. Филмску каријеру отпочео је са 16 година, игра-
јући главну улогу у филму „Дечак Мита” у режији Радоша 
Новаковића, код кога је играо скоро у сваком његовом на-
редном филму. Запажене улоге остварио је у филмовима: 
„Позоришна веза”, „Циганка”, „Хасанагиница”, „Диверзан-
ти”, „Осека”, „Знам”, „Узрок смрти не помињати”, „Девојачки 
мост”, „Двобој за јужну пругу”, „Опатица и комесар”, „Две 
ноћи у једном дану”, „Хајка и другим”, као и у познатим 
ТВ серијама „Капелски кресови” и „Отписани”. Последњи 
филм који је снимио био је „Бој на Косову”. 

120. Гривштанска улица – почиње од предложене Стоја-
на Пачова, иде између кп 770/2 и кп 765/1, пресеца кп 770/1, 
наставља дуж кп 769, пресеца кп 1315/1 и завршава се код 
Добановачки пут, све у КО Земун Поље.

Образложење: По месту Гривска, општина Ариље.
121. Улица Боже Дреничког – почиње од предложене 

Стојана Пачова, иде дуж кп 776 и ту се завршава, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Божидар Стојановић Дренички (1914–
1944) био је учесник Априлског рата и народни херој Југо-
славије. Војску је служио у Београду. У борбама против оку-
патора рањен је 1942. а погинуо је 1944. године.

122. Улица Алексe Маркишићa – почиње од предложе-
не Стојана Пачова, иде дуж кп 774 и ту се завршава код кп 
773/1, све у КО Земун Поље.

Образложење: Алекса Маркишић Павле (1908–1942) био 
је правник, новинар, учесник Народноослободилачке борбе 
и народни херој Југославије.

123. Улица Богдана Југовића Хајнца – почиње од предло-
жене Стојана Пачова, иде дуж кп 777/1, кп 777/5, кп 777/7, 
пресеца кп 1315/12 и завршава се код Добановачки пут, све 
у КО Земун Поље. 

Образложење: Богдан Југовић Хајнц (1882–1905) или 
војвода Богдан, био је пешадијски поручник и четнички 
војвода. Ступио је у војну академију 1. септембра 1899, а 2. 
августа 1901. године постао је пешадијски потпоручник. 

124. Улица Војислава Ракоњца – почиње од предложене 
Стојана Пачова, иде дуж кп 779/2, кп 779/1 и ту се завршава, 
све у КО Земун Поље.

Образложење: Војислав Ракоњац Кокан (1935–1969) је 
био српски филмски режисер. Бавио се педагогијом, држао 
је у рукама камеру и сам снимао, монтирао филмове, несе-
бично помагао другима као саветник или асистент и писао 
сценарија. Урадио је серијал за децу „Лаку ноћ, децо” са глу-
мицом Миленом Дравић.

125. Божидарчева улица – почиње од предложене Стојана 
Пачова, иде дуж кп 782 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Божидар Аџија (1890–1941) био је прав-
ник, политичар, публициста и народни херој Југославије.

126. Ћурчијина улица – почиње од предложене Стојана 
Пачова, иде између кп 786/2, кп 786/1 са једне и кп 784 са 
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друге стране, пресеца кп 1315/12 и ту се завршава код Доба-
новачки пут, све у КО Земун Поље.

Образложење: Ђорђе Обрадовић Ћурчија (?–1804) био је 
један од вођа у Првом српском устанку. Једно време је био 
Ћурчија у Крупњу, а затим је постао хајдук и био чувен у 
Подрињу као харамбаша. Загосподарио је Јадром, Рађеви-
ном и скелом према Сремској Митровици и одатле је на 
своју руку водио борбу с Турцима. Учествовао је у Боју на 
Чокешини. Писар Ђорђа Ћурчије током 1804. године био је 
Вук Стефановић Караџић.

127. Улица Боривоја Костића – почиње од предложене 
Стојана Пачова, иде дуж кп 808 и ту се завршава, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Боривоје Бора Костић (1930–2011) је био 
југословенски фудбалер и један од најбољих стрелаца у ју-
гословенском фудбалу свих времена.

128. Улица Бранимира Ћосића – почиње код Добановач-
ки пут од кп 1315/8, пресеца кп 675/1, кп 676, кп 677/1, све 
у КО Земун Поље, затим пресеца кп 15677/2 (КО Земун), кп 
15678/2 (КО Земун) и завршава се на кп 15679/2 (КО Земун).

Образложење: Бранимир Ћосић (1903–1934) је био српски 
књижевник и новинар. Почео је да ради као коректор култур-
не рубрике београдске „Правде”, сарађивао у готово свим бео-
градским листовима. Ћосић је за живота објавио три књиге 
приповедака и три романа, као и збирку интервјуа са истак-
нутим писцима свога времена. Он припада групи писаца који 
су стварали у међуратном периоду. Библиотека „Бранимира 
Ћосића” налази се у Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић” у Београду. Легат Бранимира Ћосића налази се у 
Музеју града Београда, заоставштина је у музеј предата 1947. 
године и садржи документа, рукописе и фотографије, а нај-
значајнији део овог легата чини Ћосићева преписка.

129. Улица белих нарциса – почиње код Добановачког 
пута од кп 1315/1, иде дуж кп 767, пресеца кп 763/1 и завр-
шава се на кп 764/1, све у КО Земун Поље.

130. Бригадирска улица – почиње код Добановачког 
пута од кп 1315/6, пресеца кп 1315/1, иде дуж кп 772 и ту се 
завршава код кп 775, све у КО Земун Поље.

131. Улица Предрагa Лаковићa – почиње код Добановач-
ког пута од кп 1315/6, пресеца кп 1315/12, иде дуж кп 788 и 
ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Предраг Пепи Лаковић (1929–1997) је био 
познати српски глумац. 

132. Улица црвених јаворова – почиње код Добановачког 
пута од кп 1315/6, пресеца кп 1315/13, иде између кп 806/3 и 
кп 804/3 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

133. Чамурлијска улица – почиње код Добановачког 
пута 3 део од кп 901/1, иде дуж кп 909 и ту се завршава код 
кп 910/1, све у КО Земун Поље.

Образложење: Чамурлија је насељено место у градској 
општини Црвени крст на подручју града Ниша у Нишав-
ском округу. Налази се у Нишкој котлини под Поповом гла-
вом, на око 7 км северозападно од центра Ниша.

134. Улица Чедомира Крстића – почиње од Драгише Ва-
сића, иде дуж кп 617 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Чедомир Крстић (1923–1988) био је срп-
ски уметник и редовни професор Факултета ликовних 
уметности у Београду, сликар високог занатског умећа и 
професионалне одговорности, који се јавно први пут пред-
ставио на југословенској и српској ликовној сцени 1954. го-
дине на самосталној изложби у Пироту. 

135. Улица Саве Мрмка – почиње од Угриновачког пута 
6 део, иде дуж кп 436/1 и ту се завршава код кп 436/4, све у 
КО Земун Поље.

Образложење: Сава Мрмак (1929–2002) је био српски 
режисер и сценариста. Углавном је снимао телевизијске 

филмове и серије на тему историјских догађаја. Његова 
најпознатија дела су: 1962. „Звиждук у осам”, 1968. „Стан”, 
1974. „Реквијем за тешкаша”, 1976. „Метак у леђа”, 1976. 
„На путу издаје”, 1976. „Човек који је бомбардовао Београд”, 
1979. „Господин Димковић”, 1979. „Слом”, 1981. „Последњи 
чин” итд.

136. Улица цара Константина – почиње од Милана Реше-
тара од кп 1008/62, пресеца кп 1008/206, кп 1494, кп 1389/4, 
кп 1389/5, кп 1389/1, кп 1495, кп 1391, кп 1320/3, затим скре-
ће пресеца кп 1392 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

137. Малинарска улица – почиње од Икарбус 3 Нове из-
међу кп 960/1 и кп 1175/5, иде дуж кп 1320/20, пресеца кп 
1320/23, наставља дуж кп 1320/12, пресеца кп 1320/10, иде 
дуж кп 1320/22 и завршава се на кп 1320/5 између кп 960/23 
и кп 1180/38, све у КО Земун Пољу. 

138. Улица Анете Андрејевић – почиње од Икарбус 3 
Нове између кп 958/4 и кп 925/1, иде дуж кп 1320/20, пре-
сеца кп 1320/21, кп 930/64, наставља дуж кп 1320/1, пресеца 
кп 1322/4, иде дуж кп 934/8, пресеца кп 934/45 и завршава 
се на кп 1334/5 код предложене Милке Лукић, све у КО Зе-
мун Поље. 

Образложење: Јелисавета Андрејевић Анета (1923–1943) 
била је учесница Народноослободилачке борбе и народни 
херој Југославије.

139. Улица Милкe Лукић – почиње од кп 1334/7, иде дуж 
кп 1334/5, затим скреће и наставља дуж кп 1335/3 и заврша-
ва се између кп 573/85 и кп 277/2, све у КО Земун Поље.

Образложење: Милка Лукић (1936–2009) је била југо-
словенска и српска филмска и позоришна глумица. Глуму 
је учила у новосадској Државној глумачкој школи, а прве 
сценске кораке направила је у шабачком, потом у нишком и 
крагујевачком позоришту. Од 1961. године постала је члан 
Драме националног театра. Одиграла је велики број улога 
у позоришту, као што су Персида у представи „Зла жена”, 
Магда у „Коштани”, Сибила у „Бетовим кочијама”, Дејзи 
у „Носорогу”, Саша у комаду Лава Толстоја – „Живи леш”, 
Агафја у „Обломову”. На сцени Народног позоришта оди-
грала је скоро седамдесет представа.

140. Жагубичка улица – почиње од предложене Мали-
нарске, пресеца кп 960/120, кп 960/20, кп 960/45, иде дуж кп 
960/11 и завршава се на кп 960/73 код Пут за Плаве хори-
зонте, све у КО Земун Поље.

141. Улица белих јасенова – почиње од Икарбус 3 Нове 
од кп 1184/21, пресеца кп 1176/11, кп 1176/10, кп 1176/17, 
иде дуж кп 1176/13 и завршава се на кп 1120/22 код предло-
жене Малинарска, све у КО Земун Поље.

142. Белотиначка улица – почиње од Икарбус 3 Нове од 
кп 1184/21, пресеца кп 1180/32, кп 1180/33, кп 1180/35, на-
ставља дуж кп 1180/37 и завршава се код кп 1180/41, све у 
КО Земун Поље. 

Образложење: По месту Белотинац код Ниша.
143. Улица Васе Пантелића – почиње од предложене 

Анете Андрејевић између кп 931/15 и кп 958/1, иде дуж кп 
1319/1 и завршава се између кп 931/21 и кп 958/5, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Василије Васа Пантелић (1922–2008) је 
био српски глумац. Остварио је запажене улоге у позори-
шту и на телевизији, а публика га највише памти по улози 
Крсте Мишића у телевизијској серији „Отписани”. У Народ-
ном позоришту остварио је више од 130 улога. 

144. Улица Светолика Никачевића – почиње од Ауто-
-пута за Загреб, пресеца кп 1322/2, кп 1322/3, иде дуж кп 
1322/1, затим скреће и пресеца кп 936/87, кп 936/238, кп 
936/237, кп 936/1 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Светолик Никачевић (1905–1987) је био 
српски филмски и позоришни глумац, један од најпопу-
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ларнијих глумаца у периоду измећу два рата. Уздигао се на 
висок уметнички ниво још пре рата 1941, када су сценом 
владали Љубинка Бобић, Мата Милошевић, Жанка Стокић, 
стваралачком снагом, лепотом и богатством свога дара. Од 
1926. до 1928. је био стални члан Српског народног позори-
шта у Новом Саду где је остварио своје прве велике успехе. 

145. Улица Славка Симића – почиње од Јустина Попови-
ћа, иде дуж кп 301/1 и ту се завршава на кп 298, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Славко Симић (1924–2007) био је срп-
ски глумац. Његов млађи брат био је такође глумац Никола 
Симић. У својој матичној кући ЈДП-у Симић је деценијама, 
све до пензије, афирмисао драмску уметност и уметничко 
стваралаштво. Поред глуме писао је о великим глумачким 
ликовима Добрици Милутиновићу и Зорици Шумадинац. 
Објавио је своје разговоре са Ивом Андрићем и предста-
вио портрет шест управника ЈДП-а. Био је председник Са-
веза драмских уметника Србије у периоду од 1968. до 1973. 
Добитник је низа награда, међу којима су и Вукова награда 
(2005), Златна колајна на Првом Фестивалу монодраме и 
пантомиме (1975), „Ћуран” за најбољу улогу на Данима ко-
медије у Светозареву (1974), Златни ловор вијенац на сара-
јевском МЕСС-у (1964) и др.

146. Улица Предрага Тасовца – почиње од Јустина Попови-
ћа, иде дуж кп 301/5 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Предраг Тасовац (1922–2010) био је срп-
ски позоришни и филмски глумац. Гимназију је завршио у 
Београду, студирао најпре на Економском, а потом књижев-
ност на Филозофском факултету. Године 1947. постаје члан 
Београдског драмског позоришта, да би се 1953. вратио у 
национални театар, којем је остао веран до последњег дана. 
Играо је како у матичном Народном позоришту у Београду, 
тако и на сцени Југословенског драмског позоришта, Ате-
љеа 212, Позоришта на Теразијама, Дечјег позоришта „Бо-
шко Буха”, Хрватског народног казалишта у Осијеку, у мно-
гим представама које су извођене у оквиру Дубровачких 
летњих игара, где је остварио бројне улоге. 

147. Улица драгачевских трубача – почиње од Угрино-
вачки пут, кп 1310/1,између кп 303/1и кп 304/13, иде дуж 
целе кп 1307/ 5и завршава се између кп 298 и кп 1308/1, све 
у КО Земун Поље.

