
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 181. став 1. За-
кона о државном премеру и катастру („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – ау-
тентично тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру 
(„Службени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагла-
сност Министарства државне управе и локалне самоуправе 
број 015-05-00169/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је

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

ШТИНЕ СУРЧИН

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 Сурчин. 

Члан 2.
У насељеном месту Сурчин (матични број насеља 

703907) утврђују се следећи називи улица:
Улица број 1 – улица почиње од Светог Саве (кп 3983/1), 

иде целом својом дужином кроз кп 3789/1, и завршава се 
код кп 3789/3, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Дунавска.
Улица број 2 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3792, и завршава 
се у истој, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Милоша Обилића.
Улица број 3 – која почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3794/8, и завр-
шава се код Светог Саве (кп 3983/1), између кп 3794/1 и кп 
3794/2, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Руска.
Улица број 4 – која почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3866/1, и заврша-
ва се у истој, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Крупањска.
Улица број 5 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3864, где се и за-
вршава, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Чачанска.
Улица број 6 – која почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3863/2, уз грани-
цу са кп 3863/1, и завршава се код кп 3863/4, а све у КО Сур-
чин, одређује се назив:

– Симе Роксандића.

Улица број 7 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 
3984), иде целом својом дужином кроз кп 3862, и завршава 
се код постојеће Улице Василија Острошког (кп 3985), а све 
у КО Сурчин, одређује се назив:

– Милунке Савић.
Улица број 8 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3861, и завршава 
се у истој, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Шабачка.
Улица број 9 – која почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3857/1, и заврша-
ва се у истој, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Пожешка.
Улица број 10 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3856/3, уз грани-
цу са кп 3856/1, и завршава се код кп 3856/2, а све у КО Сур-
чин, одређује се назив:

– Цара Лазара.
Улица број 11 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3802, где се и за-
вршава, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Миће Орловића.
Улица број 12 – која почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3805/5, и заврша-
ва се код Светог Саве (кп 3983/1), а све у КО Сурчин, одре-
ђује се назив:

– Пећка.
Улица број 13 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3807, и завршава 