Образложење: Драгачевски сабор је годишњи трубачки 
фестивал и фестивал фолклора и народног стваралаштва 
који се одржава у Гучи, у региону Драгачево. Године 2005. је 
снимљен документарни филм о овом фестивалу „Гуча!”. 

148. Брзећка улица – почиње од Угриновачког пута од кп 
1306/3, пресеца кп 1306/1, наставља дуж кп 297/6, кп 297/9, 
кп 1345/1 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Брзеће је насеље у Србији у општини 
Брус у Расинском округу.

149. Улица бегонија – почиње од кп 564/27, иде дуж кп 
564/7 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

150. Улица белих божура – почиње од кп 1345/1, пресеца 
кп 564/4, кп 564/5, кп 564/6 и завршава се код Курирска, све 
у КО Земун Поље.

151. Улица петунија – почиње од Пружног пута од кп 
1351, иде дуж кп 562 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

152. Улица кадифа – почиње од Курирске, иде преко кп 
572, затим скреће и наставља дуж кп 1336 и завршава се из-
међу кп 573/2 и кп 290/1, све у КО Земун Поље.

153. Улица Драганa Зарићa – почиње од предложене Ка-
дифа од кп 1336, иде дуж кп 290/5 и ту се завршава код кп 
290/12, све у КО Земун Поље.

Образложење: Драган Зарић (1942–2000) је био српски 
филмски глумац. Иза себе је оставио бројне филмске и те-
левизијске улоге.

154. Улица Верe Ђукић – почиње од предложене Кадифа 
од кп 1336, иде дуж кп 290/4 и ту се завршава, све у КО Зе-
мун Поље.

Образложење: Вера Ђукић рођ. Илић (1928–1968) била 
је српска позоришна, филмска и ТВ глумица Први филмску 
улогу имала је 1947. године у филму Николе Поповића Жи-
вјеће овај народ, где је глумила лик Јагоде. Играла је главне 
улоге у филмовима Војислава Нановића „Чудотворни мач” 
(1950) и „Језеро” (1950) Радивоја Лоле Ђукића. У Позори-
шту на Теразијама наступала је углавном у комедијама. 
Најзапаженије улоге имала је шездесетих година двадесе-
тог века у ТВ серијама Радивоја Лоле Ђукића „Сервисна 
станица”, „Црни снег”, „Огледало грађанина Покорног”. На-
ступила је и у Ђукићевим филмовима „Нема малих богова” 
(1961), „Срећа у торби” (1961) и „Златна праћка” (1967). 

155. Улица Олгe Илић Христилић – почиње од предло-
жене Кадифа од кп 1336, иде дуж кп 290/3 и завршава се код 
Курирске, све у КО Земун Поље.

Образложење: Олга Илић Христилић (1880–1945) била је 
велика српска глумица и одлична певачица. Глумачку кари-
јеру започела је и завршила у Нишу. Играла је Дездемону у 
„Отелу”. Са својим мужем Костом Илићем Олга је од 1896. до 
1898. била члан неколико путујућих дружина и градских по-
зоришта у Вараждину и Шапцу. Коначно, 1898. године добија 
ангажман у Народном позоришту у Београду. У Народном 
позоришту Олга игра од Офелије у „Хамлету” до Есмерал-
де у Звонару Богородичине цркве. Олга Илић одлучује да се 
врати у Ниш, где се, у Позоришту „Синђелић”, данашњем ни-
шком Народном позоришту, упушта у нешто што је дотад на 
сцени урадила само славна Сара Бернар: игра најзахтевнију 
мушку улогу икад написану данског принца Хамлета.

156. Улица Маринкa Шебезa – почиње од Курирске од кп 
217, иде дуж кп 211 и завршава се код Партизанских учите-
ља, све у КО Земун Поље. 

Образложење: Маринко Шебез (1946–1989) био је срп-
ски и југословенски глумац. Шебез је глумио у многим до-
маћим серијама, филмовима и драмама, од којих су најпо-
знатији „Сутјеска”, „Капелски кресови”, „Осма офанзива”, 
„Партизанска ескадрила”, „Вук Караџић”, „Прогон”, „База на 
Дунаву”, „Џангризало и другима”.

157. Улица Мирославa Бијелићa – почиње од предложе-
не Маринкa Шебезa од кп 211, пресеца кп 215 и ту се завр-
шава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Мирослав Бијелић (1937–2010) је био 
српски филмски и позоришни глумац и књижевник. По-
знат је по свом препознатљивом гласу из цртаних филмо-
ва. Дипломирао је на Позоришној академији и као глумац 
играо и режирао у Београдском драмском позоришту. Од 
гимназијских дана се бавио књижевним стваралаштвом. 
Писао је бројне прилоге и текстове за програме и радија. 
2005. године је написао књигу „Траг времена” која се бави 
Београдом и Чукарицом некада. Био је веома ангажован у 
емисијама на радију.

158. Улица Маје Чучковић Драшкић – почиње од пре-
дложене Маринкa Шебезa од кп 211, пресеца кп 230/1, кп 
288/1, кп 1339/1, кп 233/1 и завршава се на кп 231, све у КО 
Земун Поље.

Образложење: Маја Чучковић Драшкић (1935–1997) 
била је југословенска позоришна и телевизијска глумица. 
Позната је по својим улогама у чувеним представама оди-
граним у београдском позоришту Атеље 212. Неке од пред-
става су „Краљ Иби” (1973) и „Радован III” (1983). Глумила 
је у југословенском серијалу „Цео живот за годину дана” са 
Миленом Дравић и Зораном Радмиловићем. Као одлична 
филмска глумица показала се у главној улози у филму „Кан-
те или кесе” режисера Драгослава Лазића. 
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159.Улица Петра Лупе – почиње од Јеремије Станојеви-
ћа, иде кроз кп 119/1 и завршава се код Живојина Ћулума, 
све у КО Земун Поље.

Образложење: Петар Лупа (1921–1997) је био српски 
филмски глумац, грчког порекла. Најпознатију улогу је 
остварио у филму Ко то тамо пева у улози попа.

160. Улица Витомира Љубичића – почиње од Дејана Ду-
бајића, пресеца кп 119/1, кп 41/1, кп 40/2, кп 1305/5, кп 43/6 
и завршава се код Псачке, све у КО Земун Поље.

Образложење: Витомир Љубичић (1920–1981) је био 
српски филмски и позоришни глумац.

161. Улица Бранкa Петковићa – почиње од Јарослава 
Чермака, пресеца кп 43/6, кп 44/1 и завршава се на кп 112/1, 
све у КО Земун Поље.

Образложење: Бранко Петковић (1940–1998) је био срп-
ски филмски и позоришни глумац. Глумио је у више од 60 
различитих филмова и телевизијских серија.

162. Улица Љубe Шкиљевићa – почиње од Пољопри-
вредног добра 13. Мај, иде преко кп 50/1 и ту се завршава, 
све у КО Земун Поље.

Образложење: Љубомир Љубо Шкиљевић (1941–1999) је 
био југословенски и српски филмски и позоришни глумац. 
Глумио је у више од 50 различитих филмова и телевизиј-
ских серија.

163. Улица Пољопривредно добро 13. мај – продуже-
так улице Пољопривредног добра 13. мај (матични број: 
791059023828) иде дуж кп 1301/1 и завршава се између кп 
24(односно кп 26/1) и кп 9/2, све у КО Земун Поље.

164. Варткесова улица – почиње од предложене Пољо-
привредно добро 13. мај између кп 28/3 и кп 51/1, иде дуж 
кп 52, пресеца кп 63/1 и ту се завршава, све у КО Земун 
Поље.

Образложење: Баронијан Варткес (1933–1993) је био ком-
позитор, уредник у Радио-телевизији Београд и професор на 
Факултету драмских уметности у Београду. Завршио је Му-
зичку школу „Јосип Славенски” у Београду, а 1963. године и 
одсек за композицију Факултета музичке уметности у Бео-
граду у класи професора Предрага Милошевића. Написао је 
велики број дела попут Концерта за оркестар, Divertimento 
за флауту, кларинет, гудаче и удараљке, Гудачки квартет, 
Сонату, Варијације, Свите за клавир, Сонатину за саксофон 
и клавир, велики број соло песама. Бавио се писањем сцен-
ске и филмске музике. Композитор је у преко 70 филмских и 
телевизијских остварења, као што су Вуковаре, љубави моја 
(1993), „Памћење земље” (1991), „Смрт госпође Министарке” 
(1991) (ТВ), „Јастук гроба мог” (1990) (ТВ), „Клуб 10” (1988) 
(ТВ), „На путу за Катангу” (1987), „Бањица” (1984) итд.

165. Улица Гаврила Родића – почиње од предложене По-
љопривредног добра 13. Мај између кп 35 и кп 29/2, иде дуж 
кп 31, скреће и пресеца кп 30/3, затим поново скреће на кп 
6/1 и ту се завршава, све у КО Земун Поље.

Образложење: Барон Гаврило Родић (1812–1890) био је 
генерал у аустријском царству, српског порекла, а касније и 
у аустроугарској монархији (1867–1918).

166. Улица Зорана Гостовића – почиње од Мајора Зорана 
Радосављевића, пресеца кп 5441/31, иде дуж кп 5441/39, кп 
5441/50, пресеца кп 5441/53, кп 5441/4 и завршава се на кп 
5441/26, све у КО Батајница. 

Образложење: Зоран Гостовић (1971–1992) живео је у 
Батајници где је и завршио основну школу, а у Београду за-
вршава Архитектонску средњу школу. 1991. године одлази 
на одслужење војног рока у Карловац, одакле га ратни ви-
хор односи у Книн, па у Грахово. 1992. године заробљен је у 
Ливну, али је убрзо ослобођен. 13. Априла 1992. године по-
гинуо је на делу пута с. Долац – с. Драгинић. Сахрањен је уз 
војне почасти у Батајници.

167. Улица Небојше Дукића – почиње од Краља Михаила 
Зетског, пресеца кп 5283/1, кп 5282/1, кп 5282/4, затим скре-
ће и пресеца кп 5281/8, кп 5281/7, кп 5280/4, кп 5279/5, кп 
5278/5, кп 5277/9, кп 5277/5 и завршава се на кп 5276/8 код 
кп 5276/9, све у КО Батајница.

Образложење: Небојша Дукић рођен је 16. фебруара 1974. 
године. Живео је у Батајници, где је завршио основну школу. 
У Земуну је завршио Саобраћајну школу. 15. септембра 1992. 
године одлази у војску Југославије у Нови Сад. Извршавајући 
борбене задатке погинуо је 26. јануара 1993. године.

168. Улица Владимира Радоичића – почиње од Младих 
Горана, иде између кп 4318 и кп 4317 и завршава се код кп 
5685, све у КО Батајница.

Образложење: Владимир Радоичић рођен је 1979. годи-
не, живео је у Батајници. 23. јуна 1998. године одлази у вој-
ску у Ниш. Распоређен је био на Косову и Метохији где је 
30. септембра 1998. године на нашој и албанској граници на 
Кошарама убијен у окршају са терористима.

169. Улица кнеза Петра – почиње од Младих Горана из-
међу кп 5684 и кп 4336, иде дуж кп 4342 и завршава се изме-
ђу кп 4340 и кп 5684, све у КО Батајница.

Образложење: Петар Гојниковић био је кнез Србије од 
892. до 918. године. Био је један од најзначајнијих припад-
ника српске династије Властимировића.

170. Улица Александра Павловића – почиње од Војводе 
Николе Стањевића између кп 4005/1 и кп 4004/1, иде дуж 
кп 4018 и завршава се између кп 4019 и кп 4017/1 код Ма-
трозове, све у КО Батајница.

Образложење: Александар Павловић је рођен 12. јануа-
ра 1971. године у Београду. Машинску школу је завршио у 
Земуну. 1991. године је позван као резервиста у војску Ју-
гославије. Дана 14. октобра 1991. године гине у Вуковару. 
Посмртно је одликован орденом за храброст СФРЈ и одли-
кован је посмртно медаљом ослободиоца Вуковара.

171. Улица Ненада Голубовића – почиње од Белегишке, 
иде преко кп 4355/1 и ту се завршава код кп 4356/1, све у КО 
Батајница.

Образложење: Ненад Голубовић рођен је 05.12.1976. го-
дине. Живео је у Батајници, где је завршио основну школу. 
У Земуну је завршио Саобраћајну школу. Са 22 године одла-
зи на одслужење војног рока у Косовску Митровицу, Поги-
нуо је у НАТО агресији на реону карауле Кошаре 16. априла 
1999. године. Одликован је Орденом народног хероја и Ор-
деном првог степена заслуге за народ.

172. Улица Николe Милићa – почиње од Шангајске 1 део, 
иде дуж кп 4443/2 и завршава се код кп 5681/1, све у КО Ба-
тајница.

Образложење: Никола Милић (1924–2000) је био српски 
глумац. Глумио је у више од 110 различитих филмова и те-
левизијских серија.

173. Улица Вељкa Маринковићa – почиње од Белегишке 
3 део, иде дуж кп 5610/1 и завршава се код кп 4924, све у КО 
Батајница.

Образложење: Вељко Маринковић (1925–1991) је био 
српски филмски и позоришни глумац.

174. Улица Олгe Ивановић – почиње од Белегишке изме-
ђу кп 4376/3 и кп 4376/17, иде кроз кп 4376/2 на којој скреће 
и завршава се код кп 5604, све у КО Батајница. 

Образложење: Олга Ивановић (1921–2001) је била срп-
ска глумица. На сцени је најзначајније домете остварила у 
златним данима Београдског драмског позоришта, као и у 
првим деценијама рада Атељеа 212. Тумачила је првенстве-
но улоге из савременог домаћег репертоара. Огромну попу-
ларност, широм граница Југославије, добила је улогом Сне-
жане Николајевић у ТВ серији „Позориште у кући” Новака 
Новака. 
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175. Улица Владиславa Каћанског – почиње од кп 5604, 
иде дуж кп 4699 и ту се завршава, све у КО Батајница.

Образложење: Владислав Каћански (1950–2006) је био 
познати новосадски позоришни и филмски глумац. За-
вршио је гимназију „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду, 
Вишу комерцијалну школу, а 1977. године дипломирао је на 
Факултету драмских уметности у Београду. Од 1977. године 
стални је члан ансамбла драме Српског народног позори-
шта у Новом Саду, где као првак драме остаје до краја свог 
живота. Глумио је у великом броју позоришних представа, 
на филму и телевизији. Био директор драме СНП-а. Своју 
последњу улогу и последњу представу „Наход Симеон” оди-
грао је септембра 2006. године. 

176. Улица Јелене Генчић – почиње од Мале Међе 40 
Нова, иде дуж кп 4400 и ту се завршава, све у КО Батајница.

Образложење: Јелена Генчић (1936–2013) била је југо-
словенска и српска рукометашица, тенисерка и тениски 
тренер. После повлачења из спорта средином седамдесетих 
година 20. века почела је каријеру као тениски тренер, где 
је имала доста успеха у откривању и подучавању будућих 
великих шампиона Новака Ђоковића, Монике Селеш и Го-
рана Иванишевића.

177. Улица Александра Македонског – почиње од Стева-
на Симића, иде дуж кп 4579/1 и ту се завршава, све у КО 
Батајница.

178. Улица Мирослава Величковићa – почиње од Стева-
на Симића, иде дуж кп 4572 и завршава се код кп 5588, све у 
КО Батајница.

Образложење: Мирослав Величковић (1948–2007) био 
је син славног земунског предратног фудбалера, од кога 
је наследио таленат и надимак. Фудбал је почео да игра у 
„Црвеној звезди” чију је комплетну школу прошао, а по-
сле кратког стажа у „Новом Саду” вратио се у родни град и 
приступио „Галеници”. За тај клуб је наступао на 233 утак-
мице од 1969. до 1982. године, уз једногодишњи прекид када 
је бранио боје ОФК Београда. Бескомпромисан борац и 
фудбалер несумњивих квалитета, неколико година носио је 
и капитенску траку.

179. Улица Војислава Авакумовића – почиње од Шангај-
ске, иде дуж кп 4476/1 и завршава се код Велике Међе Нова 
19, све у КО Батајница.

Образложење: Војислав Авакумовић (1910–1990) рођен 
је у Земуну, у врло угледној породици пореклом из Сент 
Андреје, школовао се у Земуну, Берлину и Београду. Студи-
је математике завршио је 1938. године, а радни век је провео 
као универзитетски професор у Београду и од 1973. године, 
у немачким градовима Ахену и Марбургу, уз гостовања на 
универзитетима у другим европским земљама. Математи-
чар светског угледа, објавио је велики број научних и струч-
них радова, али се успешно бавио и књижевним радом, сли-
кањем и музиком. 

180. Улица Ксенијe Мартинов – почиње од Велике међе 
Нова 23, иде дуж кп 4531 и завршава се код кп 5678, све у 
КО Батајница.

Образложење: Ксенија Мартинов Павловић (1948–2015) 
била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

181. Улица Живке Матић – почиње од Велике међе Нова 
23, иде дуж кп 4533/2 и завршава се код кп 5678, све у КО 
Батајница.

Образложење: Живка Матић (1923–1998) била је српска 
глумица. Године 2008. поводом десетогодишњице смрти ове 
велике глумице, Центар за културу Пожаревац је покренуо 
фестивал – Сусрет аматерских позоришта Браничевског 
округа „Живка Матић”. Добитница је награде „Глумачки пар 
године ОНА И ОН” (статуета „ОНА”), 1972. године, у избору 
читалаца листа „ТВ Новости”, која се додељује на Филмском 

фестивалу у Нишу, у пару са Велимиром Батом Живојино-
вићем, за улогу Росе у ТВ серији „Грађани села Луга”.

182. Улица Љубe Мољцa – почиње од Велике међе Нова 
23, иде дуж кп 4517/1, пресеца кп 4517/3, кп 4517/4 и завр-
шава се на кп 4517/2, све у КО Батајница.

Образложење: Миодраг Андрић – Љуба Мољац (1943–
1989) је био српски позоришни, филмски и телевизијски 
глумац. Године 2004, по његовом сценарију, је снимљен 
филм „Пљачка Трећег рајха”. Био је стални члан и првак по-
зоришта Атеље 212 из Београда.

183. Улица Стојана Аранђеловића – почиње од Велике 
међе Нова 23, иде дуж кп 4520/1, пресеца кп 4520/3 и завр-
шава се на кп 4520/2, све у КО Батајница.

Образложење: Стојан Столе Аранђеловић (1930–1993) 
био је српски глумац. Иза себе је оставио бројне филмске 
и телевизијске улоге. Играо је у 89 играних филмова. У ав-
густу 1984. године добио је награду „Славица” за допринос 
југословенској кинематографији.

184. Улица Војиславa Мићовићa – почиње од Клин Нове 
12, пресеца кп 1260/4, иде дуж кп 1259 и завршава се код кп 
5557, све у КО Батајница.

Образложење: Војислав Мићовић (1911–1997) је био 
српски глумац.

185. Улица Циге Миленковића – почиње од Пуковника 
Миленка Павловића, иде дуж кп 1271 и завршава се код кп 
5557, све у КО Батајница. 

Образложење: Бранислав Цига Миленковић (1931–2005) 
је био српски глумац. Дипломирао је глуму на новосадској 
Академији. Био је стални члан Југословенског драмског 
позоришта где је одиграо низ улога. Највећи број улога од-
играо је на филму. Запажене улоге је остварио у филмови-
ма „Скупљачи перја”, „Пут око света” и филмској верзији 
„Сумњивог лица”. 2001. године је написао књигу „Београд, 
људи и догађаји” која говори о Београду од 1804. до данас.

186. Улица Тамарe Милетић – почиње од Официрске ко-
лоније 3. део, иде дуж кп 949/1 и завршава се код кп 5548/1, 
све у КО Батајница.

Образложење: Тамара Милетић (1932–2014) била је срп-
ска филмска, телевизијска и позоришна глумица. Глуму је 
дипломирала на Позоришној академији у Београду 1953. го-
дине. Своју каријеру је започела епизодном улогом 1954. у 
филму „Сумњиво лице”. После чега остварује неколико зна-
чајних и запажених улога, а за филмове „Дјевојка и храст” 
је награђена Златном ареном у Пули, док је за филм „Само 
људи” добила награду публике Славица.

187. Улица Павлa Богатинчевићa – почиње од Официр-
ске колоније 3. део, иде дуж кп 948 и завршава се код кп 
5548/1, све у КО Батајница.

Образложење: Павле Богатинчевић (1905–1994) је био 
српски глумац. Гимназију и глумачку школу завршио је у 
Београду. Члан београдског Народног позоришта постао 
је 1923. Од 1926. радио је у Нишу, Скопљу, Новом Саду и 
Сарајеву, а од 1936. стално је у Београду. Као млад глумац 
истакао се улогама љубавника и у салонској комици, а ка-
сније у карактерним улогама. С великим успехом је креирао 
др Пубу Фабриција Глембаја (Мирослав Крлежа: „Господа 
Глембајеви”). Истакао се и улогом Нинковића (Бранислав 
Нушић: „Госпођа министарка”). Играо је у свим београд-
ским позориштима а имао је и више улога на филму.

188. Улица Босиљкe Боци – улица почиње од Далматин-
ских бригада, иде између кп 1681 и кп 1683/1 и завршава се 
између кп 1680 и кп 1683/2, све у КО Батајница.

Образложење: Босиљка Боци (1932–1997) била је југо-
словенска и српска глумица. Била је најмлађи дипломирани 
глумац прве генерације студената Позоришне академије у 
Београду, основане 1949. године. Са непуних 17 година по-
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стала је члан ЈДП-а, глумила је и у Савременом позоришту 
Атељеа 212, гостовала широм земље и у иностранству. На по-
зоришним сценама је трајала 44 године, играла на филму и 
телевизији и учествовала у великом броју радио-емисија. У 
радио-емисији „Код два бела голуба”, била је члан глумачке 
екипе од 1985. до 1997. године. Добитник је бројних награда, 
од којих треба издвојити Стеријину и Орден Светог Саве. 

189. Улица Михајлa Викторовићa – почиње од Далма-
тинских бригада, иде дуж кп 1685 и ту се завршава, све у КО 
Батајница.

Образложење: Михајло Мика Викторовић (1929–1998) 
је био српски глумац. Познат је по бројним улогама које је 
остварио на даскама Народног позоришта, на таласима 
Радио Београда, као и на телевизији. Остао је упамћен по 
улози господина Јовановића у познатој радио-емисији „Јо-
вановићи” која се крајем осамдесетих емитовала на Радио 
Београду, као и по улози Цигановића у серији „Бољи живот”.

190. Улица Миње Војводићa – почиње од Марка Пери-
чин – Камењара, пресеца кп 5543/10, кп 1742/1, кп 1742/2, 
кп 1742/5, кп 1742/4, кп 1742/6, кп 1742/7, кп 1742/3 и завр-
шава се код кп 1741/2, све у КО Батајница.

Образложење: Миња Војводић (1942–2014) био је срп-
ски глумац и каскадер. Због своје мишићаве грађе и до-
брог знања немачког језика, играо је у познатим немачким 
филмовима о индијанцима („Винету”) који су рађени по 
делима Карла Маја. Путујући по Франкфурту, Дортмунду, 
Кобленцу, Келну, Хамбургу провео је 20 година на релацији 
Југославија–Немачка. У тадашњој Источној Немачкој је сте-
као знатну популарност. У многим филмовима био је раме 
уз раме са познатим српским каскадерима као што су Бата 
Камени, Миомир Радевић Пиги, Михајло Животић Мики, 
Славољуб Плавшић Звонце и Зоран Вранов. 

191. Улица Душана Вујисића – почиње код Далматин-
ских бригада, иде између кп 1836 и кп 1835 и завршава се 
код кп 1833/1, све у КО Батајница. 

Образложење: Душан Вујисић (1929–1977) је био српски 
глумац. Играо је у десетинама страних и домаћих филмова 
и телевизијских серија. Старији брат му је био глумац Павле 
Вуисић.

192. Улица Наташе Бошковић – почиње од Ђурђа Бо-
шковића –Бате, иде између кп 1839 и кп 1840 и ту се завр-
шава, све у КО Батајница.

Образложење: Наташа Бошковић (1901–1973) била је 
српска балерина. Школовала се у Београду код Јелене По-
љакове и у Паризу код Олге Преображенске. Била је прва 
наша балерина која се могла мерити са славним руским ба-
леринама. Дебитовала је у Београду 1922, у сезонама 1928 — 
1930. године гостовала је у Барселони, а 1934–1938. године 
као прима балерина руске балетске трупе d‘ Andrea насту-
пала је у Африци, Азији и Аустралији. Најуспелије креа-
ције остварила је у балетима: „Петрушка” (Игор Стравин-
ски), „Лицитарско срце” (Крешимир Барановић), „Жизела” 
(Адолф Адам), „Успавана лепотица” и „Лабудово језеро” 
(Петар Иљич Чајковски).

193. Улица Гизелe Вуковић – почиње од Ђурђа Бошкови-
ћа –Бате, пресеца кп 1844/2, кп 1844/1, затим скреће и пре-
сеца кп 1843/4, кп 1825/1, кп 1826/1, кп 1827/1, кп 1828/1, кп 
1829/1, кп 1829/4 и завршава се на кп 1829/5, све у КО Батај-
ница.

Образложење: Гизела Вуковић ( 1926–2015) била је срп-
ска глумица. Најпознатија је по улози тетка Лине из телеви-
зијске серије „Салаш у малом риту”. Била је удата за Звонка 
Богдана. 

194. Улица Александра Гаврића – почиње од Ђурђа Бо-
шковића Бате, иде дуж кп 1855 и завршава се код Аеро-
дромске, све у КО Батајница.

Образложење: Александар Гаврић (1932–1972) је био 
српски глумац. Главне улоге је играо у филмовима Жике 
Митровића „Сигнали над градом” (1960), „Солунски атен-
татори” (1961), „Обрачун” (1962), „Марш на Дрину” (1964) и 
„Операција Београд” (1968). Играо је и у италијанским и не-
мачким акционим филмовима. Одликован је Орденом рада 
са сребрним венцем. Погинуо је у аутомобилској несрећи у 
Инђији 1972. године.

195. Улица Стевана Гардиновачког – почиње од Ђурђа 
Бошковића –Бате, иде дуж кп 1854 и завршава се код Аеро-
дромске, све у КО Батајница.

Образложење: Стеван Баја Гардиновачки (1936–2011) 
био је српски позоришни, телевизијски и филмски глу-
мац. Био је члан ансамбла Народног позоришта, Суботица 
(1961–1965), затим Народног позоришта „Тоша Јовановић” 
Зрењанин (1965–1969), када прелази у Српско народно по-
зориште у Новом Саду. Био је члан Удружења драмских 
уметника Србије. 

196. Улица Србољубa Милинa – почиње од Новосадске 
од кп 5545/19, пресеца кп 1910, кп 1909, кп 1908 и завршава 
се код Аеродромске, све у КО Батајница.

Образложење: Србољуб Срба Милин (1941–2015) био је 
српски филмски и телевизијски глумац. Такође се активно ба-
вио синхронизовањем цртаних и играних филмова и серија.

197. Улица Радмиле Гутеше – почиње од Новосадске од 
кп 5535/1, иде кроз кп 1912 и ту се завршава, све у КО Ба-
тајница.

Образложење: Радмила Гутеша (1925–2012) била је југо-
словенска и српска филмска и телевизијска глумица. Оди-
грала је на десетине улога на филмовима и телевизијским 
серијама.

198. Улица Љубомирa Дидићa – почиње од предложе-
не Радмиле Гутеше, иде кроз кп 1912 и завршава се код кп 
1913, све у КО Батајница.

Образложење: Љубомир Дидић (1921–1987) био је срп-
ски позоришни, телевизијски и филмски глумац. Играо је у 
десетинама домаћих филмова и телевизијских серија.

199. Улица Мишe Димитријевићa – почиње од Новосад-
ске, иде дуж кп 928 и ту се завршава код кп 927/53, све у КО 
Батајница.

Образложење: Михаило Миша Димитријевић (1854–1909) 
је био српски позоришни глумац и драмски писац. Био је члан 
Народног позоришта у Београду 1880–85 и 1887–92, Српског 
народног позоришта у Новом Саду 1885–87, а од 1892. је био 
у Хрватском казалишту у Загребу, где је остао до смрти. Ра-
дио је и као педагог у Хрватској драматској школи у Загребу 
1898, где је предавао глуму, маску, шминкање и костимирање. 
Миша Димитријевић је један од првих српских реалистичких 
глумаца. Написао је позоришне комаде: „Кобни спомен”, „Ја-
дац”, „Домаћи пријатељ”, „Љубав их измирила”, „Образ пред 
светом” и заједно са А. Фијаном „У добар час”. 

200. Улица Десанкe Дугалић – улица почиње од Катице 
Опачић, иде између кп 1923 и кп 1924 и завршава се код кп 
1925/2, све у КО Батајница.

Образложење: Десанка Дугалић Недељковић (1897–1972) 
била је српска глумица. У Народном позоришту је остварила 
115 улога, била је првакиња драме и ангажована до 1944. го-
дине. Током Другог светског рата је режирала „Вечитог мла-
дожењу” Јакова Игњатовића. После рата играла је у неколи-
ко филмских улога, међу којима су „Коктел” и „Деца војводе 
Смита” из 1967. године. Умрла је 1972. године у Београду. 

201. Улица Даворa Дујмовићa – почиње од Катице Опа-
чић, иде између кп 1927 и кп 1928 и завршава се код кп 
1930/4, све у КО Батајница.

Образложење: Давор Дујмовић (1969–1999) био је срп-
ски и југословенски глумац. Његова најзапаженија улога 
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је улога Перхана, јунака филма „Дом за вешање”. Снимио 
је неколико филмова, од којих је најпознатији „Подземље”, 
Емира Кустурице. 

202. Улица Дивнe Ђоковић – почиње од Војводе Новака 
13 део између кп 461/5 и кп 460/9, иде дуж кп 460/1 и завр-
шава се између кп 461/6 и кп 460/6 код Јована Бранковића, 
све у КО Батајница.

Образложење: Дивна Ђоковић (1915–2005) је била југосло-
венска и српска глумица. Глумачку каријеру је почела у Народ-
ном позоришту 1935. године. Прву улогу је остварила у Ибзено-
вој драми „Дивља патка”. Убрзо је добила стипендију краљице 
Марије, која јој је омогућила школовање у Бечу, где је завршила 
оперско певање и мајсторску школу за драмску уметност на 
Државној музичкој академији и Академији позоришне уметно-
сти. Најпознатија је по улози Коштане у истоименој драми коју 
је тумачила од 1939. до 1960. године у Народном позоришту, а 
снимила је и плочу са музиком из представе „Коштана”. Бавила 
се и педагошким радом као асистент и професор дикције. 

203. Улица Софијe Ђорђевић – почиње од Војводе Нова-
ка, иде између кп 2079, кп 2078 са једне и кп 2082 са друге 
стране и ту се завршава, све у КО Батајница.

Образложење: Софија Цоца Ђорђевић (1880 –1908) била 
је чувена српска драмска глумица. У Београду Софија је 
учила певање код чувеног композитора и диригента, тада 
капелника у Народном позоришту Даворина Јенка. 

204. Улица војводе Новака – улица је продужетак по-
стојеће улице Војводе Новака (матични број: 791059080720) 
и продужава се у делу који почиње између кп 470/14 и кп 
2088, иде дуж кп 5540 и завршава се између кп 2256/1 и кп 
775/5 код Широки пут, све у КО Батајница.

205. Улица Велимира Животићa – почиње од Војводе 
Новака 2. део, иде између кп 767/3 и кп 766 и завршава се 
код кп 772 и кп 765, све у КО Батајница.

Образложење: Велимир Бата Животић (1924–2011) је 
био српски позоришни и филмски глумац. Глумио је у вели-
ком броју позоришних представа и играо је у великом броју 
филмова, радио и ТВ драма и серија. 

206. Улица Мирослава Радивојевића – почиње од Широ-
ки пут, иде дуж кп 2271/1 и завршава се код Станка Тишме, 
све у КО Батајница.

Образложење: Мирослав Дуда Радивојевић (1919–1990) 
је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

207. Улица српских витезова – почиње од Браће Смиља-
нића, иде дуж кп 2426/1 и завршава се код Кулске, све у КО 
Батајница.

208. Дебина улица – почиње од кп 5678, иде између кп 
4541/1 и кп 4541/2 и завршава се код кп 5589, све у КО Ба-
тајница.

Образложење: Миодраг Поповић Деба (1928–2005) је 
био српски глумац. Матично позориште му је било Бео-
градско драмско позориште.

209. Улица Стојана Пачова – почиње од Ауто-пута за 
Нови Сад од кп 16317/2 (КО Земун), иде дуж кп 1317/1, и 
завршава се код кп 1316/1 (КО Земун Поље)

Образложење: Стојан Пачов (1934–2015) био је сликар и 
угледан члан УЛУС-а. Његове слике и дела се налазе на број-
ним галеријама, предузећима и колекцијама како у земљи 
тако и у иностранству. Позната су и препознатљива његова 
уља на платну са мотивима српских и православних мана-
стира, али и пејзажи, портрети и цвеће, са карактеристич-
ним, реалистичним изразом у светлу поетског интимизма. 

210. Баварска улица – почиње од Угриновачког пута 
од кп 1310/1 (КО Земун Поље), иде дуж кп 656(КО Земун 
Поље), и ту се завршава.

Образложење: Баварска, званично Слободна држава Ба-
варска, налази се у јужном делу Немачке и по територији је 
највећа немачка држава.

Члан 3.
У насељеном месту Угриновци (матични број насеља: 

703915) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Мирослава Петровића – почиње од Земунске, 

између кп 2303 и кп 2322, иде дуж кп 2362 и завршава се 
између кп 2306/2 и кп 2323, све у КО Угриновци.

Образложење: Мирослав Петровић (1921–1990) био је 
српски глумац, најпознатији по популарној телевизијској 
серији ,,Позориште у кући”. Глумио је у серији ,,Слом”, као и 
у екранизацији Нушићевог ,,Мистер Долара” из 1989. Пре-
минуо је у Београду 1990. године.

2. Улица Милутина Јаснића – почињеод Земунске, пре-
сеца кп 2303, кп 2304 и завршава се на кп 2305, све у КО 
Угриновци.

Образложење: Милутин Јаснић (1912 –1994) је био српски 
глумац, редитељ и директор неколико позоришта. Милутин 
Јаснић је, поред режије, играо у десетак филмова: „Живјеће 
овај народ” (1947), „Ешалон доктора М.” (1955), „Туђа земља” 
(1957), „Вук са Проклетија” (1968), „Хлеб” (1973), „Прогон” 
(1982). Глумио је и у телевизијским серијама: „Слом” (1979) 
и „Приповедања Радоја Домановића” (1979), као и у фран-
цуским филмовима: „La grande strada azzurra” (Велики плави 
пут), (1957), и „La tempsta” (Олуја), (1958).

3. Улица Иве Јакшића – почиње од Земунске, иде дуж кп 
2364, пресеца кп 2611, наставља дуж кп 2373/2 и ту се завр-
шава код кп 2627, све у КО Угриновци.

Образложење: Иво Јакшић (1912–1983) је био југосло-
венски и српски глумац. Глумио је у многим филмовима и 
телевизијским серијама, а само неке од њих су: „Повратак 
отписаних” (ТВ серија), „Салаш у Малом Риту” (ТВ серија), 
„Више од игре”, „Врућ ветар”, „Слом” и многи други.

4. Бурдушева улица – почиње од Земунске, иде између 
кп 2384/2 и кп 2384/3 и ту се завршава, све у КО Угриновци.

Образложење: Јован Јанићијевић Јанаћко Бурдуш (1932–
1992) је био српски глумац. Глумио је у популарној телеви-
зијској серији „Музиканти” и многим другим.

5. Улица Млађе Веселиновића – почиње од Земунске, иде 
дуж кп 2385 и ту се завршава код кп 2383, све у КО Угриновци.

Образложење: Младен Млађа Веселиновић ( 1915–2012) 
био је српски глумац и преводилац. Веселиновић је био 
члан Југословенског драмског позоришта од оснивања 1947. 
године када је дебитовао у првој представи театра „Краљ 
Бетајнове”. Добитник је многобројних награда и признања: 
Орден града за хуманитарни рад у међународним органи-
зацијама, Повеља Југословенске комисије УНЕСКО-а за 
изузетан допринос раду комисије и унапређење сарадње са 
УНИЦЕФ-ом, Плакета поводом 25 и 30 година ослобођења 
Београда и Орден заслуга за народ са Сребрним венцем.

6. Улица Жаркa Митровићa – почиње од Земунске, иде 
дуж кп 2386 и ту се завршава, све у КО Угриновци.

Образложење: Жарко Митровић ( 1915–1992) је био срп-
ски филмски глумац. Важио је за једног од највећих српских 
комичара са почетка наше кинематографије.

7. Почекова улица – почиње од Земунске, иде дуж кп 
2594/2 и ту се завршава код кп 2606, све у КО Угриновци.

Образложење: Душан Почек (1932–2014) био је српски 
глумац, најпознатији по улози Јездимира Ускоковића у се-
рији „Бољи живот”. 

8. Улица Драгомира Чумића – почиње од Земунске, иде 
између кп 2600, кп 2599 са једне и кп 2597, кп 2598 са друге 
стране и ту се завршава код кп 4192, све у КО Угриновци.

Образложење: Драгомир Чумић – Драго Чума (1937–
2013) био је српски глумац. Глуму је дипломирао на Факул-
тету драмских уметности у Београду. Каријеру је започео 
малом улогом у филму „Сан” (1966) Пурише Ђорђевића, а 
потом игра и у водећим епизодним улогама. Најуспешнија 
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остварења су му у комичним улогама неспретњаковића и гу-
битника као у филму „Радио Вихор зове Анђелију” из 1979. 
године. Преминуо је после краће болести 10. новембра 2013. 
године. 

9. Улица Миркa Буловићa – почиње од Земунске, иде 
дуж кп 2211/1 и ту се завршава, све у КО Угриновци.

Образложење: Мирко Буловић (1930–2009) био је српски 
глумац. Пред камерама је дебитовао 1969. године у ТВ сери-
ји „Рођаци” Здравка Шотре. Прославио се тумачећи лик ди-
ректора Биберовића у популарној ТВ серији „Бољи живот”. 

10. Муцијева улица – почиње од Стефана Кнежевића од 
кп 2120, пресеца кп 2331, иде дуж кп 2123/10 и ту се завр-
шава код кп 2350, све у КО Угриновци.

Образложење: Љубомир Драшкић Муци (1937–2004) је 
био српски позоришни, телевизијски и филмски режисер. 
Као студент асистира Бојану Ступици у припреми Дирен-
матове „Посете старе даме”, па „Опере за три гроша”, које 
су биле почетак дуге и успешне редитељске каријере наста-
вљене на матичној сцени Атељеа 212, као и на другим сце-
нама (укупно 82 позоришне режије) која је трајала све до 
смрти 24. јануара 2004. године.

11. Улица Душанa Вујновића – почиње од Стефана Кне-
жевића од кп 2120, пресеца кп 2331, иде дуж кп 2123/4 и ту 
се завршава код кп 2350, све у КО Угриновци.

Образложење: Душан Вујновић (1926–1994) био је југо-
словенски и српски позоришни, телевизијски и филмски 
глумац. Најпознатији је по улогама у филмовима „Дивља 
патка”, „Тамо и натраг” и филму „Крај недеље”.

12. Улица Милета Станковића – почиње од Стефана 
Кнежевића од кп 2120, пресеца кп 2331, иде дуж кп 2123/8, 
пресеца кп 2350, иде дуж кп 2124/1 и ту се завршава код кп 
2334, све у КО Угриновци.

Образложење: Миле Станковић (1950–2009) је био срп-
ски глумац. 1973. године је примљен на Факултет драмских 
уметности у Београду, где је дипломирао у класи професо-
ра Миленка Маричића. Као најталентованији у генерацији, 
добио је стални ангажман у Београдском драмском позо-
ришту. У позоришту се истакао улогама: Ивана („Сабир-
ни центар”, Љ. Драшковић), секретара Миловића („Дуго 
путовање у Европу”, Е. Савин), Илије Јешанова („Ново је 
доба”, Е. Савин), Пабло Пикасо („Крила од орлова”, С. До-
мазет). 2003. године у Русији је за представу Саве Радови-
ћа „Исповест Ставрогина”, добио заједно са њим Медаљу 
Достојевског за најбољи глумачки пар, на 7. међународном 
фестивалу позоришних представа по делима Достојевског. 
Станковић је објавио две књиге „Лика које више нема” 
(1998.), која је допуњена са елементима романа и аутобио-
графије. Издао је и збирку прича и песама „Избеглички ко-
шмари”, која је промовисана у јануару 2009. године, а краси 
је аутентични језик личких сељака. 

13. Улица Богољубa Петровићa – почиње од кп 2352, иде 
дуж кп 2140 и ту се завршава код кп 2124/1, све у КО Угри-
новци.

Образложење: Богољуб Петровић (1942–1995) је био 
српски глумац. Први професионални ангажман имао је у 
позоришту у Ужицу, глумио је и у Народном позоришту, 
академском позоришту „Бранко Крсмановић”, Расовом по-
зоришту, Радничком позоришту и Савременом позоришту. 
Од 1968. године стални је члан ансамбла Малог позоришта 
„Душко Радовић” на Ташмајдану. 

14. Улица генерала Симовића – почиње од Кривајске, 
иде дуж кп 2240 и ту се завршава, све у КО Угриновци.

Образложење: Душан Симовић (1882–1962) био је ар-
мијски генерал војске Краљевине Југославије, начелник 
Главног генералштаба и председник Министарског савета 
Краљевине Југославије. Носилац је више одликовања.

15. Чкаљина улица – почиње од Београдске између кп 
547 и кп 299/16, иде дуж кп 300/1 и ту се завршава између 
кп 349/7 и кп 299/1, све у КО Угриновци.

Образложење: Миодраг Петровић Чкаља (1924–2003 ) 
био је српски глумац. Глумио је и у првој серији Телевизи-
је Београд „Сервисна станица”, од 1959. године. У позори-
шту, између осталог, игра у представи „Бог је умро узалуд” 
(снимљен и филм) и антологијској комедији Драгутина 
Добричанина „Заједнички стан” (касније је снимљена и ТВ 
верзија). Од 1976. године имао је статус слободног уметни-
ка. Остварио је велики број улога на филму и у ТВ серија-
ма. Најбоље улоге остварио је у серијама „Сервисна стани-
ца” (1959), „Љубав на сеоски начин” (1970), „Камионџије” 
(1972), „Врућ ветар” (1980) и „Камионџије 2” (1983), као и у 
филмовима „Орлови рано лете” (1966), „Бог је умро узалуд” 
(1969), „Паја и Јаре” (1973), „Авантуре Боривоја Шурдило-
вића” (1980) и „Камионџије опет возе” (1984). Добитник је 
више награда: 1974. је добио Стеријину награду, 1977. Сед-
мојулску награду, 1991. Нушићеву награду за животно дело, 
1995. РТС-ову награду за животно дело и „Златног ћурана” 
за животно дело на данима комедије у Јагодини.

16. Гидрина улица – почиње од Београдске између кп 914 
и кп 975/1, иде дуж кп 976, скреће и наставља дуж кп 956 и ту 
се завршава између кп 955/4 и кп 975/1, све у КО Угриновци.

Образложење: Драгомир Бојанић Гидра (1933–1993) био је 
српски и југословенски позоришни, телевизијски и филмски 
глумац. Глумио је у преко сто филмова и ТВ серија. Од 1964. 
до 1966. године био је члан Југословенског драмског позо-
ришта у Београду. Филмску каријеру започиње 1955. године 
епизодном улогом у филму Жике Митровића „Ешалон док-
тора М.”, након које је уследио богати кинематографски опус. 
Главне и веће споредне улоге је играо у више од тридесет до-
маћих филмова, а снимао је и у Италији. Под псеудонимом 
„Антони Гидра” (Anthony Ghidra), Драгомир Бојанић је ше-
здесетих година у Италији снимио десетак вестерна и акци-
оних филмова. На фестивалу у Пули 1974. године је освојио 
Златну арену за улогу партизана Тадије Чемеркића у филму 
Радомира Шарановића „Свадба” (1973) насталом према исто-
именом роману Михаила Лалића. Иако је снимио велики број 
филмова, највећу популарност, широм СФРЈ, стекао је улогом 
Жике Павловића у серијалу „Луде године”. Такође је остао по-
знат и по улози каплара Јанићија у филму „Марш на Дрину”.

17. Мандина улица – почиње од Гробљанске, иде дуж кп 
411, пресеца кп 421, кп 1671/14, кп 1671/1, иде дуж кп 1903 и 
ту се завршава код кп 1671/9, све у КО Угриновци.

Образложење: Милорад Мандић Манда (1961–2016) 
био је српски и југословенски позоришни, телевизијски, 
филмски глумац и ТВ водитељ. Након дипломирања по-
стао је члан београдског дечјег позоришта „Бошко Буха”. 
Године 1989. је снимио више од 270 епизода емисије „Бајка 
за лаку ноћ”. Од 1989. до 1995. је водио емисију за децу „С 
оне стране дуге”, што га је учинило једним од најпопуларни-
јих дечјих глумаца и забављача. Милорад Мандић је играо 
у бројним српским филмовима. Најзапаженија улога му је 
у филму Срђана Драгојевића „Лепа села лепо горе”. Пре-
минуо је на сцени током претпремијере представе „Петар 
Пан” у Установи културе „Вук Караџић”. 

18. Улица Олгe Познатов – почиње од Нове 19 између кп 
959/1 и кп 940/8, иде дуж кп 959/1, сече кп 739/1 и наставља 
дуж кп 739/1, кп 739/3, кп 738/88, кп 739/4, кп 739/2, пресе-
ца кп 3472/1, иде дуж 3497/1 и завршава између кп 3505/2 и 
кп 3467/1 у КО Угриновци.

Образложење: Олга Познатов (1933–1996) је била српска 
и југословенска глумица. Прву улогу на телевизији одигра-
ла је у ТВ драми „Сиромашни мали људи”. Прво филмско 
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искуство имала је 1967. у филму „Буђење пацова”. Поред 
глуме, Познатова је била и активисткиња Еколошког покре-
та Београда, а након њене смрти Савет за екологију основао 
је и радионицу „Олга Познатов” која сваке године додељује 
награде најбоље уређеној школи у Београду.

19. Улица војводе Ресавца – почиње од Угриновач-
ких Солунаца, пресеца кп 1311/1, кп 1217/3, кп 1213/4, кп 
1215/6, кп 1215/8, кп 1214/2 и завршава се на кп 1213/2, све 
у КО Угриновци.

Образложење: Милосав Ресавац (1780–1854) био је ре-
савски војвода, учесник Првог и Другог српског устанка. 
Звање војводе стекао је након учествовања у бици на Чегру.

20. Улица Љубомирa Давидовићa – почиње од Ударне де-
сетине између кп 1311/210 и кп 1311/215, пресеца кп 1311/1, 
кп 1053/4 и завршава се на кп 1051/4 код Нова 9, све у КО 
Угриновци.

Образложење: Љубомир М. Давидовић ( 1863–1940) је 
био српски и југословенски политичар и државник. Године 
1912. постао је вођа Самосталне радикалне странке, био је 
оснивач и вођа Демократске странке од 1919. до смрти 1940. 
године. У више наврата био је министар просвете и мини-
стар унутрашњих дела. Био је и председник Београдске оп-
штине 1909−1914. Био је и професор престолонаследнику 
Александру Карађорђевићу. Током повлачења српске војске 
био је задужен за смештај и образовање избегличке деце 
на грчком острву Крф. На месту председника Демократске 
странке га је наследио Милан Грол.

21. Гролова улица – почиње од Београдске између кп 
691/202 и кп 694 иде кроз кп 691/117 и ту се завршава изме-
ђу кп 691/194 и кп 1330, све у КО Угриновци.

Образложење: Милан Грол (1876–1952) био је српски и 
југословенски књижевник и политичар, председник Демо-
кратске странке од 1940. године и дугогодишњи драматург 
и управник Народног позоришта у Београду. Био је мини-
стар просвете 1928−1929. године. Од 1941. године постаје 
министар социјалне политике и народног здравља, док у из-
беглиштву постаје министар саобраћаја 1941–1943. и потом 
министар иностраних послова 1943. године. Од 7. марта до 
24. августа 1945. године био је потпредседник Привремене 
владе ДФЈ Јосипа Броза Тита. 

22. Чутурина улица – почиње од Кривајске, иде дуж кп 
2356, затим скреће и пресеца кп 2234, иде дуж кп 2233 и за-
вршава се код кп 2331, све у КО Угриновци.

Образложење: Павле Вуисић (рођен као Вујисић) ( 1926–
1988) био је југословенски и српски глумац. Био је учесник 
у борби на Сремском фронту. Глумио је у Панчевачком по-
зоришту, истовремено је статирао и на филму „Чудотворни 
мач” (1950) Воје Нановића. Снимио је велики број филмова 
и телевизијских серија. Преминуо је 1. октобра 1988. годи-
не. По једној од својих улога из филма ,,Камионџије опет 
возе” био је познат као Павле Паја Чутура.

Члан 4.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-446/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 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 
тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службе-
ни гласник РС", број 63/17) уз прибављену сагласност Ми-
нистарства државне управе и локалне самоуправе број 015-
05-00176/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ 
МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

 НОВИ БЕОГРАД
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 Нови Београд.

Члан 2.
У насељеном месту Нови Београд (матични број насеља: 

791067) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Живорада Ђукића – почиње од Сурчинске, иде 

дуж целе кп 4024/4 и завршава се на кп 4024/4 код кп 4014 у 
КО Нови Београд.

Образложење: Живорад Ђукић (1901–1995) је био гра-
ђевински инжењер и универзитетски професор. После рата 
руководи Секцијом за пројектовање аутопута Београд – За-
греб. Одликован је Орденом светог Саве I и II реда, Орде-
ном заслуга за народ III реда, Орденом рада II реда, Орде-
ном Републике са сребрним венцем и Орденом заслуга за 
народ са златним венцем.

2. Улица Миленка Турудића – почиње од Владимира По-
гачића, иде дуж границе кп 4409/1 и кп 4417/1 и завршава 
се на кп 4417/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Миленко Турудић (1866–1915) био је гра-
ђевински инжењер и универзитетски професор. Рођен је у 
Мокрој гори, код Ужица, 1866. године. Основну школу завр-
шио је у Биосци (1878), а Гимназију учио у Ужицу и Београду, 
где је положио матуру (1887). Дипломирао је на Техничком 
факултету Велике школе у Београду (1891). По завршетку 
студија постављен је за предавача гимназије у Пожаревцу. 
Октобра 1892. уписао се на студије у Берлину, где је 1896. до-
био диплому грађевинског инжењера. Као инжењер радио је 
у Министарству грађевина до јуна 1904. Од 1898. до 1904. го-
дине био је хонорарарни професор за предмет гвоздене кон-
струкције на Техничком факултету Велике школе. У време 
оснивања Београдског Универзитета (1905) постављен је за 
ванредног професора за Гвоздене конструкције, а исте годи-
не основао је Кабинет за гвоздене конструкције. Познато је 
да је пројектовао Камени мост у Ивањици, најдужи једнолуч-
ни камени мост са равним нивелетом на Балкану.

3. Улица Петра Анагностија – Почиње од Владимира По-
гачића, иде дуж кп 4419/7 и завршава се на кп 4419/7 у КО 
Нови Београд.

Образложење: Петар Анагности (1909–1996) био је ру-
ско–српски архитекта, професор универзитета. Двадесетих 
година 20. века са родитељима емигрирао у Србију, где је 
провео остатак живота. Био је професор на Архитектон-
ском факултету у Београду, а написао је и уџбенике из на-
цртне геометрије (1942.) и перспективе (1948.) који су се на 
београдском, сарајевском и нишком архитектонском фа-
култету користили све до краја 20. века.
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3. Санстефанска улица – Почиње од Владимира Погачи-
ћа, иде дуж кп 4458/1 и завршава се на граници кп 4458/1 и 
кп 4458/6 у КО Нови Београд.

Образложење: Санстефански споразум је био споразум 
о миру између Руског царства и Турске после Руско–тур-
ског рата. Мировни уговор је потписан 3. марта 1878. у ме-
сту Сан Стефану, малом месту западно од Истанбула. Тур-
ци су, уплашени присуством руске војске, пред зидовима 
престонице прихватили услове мира, иако су они Османско 
царство лишавали готово свих поседа у Европи. Одлуке 
овог уговора биле су да Србија, Румунија и Црна Гора, до 
тада вазалне кнежевине, добијају независност.

4. Улица Ивана Белића – почиње од Владимира Погачи-
ћа, иде дуж кп 4497/1 и завршава се на кп 4497/5 у КО Нови 
Београд.

Образложење: Иван Белић (1887 — 1968) био је српски ар-
хитекта, реализатор бројних архитектонских пројеката у Кра-
љевини Југославији од 1921. до 1940. године, члан Удружења 
југословенских инжењера и архитеката. Након дипломирања 
на Архитектонском одсеку Техничког факултета Универзите-
та у Београду 1912. године, радио је у катастарском одељењу 
Београдске општине (у Техничкој управи Секције за ревизију 
регулације), све до избијања Првог светског рата. По завршет-
ку Великог рата од 1921. до 1940. године, као овлашћени про-
јектант Краљевине Југославије, са бироом у Далматинској 9, 
а потом и у сопственој згради у Господар Јовановој 42а, Иван 
Белић је радио на реализацији бројних пројеката. Био је и ре-
довни члан Удружења југословенских инжењера и архитека-
та, као и утицајног локалног Клуба архитеката. 

5. Валтровићева улица – почиње од Сурчинске, иде дуж 
кп 6635/1 и завршава се на кп 6635/1 између кп 1753 и кп 
1754 у КО Нови Београд.

Образложење: Михаило Валтровић (1839–1915) је био 
први професор археологије на Филозофском факултету у 
Београду и утемељивач српске археологије. Оснивач и први 
председник Српског археолошког друштва. 

6. Улица Вита Трифунова Чуча – Почиње од Рембран-
тове, иде преко кп 6634/1, 3924/2, 3924/3, 1734, 1793, 1792, 
1791, 1790/1, 1790/2, 1729, 1728/1, 1728/2, 1727, 1726, 1725, 
1724, 1723, 1722, 1721/1, 1721/2, 1720, 1719/1, 1719/2 и завр-
шава се на кп 1719/2 у КО Нови Београд.

Образложење: Мајстор Вито (Вита Трифунов Чучо(ло)) 
је которски градитељ из 14. века. Био је главни мајстор – гра-
дитељ Манастира Високи Дечани са око тридесетак клесара 
из Котора. О мајсторовој улози сведочи натпис на порталу 
јужних врата храма где се помиње да је грађен осам година, 
од 1327. до 1335. Дословно се помиње: „Фра Вита, мали брат, 
протомајстор из Котора, града краљева, сазида овузи цркв 
светога Пантократора господину краљу Стефану Урошу 3–
ему и његовому сину светлому и превеликому и преслав-
ному господину краљу Стефану. И сазида се за 8 годишт, и 
доспела је савсем цркв в лето 1335”. По скорашњим истра-
живањима историчара, мајстор Вито Которанин је презви-
тер Вита Трифунов Чучо (Чучоло), опат Цркве Свете Мари-
је на Гурдићу и прокуратор Манастира Светог Фрање. Овај 
манастир је био задужбина Јелене, жене Стефана Уроша I 
деде Стефана Дечанског. У которским списима Витово име 
се помиње преко 40 пута, а 20 пута и са презименом. Наво-
ди се као извршилац тестамента Обрада Десиславина Гамбе, 
градитеља сребрног олтара над гробом Светог Николе у Ба-
рију, поклона краља Милутина. Вито Трифунов Чучо се по-
миње све до 1337, а архива из каснијих година је изгубљена. 

7. Улица Андрије Вуковића – почиње од Берачке, иде 
дуж целе кп 3936/1 у КО Нови Београд и завршава се код 
постојеће Улице Стевана Јаковљевића у општини Сурчин.

Образложење: Андрија Вуковић (1812–1884) био је срп-
ски инжењер. Технички факултет завршио је у Будимпе-

шти. До 1852. радио у будимпештанској општини, а затим 
као окружни инжењер у Шапцу. После две године рада 
изван земље, опет се враћа у Србију и ради као државни и 
општински инжењер. Између осталог пројектовао је зграду 
Етнографског музеја у улици Кнеза Милоша, хотела Балкан 
и хотела Лондон (све три срушене), зграду Управа монопола 
у Кнез Михајловој улици бр 40 (дограђена два спрата 1930). 
Архитектура Вуковићевих зграда била је ренесансно–ба-
рокна у скромној и пречишћеној обради. Вуковић је био 
први домаћи инжењер који је радио као архитекта у обно-
вљеној Србији.

8. Улица Синише Вуковића – Почиње од Берачке, иде 
дуж целе кп 3930 у КО Нови Београд и завршава се код по-
стојеће Улице Стевана Јаковљевића у општини Сурчин.

Образложење: Синиша Вуковић (1932–2011) рођен је 
7. октобра 1932. у Куманову. Од своје шесте године живео 
и радио у Београду. Завршио је Архитектонски факултет у 
Београду 1957. године, на коме је одмах по дипломирању 
био изабран за асистента. Педагошку каријеру наставио је 
на Факултету примењених уметности у Београду. Сликар-
ству, којим се бави од 1952. године до данас, посветио се као 
свом основном животном опредељењу. Као стални ликовни 
критичар НИН–а у периоду 1966. до 1971. године објавио 
је велики број ликовних критика о уметницима који су из-
лагали у београдским галеријама у том периоду. Народном 
музеју у Београду направио је легат поклонивши 35 својих 
слика. Објавио је књигу „Ликовни живот”. Био је члан Удру-
жења ликовних уметника Србије (УЛУС), УЛУПУДС–а, 
Ладе и АICA (Међународно удружење уметничких крити-
чара). До пензионисања био је редовни је професор Факул-
тета примењених уметности у Београду. Преминуо је 25. ок-
тобра 2011. године, у Београду, у 79. години живота.

9. Улица Андреје Дамјановића – Почиње од Берачке, иде 
дуж кп 3929 и завршава се на кп 3929 у КО Нови Београд.

Образложење: Андреја Дамјановић (1813–1878) био је 
један од најзначајнијих црквених градитеља Балкана XIX 
века. Дамјанов је рођен у породици мијачких градитеља 
Рензоваца који су почетком 19. века пребегли у Папради-
ште из села Тресонча у Реканском крају. Потписивао се као 
Дамјанов или Дамјановић по имену свог оца, Дамјана. Имао 
је још три брата, Николу, Косту и Ђорђа, који су такође 
били градитељи.

11. Улица Олге Дивац – почиње од Берачке, иде дуж кп 3927 
преко кп 3928/1 и завршава се на кп 3928/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Олга Дивац (1921–1997) била је архитек-
та. У родном Београду је и студирала (1940–41 и 1946–49). 
Дала је значајан допринос уобличењу сајамског комплекса 
као генерални директор „Београдског сајма” у изградњи. 

12. Улица Александра Ђокића – Почиње од Берачке, на 
кп 6633/7, иде дуж кп 6633/7, преко кп 3925/4 и завршава се 
на кп 3925/4 код кп 3925/2 у КО Нови Београд.

Образложење: Александар Ђокић (1936–2002) био је 
познати српски бруталистички, неоромантички и постмо-
дерни архитекта, један је од најзначајнијих представника 
своје генерације. Студирао је на Архитектонском факулте-
ту у Београду од 1955. до 1960. Међу најпознатија Ђокићева 
дела спадају Спомен–комплекс на Кадињачи у Ужицу (1979) 
и Кућа југословенско–норвешког пријатељства (данас срп-
ско–норвешког пријатељства, колоквијално „Норвешка 
кућа”) у Горњем Милановцу (1987). Носилац је низа награ-
да, друштвених признања и диплома, поред осталог награде 
Мајског салона УЛУПУДС–а (1973), годишње награде УЛУ-
ПУДС–а 1986, републичке награде листа „Борба” за 1987, 
награде „4. јул” за 1988. и других. За укупан стваралачки 
допринос награђен је Великом наградом за архитектуру Са-
веза архитеката Србије за 1986. годину. 



Број 66 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

13. Улица Душана Живановића – почиње од новопре-
дложене Александра Ђокића, иде дуж кп 1734 и завршава се 
код новопредложене Вита Трифунова Чуча у КО Нови Бео-
град.

Образложење: Душан Живановић (1853–1937) је ар-
хитектуру студирао у Бечу на Академији уметности, код 
професота T. Хансена, код којег је радио, на пројектима не-
овизантијске архитектуре. Од 1885. до 1925. радио је као ар-
хитекта Министарства грађевине у Београду. Главна његова 
делатност била је градња цркава (Јагодина, Трстеник, Бад-
њево, Крушевац, Бањалука и др) које је пројектовао. Тежио 
је да да неовизантијску архитектуру професора Хансена 
усклади са концепцијом српске средњовековне архитекту-
ре. Пројектовао је и многе профане грађевине у духу еклек-
тичне ренесансе: зграду бившег Државног савета и Главне 
контроле у Београду (у Улици кнеза Милоша) и школске 
зграде у Алексинцу, Ваљеву, Београду (Трећа београдска 
гимназија са архитектом Драгутином Ђорђевићем). 

14. Улица Ратиславе Славе Загорчић – Почиње од ново-
предложене Вита Трифунова Чуча, иде дуж кп 3902 и заврша-
ва се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Ратислава Слава Загорчић (1914–1982) 
била је српски архитекта.

15. Улица Луја Давича – почиње од предложене улице 
Вита Трифуновића Чуча, иде дуж целе кп 1737/5 и завршава 
се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Лујо Давичо (1908–1942) био је балетски 
играч, педагог и кореограф.

16. Улица Лоле Новаковић – почиње од новопредложене 
Вита Трифунова Чуча, иде дуж целе кп 1739 и завршава се 
код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Зорана Лола Новаковић (1935–2016) била 
је југословенска и српска певачица изузетно популарна то-
ком шездесетих и седамдесетих година 20. века. Као пред-
ставник Југославије, 1962. године је освојила четврто место 
на такмичењу за Песму Евровизије. Лола је званично поче-
ла своју каријеру 1957. када је примљена у Радио Београд 
као стални вокални солиста и исте године је са запаженим 
успехом бранила државне боје на сајму у Лајпцигу. Тада је 
снимила прву плочу за дискографску кућу ДЕКА. Учеству-
је на Опатијском фестивалу 1958, а 1959. одлази на турнеју 
по Блиском истоку и задржава се у Бејруту до лета 1960. На 
међународном фестивалу у Риму у лето 1964. осваја прву 
награду са песмом Душана Видака и враћа се у Београд. Од 
1963. до 1965. Лола учествује у дечјој телевизијској серији 
„На слово, на слово” која је касније 1975. била поновљена. 

17. Улица Јованке Јефтановић – почиње од новопредло-
жене Валтровићеве, иде дуж кп 1738/1 и завршава се на кп 
1738/1 у КО Нови Београд

Образложење: Јованка Јефтановић (1912–1994) је била 
српски архитекта, те дугогодишњи сарадник архитеката 
Михајла Митровића и Радивоја Томића. Архитекта Јефта-
новић рођена је 7. јануара 1912. године у Београду, у поро-
дици угледног сарајевског трговца Димитрија Јефтановића. 
У Београду се школовала и дипломирала архитектуру на 
Техничком факултету, марта 1937. године. По дипломи-
рању, запослила се у бироу инжењера Ђорђа Лазаревића 
и Владете Максимовића, где је радила све до 1941. године. 
Други светски рат нагло прекида њену пројектантску ка-
ријеру. По окончању рата, као Добровићев сарадник посве-
ћује се урбанизму. У Урбанистичком заводу била је главни 
пројектант великог броја генералних планова, као што су, 
на пример, за Крагујевац, Крушевац, Лозница, Крупањ, 
Аранђеловац, Златибор итд. Године 1955. са архитектама 
Митровићем и Томићем оснива Пројектантски биро »Про-
јектбиро«, са седиштем у Дому београдских архитеката, у 

Кондиној улици 1а, наменски пројектованој згради за ар-
хитекте у послератном Београду. У том пројектном бироу 
пројектовала је стамбене објекте, јавне објекте, хотеле и 
тако даље. 

18. Капетановићева улица – почиње од новопредложене 
Вита Трифунова Чуча, иде дуж границе између кп 1741/1 и 
1741/2 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у 
КО Нови Београд.

Образложење: Милан Капетановић (Београд, 10. септем-
бар 1854 — Београд, 26. јун 1932) је био српски архитекта 
у првој половини 20. века. Капетановић је први почео да 
урећује Калемегданску тврђаву која је одржана до Другог 
светског рата. Сазидао је прву сефардску синагогу 1908. која 
се налазила на месту данашње Галерије фресака и сазидана 
је у маварском стилу. Краљ Петар I положио је камен–те-
мељац. Синагога је страдала у Другом светском рату. Мећу 
делима Капетановића која се и данас налазе у Београду су: 
Дорћолска основна школа која је подигнута 1893. и која је, 
у то време, једна од најмодернијих у Србији (зграда се данас 
налази на списку споменика културе града Београда), Дом 
Јеврема Грујића (подигнут 1896.) је карактеристична за ту 
врсту архитектуре и налази се на списку споменика култу-
ре Републике Србије, а и града Београда због архитектонске 
вредности. По његовом пројекту је 1901. подигнута и Кућа 
Бете и Ристе Вукановића (у Капетан Мишиној улици број 
13) да би служила као резиденција и галерија за ове сликаре 
(ова кућа је такође заштићена).

19. Градитељска улица – почиње од новопредложене 
Вита Трифунова Чуча, иде преко кп 1744/2,1744/3, 1744/10, 
1744/4, 1744/11, 1744/5, 1744/12, 1744/13, 1744/6, 1744/7, 
1744/1, 1744/8 и завршава се код новопредложене Валтро-
вићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Само у прве три године изградње Новог 
Београда кроз фронтовске и омладинске радне бригаде је 
прошло око 200 хиљада његових градитеља – средњошкола-
ца, студената, радника и инжињера из свих крајева некада-
шње Југославије.

20. Улица Николе Балога – Почиње од новопредложене 
Вита Трифунова Чуча, иде дуж границе између кп 1749 и кп 
1748 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО 
Нови Београд.

Образложење: Никола Балог (1913–1986) био је резерв-
ни официр војске Краљевине Југославије. Од 1941 до 1945. 
године био је у немачком ратном заробљеништву. Био је до-
цент на Правном факултету у Београду и редовни профе-
сор за Привредно право од 1956. године. Носилац је ордена 
заслуга за народ са златном звездом.

21. Улица Миодрага Илића Белог – почиње од новопре-
дложене Вите Трифунове Чуче, иде дуж кп 1751 и завршава 
се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Миодраг Илић Бели (Београд, 4. окто-
бар 1921 – Минхен, 24. август 1971) био је српски компо-
зитор и правник. Рођен је 1921. у Младеновцу. Завршио је 
студије композиције на Музичкој академији у Београду 
(класа проф. Станојла Рајчића) и Правни факултет у Бео-
граду. Пред крај рата се придружио културно уметничком 
друштву Иво Лола Рибар 1944. године у којем је била цела 
музичка и уметничка елита тога доба као што су Радивоје 
Лола Ђукић, Бисерка Цвејић, Душан Сковран, Марио Ри-
јавец, Жарко Милановић, Јанез Врховец. Компоновањем 
филмске, сценске и дечије музике почиње да се бави раних 
60–тих година прошлог века. На ТВ Београд сарађује се 
писцима Александром Жаком Поповићем, Душком Радо-
вићем, а на филму са познатим редитељима Здравком Шо-
тром, Сојом Јовановић, Пуришом Ђорђевићем, Војом На-
новићем, Миланом Јелићем и другима.
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22. Улица Драгутина Маслаћа – почиње од новопредло-
жене Вите Трифунове Чуче, иде дуж кп 1753 и завршава се 
код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Драгутин Маслаћ (1875–1937) је био срп-
ски архитекта и један од зачетника архитектонске критике у 
Србији. Значајно је утицао на развој Српског националног 
стила у архитектури између два светска рата. Осим што је 
радио као пројектант, радио је и у Министарству грађевина 
и један је од оснивача Удружења српских инжињера и архи-
теката као и Клуба архитеката.

23. Улица Душана Крстића – почиње од Белфортске, иде 
дуж кп 3894/2 и завршава се код новопредложене Валтро-
вићеве у КО Нови Београд.

Образложење: Душан Крстић (1938–2014) је српски ар-
хитекта. Највећи допринос је дао на пољу становања, наро-
чито на тлу Аутономне Покрајине Војводине, као и вред-
новању квалитета становања, сврставајући се тако у низ 
аутора који су се бавили овом доста сложеном проблема-
тиком на простору бивше Југославије, као што су Михаило 
Чанак, Федор Критовац, Пауел Гестл и многи други.

24. Улица Милана С. Минића – почиње од Белфортске, иде 
дуж кп 1770 и завршава се на кп 1771/2 у КО Нови Београд.

Образложење: Милан С. Минић (1889–1961) био је срп-
ски архитекта и сликар, оснивач и председник УЛУПУДС-
–а. Након завршене гимназије у Солуну, Минић одлази 
у домовину, у Београд, у културни и административни 
центар Краљевине Србије. Одлучан да се посвети позиву 
градитеља, уписао се на Архитектонски одсек Техничког 
факултета. У прве две године студија, Минић је похађао 
предмете из курсева техничних наука, док је три последње 
године посветио студијама на матичном Архитектонском 
одсеку. Још као студент, радио је у 1912. године у пројек-
тантском бироу инж. Леона Талвија као главни, самостални 
пројектант за фасаде, од којих су значајне две резализова-
не – на троспратној згради на углу Улице Змаја од Ноћаја и 
Кнез Михаиловог венца (срушена у Другом светском рату) 
и стамбено–пословној згради модне кројачнице Берте Ал-
калај и Улици краља Петра 30 (између два светска рата фа-
саду преуредио Ф. Урбан).

25. Улица Данице Којић – почиње од Сурчинске, иде дуж 
кп 4029/3 и завршава се код постојеће Улице новобеоград-
ских градитеља у КО Нови Београд.

Образложење: Даница Којић (1899–1975) била је српски 
архитекта, позната по својим делима из области уређења 
ентеријера. Рођена је у Београду 1899. године. Дипломира-
ла је на архитектонском одсеку Техничког факултета у Бео-
граду 1924. године, након чега се запослила у Министарству 
грађевине (1924–27). У пројектантском опусу Даница је 
прошла кроз различите садржаје, од Министарства грађе-
вина, где је пројектовала јавне објекте, затим израде кон-
курсних радова, до обликовања ентеријера који су у већини 
случајева били везани за стамбене објекте. Након Другог 
светског рата Даница престаје са пројектантском активно-
шћу и као сарадница помаже мужу радећи рецензије и на 
теренским истраживањима. Преминула је 1975. године у 
Београду. Осамдесетих и деведесетих година XX века на Ар-
хитектонском факултету Универзитета у Београду постојао 
је фонд Даница Којић из кога су се додељивале награде за 
најбоље дипломске радове у области ентеријера.

26. Улица Дејана Настића – почиње од Сурчинске, иде 
преко кп 4029/8, 4037/1 и завршава се код Новобеоградских 
градитеља у КО Нови Београд.

Образложење: Дејан Настић (1926–2008) био је профе-
сор универзитета, познати српски архитекта, карикатури-
ста и стрип–цртач. Рођен је у Бјеловару 1926. године. Као 
ратна избеглица је завршио Десету мушку гимназију у Бео-

граду у току Другог светског рата, а затим и Архитектонски 
факултет у Београду, где је постао асистент, а касније и ре-
довни професор.

27. Несторовићева улица – почиње од Новобеоградских 
градитеља, иде дуж кп 5846 и завршава се на кп 5846 у КО 
Нови Београд.

Образложење: Богдан Несторовић (1901–1975) био је 
српски архитекта, аутор и универзитетски наставник. По-
себно је укључен у израду плана Храма Светог Саве, споје-
не са доприносом Александра Дерока, за који је био главни 
одговорни архитекта од 1935. до 1941. године. Као дизајнер 
дизајнирао је неколико познатих београдских зграда. Бог-
данов отац био је познати архитекта Никола Несторовић 
(1868–1957).

28. Улица Боже Петровића – почиње од Новобеоград-
ских градитеља, иде дуж кп 5841 и завршава се на кп 5841 у 
КО Нови Београд.

Образложење: Божидар Божа Петровић (1922–2012) 
био је српски архитекта и редовни професор Архитектон-
ског факултета Универзитета у Београду. Најзначајнији је 
по свом доприносу у стварању тзв. „шумадијског стила” у 
архитектури.

29. Улица Драгутина Алексића – почиње од Новобео-
градских градитеља, иде дуж границе између кп 5838 и 5832 
и завршава се на кп 5838 у КО Нови Београд.

Образложење: Драгутин Алексић (1947–2011) био је ва-
јар, класик наивне уметности Србије. Рођен је 1947. године 
у селу Сладаја код Деспотовца, Србија. Скулптуром се ба-
вио од 1968. године. Умро је 2011. године.

30. Булеварска улица – почиње од Новобеоградских 
градитеља, иде преко кп 5831/3, 5831/2 и завршава се на кп 
5831/2 у КО Нови Београд.

Образложење: По широким булеварима по којима је 
препознатљив Нови Београд.

31. Улица Богомира Аћимовића – почиње од Новобео-
градских градитеља, иде дуж кп 5822/1 и завршава се на кп 
5822/1 у КО Нови Београд. 

Образложење: Богомир Аћимовић Далма (1899–1963) је 
био српски и француски академски сликар импресионизма, 
вајар, ученик Клода Монеа, песник и публициста.

32. Улица Ане Бешлић – почиње од Виноградске, иде 
преко кп 5730/2, 5730/1, 5659/1, 6766/1, 5654, 5653, 6015, 
6005/1, 6006/1, 6007/1, 6008/1, 6009/1, 6010/1, 6010/3, 6015, 
6835, 6016/1 и завршава се на кп 6021 у КО Нови Београд.

Образложење: Ана Бешлић (1912–2008) је била југо-
словенска вајарка. Школовала се у Загребу, Грацу и Бечу. 
Првобитно учила сликарство код Проф. Јеролима Мишеа 
у Загребу. Досељава се у Београд 1937. године а 1939. упи-
сује вајарски одсек на Академији ликовних уметности код 
Проф. Сретена Стојановића. Први пут приказује радове 
у Љубљани 1951. на изложби Савеза ликовних уметника 
ФНРЈ, а самостално у Суботици 1954. године. На студиј-
ском путовању 1952. борави у Паризу, а следеће године у 
Грчкој. Учествовала је на бројним изложбама у земљи и 
иностранству.

33. Улица Душана Џамоње – почиње од новопредложене 
Ане Бешлић, иде преко кп 6001/1, 6000/1 и завршава се на 
кп 6000/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Душан Џамоња (1928–2009) је био југо-
словенски вајар и члан САНУ.

34. Улица Мише Поповића – почиње од новопредложене 
Ане Бешлић, иде дуж кп 6003/1 и завршава се на кп 6003/1 у 
КО Нови Београд.

Образложење: Миодраг Миша Поповић (1925–2005) је 
био српски вајар и редовни професор на катедри вајарства 
ФЛУ. Миша Поповић је био гостујући професор на Универ-
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зитету у Олбанију (САД) је био аутор је бројних скулпту-
ра за које је добио низ домаћих и међународних признања 
– између осталих и награду за скулптуру Трећег медите-
ранског бијенала у Александрији (1959. године), признање 
на изложби југословенске скулптуре у Хагу (1969. године), 
„Златно длето” за скулптуру 1985. године

35. Улица Милоша Сарића – почиње од новоредложене 
улице Ане Бешлић, иде дуж кп 6004/1, преко кп 6004/6, 5997/1, 
5996, 5997/1 и завршава се на кп 5997/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Милош Сарић (1927–2005) је био српски 
вајар. Рођен је 11. маја 1927. године у Београду, где је и завр-
шио основну школу и гимназију. Студирао на Академији ли-
ковних уметности у Београду и Académie Royale des Beaux–
Arts у Бриселу, код професора Jacques Moeschal. Био је члан 
Удружења ликовних уметника Србије од 1954. године.

36. Улица Павла Радовановића – почиње од новопредложе-
не Ане Бешлић, иде дуж кп 6009/1, преко кп 6008/1 и завршава 
се код новопредложене Милоша Сарића у КО Нови Београд.

Образложење: Павле Радовановић (1923–1981) био је 
српски вајар. Дипломирао на Академији уметности у Бео-
граду. Излагао на бројним колективним изложбама, а само-
стално у Новом Саду 1982. Радио портрете, историјске ком-
позиције и меморијалну скулптуру.

37. Коритничка улица – почиње од новопредложене Ане 
Бешлић иде дуж кп 6010/1 и завршава се на кп 6010/1 у КО 
Нови Београд.

Образложење: По планини Коритник која се налази на 
Косову и Метохији, висине 2393 метра.

38. Улица Богољуба Урошевића – почиње од новопре-
дложене Ане Бешлић иде дуж кп 6012/1 и завршава се на кп 
6012/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Богољуб Урошевић (1911–1992) био је срп-
ски инжењер. Рођен је у Скопљу, где је живео до 1915. године 
када је са породицом интерниран у Бугарску. По завршетку 
рата породица се 1918. године вратила у Србију и настани-
ла у Београду. Целокупно школовање завршио је у Београ-
ду, дипломирао је на Техничком факултету 1937. године.
Учествовао је у формирању Београдског електросаобраћај-
ног предузећа – БЕЛСАП, а од 1945. године био је директор 
овог предузећа. Из БЕЛСАП–а настају Градско саобраћајно 
предузеће у Београду (ГСП) и Електрично предузеће Србије 
(ЕПС). 1953. године започео је изградњу фабрике котлова у 
Београду. У Заједници електропривредних предузећа Србије 
(ЗЕПС), формираној 1956. године, покреће израду инвести-
ционог пројекта изградње термоелектране у Обреновцу итд.

39. Улица Владимира Фармаковског – Почиње од но-
вопредложене Ане Бешлић иде преко кп 6766/1, 5659/1, 
6766/1, 5659/1, 6766/1, 5659/1 и завршава се на кп 5659/1 у 
КО Нови Београд.

Образложење: Владимир Фармаковски (1880–1954) био 
је инжењер. Рођен је у Симбирску, у Русији. У Југославију 
долази 1920. године и постаје хонорарни професор, а од 
1928. године редовни професор на Техничком факултету у 
Београду за локомотиве и парне котлове. Као пензионисани 
професор Универзитета у Београду и редовни члан САНУ. 
1929. године одликован је Краљевским орденом Светог 
Саве. Умро је у Београду 5. јуна 1954. године.

40. Пешчарска улица – почиње од Виноградске, иде пре-
ко кп 5730/2, 5730/1, 5659/1, 6766/1, 5637/8, 5637/1 и заврша-
ва се на кп 5637/1 у КО Нови Београд.

Образложење: По некада присутним пешчарама широм 
данашњег Новог Београда.

41. Варденичка улица – почиње од новопредложене Вла-
димира Фармаковског, иде преко кп 5633, 5634/2, 5634/1 и 
завршава се на кп 5634/1 у КО Нови Београд.

Образложење: По планини Варденик.

42. Улица Димитрија Савића – почиње од Виноградске, 
иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5659/1 и завршава се на кп 
5659/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Димитрије Савић (1898–1981) био је срп-
ски инжењер. Дипломирао је на Машинско–електротехнич-
ком одсеку Техничког факултета Универзитета у Београду. 
Започео је свој научноистраживачки рад у енергетици, пр-
венствено на сагоревању лигнита и на квалитету напојне 
воде за котлове великих снага. Учествовао је у изради плана 
електрификације Југославије у оквиру Петогодишњег плана 
ФНРЈ. Изабран је за дописног члана САНУ 1968. године и 
био је и остао једини члан САНУ из ове привредне гране. 
Умро је 16. априла 1981. године.

43. Улица Алексе Жујовића – почиње од Виноградске, 
иде преко кп 5730/2, 5730/1 и завршава се на кп 5663/6 у КО 
Нови Београд.

Образложење: Алекса Жујовић (1866–1951) веома зна-
чајна политичка личност у историји Србије и Југослави-
је крајем 19. и прве половине 20. века. Остаће упамћен по 
томе што је његов глас пресудио на седници српске скуп-
штине на Крфу да се војска одмори и да крене у контрао-
фанзиву. 

44. Оморичка улица – почиње од Виноградске, иде преко 
кп 5730/2, 5730/1, 5663/4, 5663/6 и завршава се на кп 5663/6 
у КО Нови Београд.

Образложење: По Панчићевој оморици.
45. Улица Моме Марковића – почиње од Виноградске, 

иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5666/1, 5667/1, 5667/2 и заврша-
ва се на кп 5667/2 у КО Нови Београд.

Образложење: Момчило Мома Марковић (1902–1977) је 
био српски аутор стрипова, сликар и илустратор који је ства-
рао у тзв. „Златном добу српског стрипа” (1935–1941). Најпо-
знатији стрипови су му „Риста Спортиста” и „Стојадин”.

46. Орашачка улица – почиње од новопредложене Жељ-
ка Тоншића, иде преко кп 5730/1, 5668/6 и завршава се на 
кп бр. 5668/6 у КО Нови Београд.

Образложење: По Орашцу.
47. Глинкина улица – почиње од новопредложене Жељ-

ка Тоншића, иде преко кп 5730/1, 5673/1, 5673/3, 5672/4, 
5671/2, 5670 и завршава се на кп 5670 у КО Нови Београд.
Образложење: Михаил Иванович Глинка (1804–1857) био 
је први руски композитор који је задобио широко пошто-
вање у својој земљи и често се сматра оцем руске класичне 
музике. Глинкине композиције су имале велики утицај на 
будуће руске композиторе, посебно на руску петорку, који 
су следећи се његовим примером направили препознатљив 
руски стил класичне музике. Његова најпознатија дела су 
опере „Иван Сусањин”, „Руслан и Људмила”, оркестарско 
дело „Камаринскаја”, симфонија „Ноћ у Мадриду”, као и 
соло–песме.

48. Улица Жељка Тоншића – почиње од новопредложе-
не Оморичке улице, иде дуж кп 5730/1 и завршава се на кп 
5730/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Жељко Тоншић (1954–2014) био је срп-
ски дизајнер. Завршио је Средњу дизајнерску школу, смер 
за индустријски дизајн, потом и Академију уметности, од-
сек фотографија. Једну деценију бавио се графичким дизај-
ном, а онда се потпуно посвећује сликању. Прву самосталну 
изложбу имао је 1992. Израстао је у једног од најрепрезен-
тативнијих представника српског симболистичког сликар-
ства на прелазу векова. Изузетно цењен, нарочито у ино-
странству, па стога не чуди што се његова слика налази и 
у замку–музеју Гријер, у „најбољој европској колекцији 
савременог фантастичног сликарства”. После борбе са те-
шком болешћу, преминуо је 5. јула 2014. у Горњој вароши 
свога Земуна. 
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49. Улица Здравка Зупана – почиње од Виноградске, иде 
преко кп 4565 и завршава се на граници кп 4565 са кп 4567 у 
КО Нови Београд.

Образложење: Здравко Зупан (1950–2015) био је југосло-
венски стрипски аутор, историчар, издавач. Живео је у Београ-
ду. Први стрип објавио је у београдском листу Мали Јеж 1965. 
године. Већ 1967. постао је стални сарадник предузећа „Дечје 
новине” из Горњег Милановца. Најпознатије ауторске стрипске 
серије су му „Зузуко” и „Муња” које излазе до данас. Од 1983. 
до 1988. са сценаристом Лазаром Одановићем цртао је сери-
јал „Том и Џери” за загребачку „Вјесникову прес агенцију”, по 
лиценци америчког предузећа „Хана и Барбера”. За француску 
подружницу предузећа Дизни цртао је од 1990. до 1994. сери-
јале „Мики Маус”, „Шиља” и „Гавран Гаша” према сценаријима 
угледног европског сценаристе Франсоаза Кортеђанија. 

50. Улица Вајара Живојина Лукића – представља на-
ставак постојеће Улице вајара Живојина Лукића (матични 
број: 791067021189) и продужава се у делу преко кп 803, 814 
и завршава се на кп 814 у КО Нови Београд.

51. Улица бежанијских илегалаца – почиње од Љубинке 
Бобић, иде преко кп 2000/1, 720, и завршава се на кп 720 у 
КО Нови Београд. 

Образложење: Назив улице је у колоквијалној употреби 
становника дужи временски период.

52. Поморавска улица – почиње од новопредложене Ме-
андарске иде дуж кп 720 и завршава се на кп 720 у КО Нови 
Београд.

Образложење: По поморавском округу Републике Србије.
53. Меандарска улица – почиње од новопредложене Бе-

жанијских илегалаца, иде преко кп 721 и завршава се на кп 
721 у КО Нови Београд. 

Образложење: По упечатљивим меандрима Републике 
Србије.

54. Улица Слободана Милића – Почиње од новопредло-
жене Бежанијских илегалаца, иде преко кп 724 и завршава 
се на кп 724 у КО Нови Београд.

Образложење: Слободан Милић (1938–2000) је био срп-
ски карикатуриста, графичар, стрипар режисер и анима-
тор. Највећи део стрипског опуса му је везан за Политикин 
додатак за децу. Завршио Земунску гимназију. Студирао 
архитектуру и историју уметности, али није дипломирао. 
Прве стрипске каише објавио у „Кекецу” 1957, а наставио 
је у „Јежу”, „Политикином Забавнику”, „Малом Јежу”, „Деч-
јим новинама”, „Насмејаним новинама”, „Веселој свесци”, 
„Политици”, „Видицима”, „Младости”, „Маслачку”. Кратки 
стрипови су му објављени у Француској, Италији и Немач-
кој. Био је и аутор више запажених анимираних филмова. 
Награђиван је за карикатуре, укључујући и награду „Пјер”.

55. Улица 30. маја – почиње на кп 725 код кп 1880, иде 
дуж кп 725 и завршава се на кп 725 код кп 1871 у КО Нови 
Београд.

Образложење: 30. маја 1952. године образована је Оп-
штина Нови Београд.

56. Улица Александра Бородина – почиње од новопре-
дложене Бежанијских илегалаца, иде дуж кп 724 и заврша-
ва се на кп 724 код новопредложене Лаповске улице у КО 
Нови Београд.

Образложење: Александар Порфирјевич Бородин (1833–
1887) био је руски романтичарски композитор грузинско–
руског порекла, као и лекар и хемичар. Био је један од истак-
нутих композитора 19. века познатих као Велика петорка, 
група која је посвећена производњи јединствене руске врсте 
класичне музике, која не имитира раније западноевропске 
моделе. Бородин је најбоље познат по његовим симфонија-
ма, његова два гудачка квартета и симфонијској поеми „У 
степама Централне Азије” и његовој опери „Кнез Игор”. 

57. Улица Николаја Р. Корсакова – почиње од Рашка Ди-
митријевића, иде преко кп 2000/1 и завршава се код посто-
јеће Улице бежанијских илегалаца у КО Нови Београд.

Образложење: Николај Андрејевич Римски–Корсаков 
(1844–1908) је био руски композитор, један од петорице 
композитора познатих као „Велика петорка” и професор 
хармоније и оркестрације. Био је познат по наклоности 
према народним и бајковитим темама и по својој изванред-
ној вештини оркестрације, на коју је могла утицати његова 
синестезија.

58. Бисерна улица – почиње од новопредложене Бежа-
нијских илегалаца, иде преко кп 723 и завршава се код но-
вопредложене Боговинске улице у КО Нови Београд.

Образложење: По Бисерној пећини која се налази у ју-
гоисточној Србији на левој обали Топоничке реке, у непо-
средној близине бање Топило на 25 километара од Ниша.

59. Боговинска улица – почиње на кп 723 код кп 1858, 
иде дуж кп 723 и завршава се на кп 723 код кп 1868 у КО 
Нови Београд.

Образложење: Боговинска пећина се налази у источној 
Србији и једна је од најдужих пећина у овом делу наше зе-
мље. Укупна дужина пећине и канала износи 5020 метара. 

60. Влашка улица – почиње од новопредложене Бежа-
нијских илегалаца, иде преко кп 2000/1, 720 и завршава се 
код новопредложене Гргуревачке улице у КО Нови Београд.

Образложење: Влашка пећина једна је од многобројних 
пећина која се налази у кречњачком гребену планине Беља-
нице у источној Србији.

61. Гргуревачка улица – почиње код новопредложене 
Влашке улице, иде дуж кп 720 и завршава се код новопре-
дложене Дубочке улице у КО Нови Београд.

Образложење: Гргуревачка пећина се налази на Фрушкој 
гори, на Поповом чоту, на 444 метра надморске висине, је-
дино спелеолошко налазиште у Војводини и представља 
својеврсни геолошки феномен.

62. Дегуричка улица – почиње од Марка Пола, иде преко 
кп 3704/1, 3680 и завршава се код постојеће Улице Душана 
Вукасовића у КО Нови Београд.

Образложење: Дегуричка пећина је изворског типа чија 
вода из врела отиче у реку Градац. Налази се у атару села 
Дегурић у клисури реке Градац, на територији града Ваље-
ва.

63. Дубочка улица – почиње од новопредложене Бежа-
нијских илегалаца, иде дуж кп 720 и завршава се код ново-
предложене Гргуревачке улице у КО Нови Београд.

Образложење: Дубочка пећина је систем подземних ка-
нала у кречњацима слива Понорске реке, у средњем делу 
Пека код села Дубоке у источној Србији. Спада у најдуже 
пећине у држави.

64. Злотска улица – почиње од Сурчинске, иде дуж целе 
кп 3888 и завршава се код постојеће Улице Сурчински пут у 
КО Нови Београд.

Образложење: Лазарева пећина (Злотска пећина) је пе-
ћина у Србији. Налази се у источној подгорини Кучаја. Од 
Злота је удаљена 3 км, од Брестовачке бање 14 км и од Бора 
21 км.

65. Кађеничка улица – почиње од Сурчинске, иде пре-
ко кп 3883/1, 3883/2, 3883/3, 3883/4, 3883/5, 3883/6, 3883/7, 
3883/8 и завршава се на граници између кп 3884/2 и 3883/9 
у КО Нови Београд.

Образложење: Кађеница је пећина и збег – црква у Ср-
бији, налази се уз десну обалу Западне Мораве. У близини 
бране за хидроелектрану у Овчар Бањи.

66. Баланичка улица – почиње од границе са општином 
Земун, иде преко кп 5000/1, 673/9, 673/6, 674/2, 675/2, 676/2, 
677/2, 678/2, 679/2, 680/2, 681/2, 682/2, 683/2, 6874/2, 685/2, 
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687/2, 688/2, 689/2, 690/3, 691/3, 692/3, 1626/2, 1625/2, 1624/2, 
1623/2, 1622/2, 1621/2, 1620/2, 1619/2, 1618/2, 1617/5, 1616/4, 
1616/5, 1614/2, 1612/2, 1611/5, 1730/5, 1730/4, 1731/1, 1732/1, 
1733/1, 1794/2, 1795/2, 1796/2, 1797/2, 1798/2, 1805/8, 1805/9 
и завршава се код постојеће Улице Грчке у КО Нови Београд.

Образложење: Пећина мала Баланица је палеоантро-
полошко и археолошко налазиште у југоисточној Србији у 
близини Ниша. 

67. Петничка улица – почиње од Марка Челебоновића, 
иде преко кп 731/2, 731/3, 731/1, 700/7 и завршава се на кп 
673/6 у КО Нови Београд.

Образложење: Споменик природе Петничка пећина се 
налази на 300 метара од истраживачке станице у Петници, 
насељено место на територији града Ваљева.

68. Мегарска улица – почиње од новопредложене Бала-
ничке улице, иде преко кп 500/1, 502/4 и завршава се на гра-
ници кп 502/4 са кп 492/1 у КО Нови Београд.

Образложење: Мегарска пећина налази се у засеоку Мој-
ковић, у атару села Стапари на територији града Ужице.

69. Преконошка улица – почиње од новопредложене Ба-
ланичке улице, иде преко кп 500/1, 6803 и завршава се на кп 
6803 у КО Нови Београд.

Образложење: Преконошка пећина је пећина у источној 
Србији. Пећина је удаљена око пет километара од Сврљига, 
у близини села Преконога. 

70. Радавачка улица – почиње од новопредложене Пре-
коношке улице, иде преко кп 534/36, 534/24, 534/25, 534/26, 
534/27, 534/28, 534/29, 534/30, 534/31, 534/32 и завршава се 
на кп 534/32 у КО Нови Београд.

Образложење: Радавачке пећине су праисторијски ар-
хеолошки локалитет и споменик природе који се налази на 
извору Белог Дрима, у месту Радавац, општина Пећ. 

71. Рајкова улица – почиње од Марка Челебоновића, 
иде преко кп 502/2, 477/3, 785/1, 733/1, 733/2, 767/4, 767/13, 
733/4 и завршава се на граници са општином Земун у КО 
Нови Београд.

Образложење: Рајкова пећина је пећина у источној Ср-
бији, удаљена 2,5 km северно од Мајданпека. Једна је од нај-
дужих пећина у Србији.

72. Рисовачка улица – почиње од новопредложене Рај-
кове улице, иде преко кп 767/4, 767/1 и завршава се на кп 
767/2 у КО Нови Београд.

Образложење: Пећина Рисовача налази се на улазу у 
Аранђеловац из правца Тополе. Представља станиште чове-
ка из леденог доба и једно од најпознатијих налазишта па-
леолита у Европи. 

73. Самарска улица – почиње од новопредложене Рајко-
ве улице, иде преко кп 767/8 и завршава се на кп 767/8 у КО 
Нови Београд.

Образложење: Самар пећина је пећина у јужној Србији 
која се налази у атару села Копајкошара, на обронцима пла-
нине Калафат, на 15 км од Сврљига. 

74. Смолућска улица – почиње од Партизанске авијаци-
је, иде преко кп 793/2, 793/1, 734/1, 734/3, 800/7 и завршава 
се на кп 800/7 у КО Нови Београд.

Образложење: Смолућска пећина се налази на терито-
рији општине Тутин, у Смолући. Археолошко налазиште 
налази се на 20 м од извора Смолућке реке, на крају кањона 
у еколошки очуваној оази. 

75. Стопићева улица – почиње од новопредложене Са-
марске улице, иде преко кп 767/8, 767/6, 761/1, 739/13 и за-
вршава се на кп 739/13 у КО НОви Београд.

Образложење: Стопића пећина је једна од најзнаменити-
јих пећина у Србији. Налази се око 250 km од Београда, 30 
km од Ужица и 19 km од регионалног пута Ужице–Јадран-
ско море, на подручју Златибора.

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 015-448/19-С, 25. јулa 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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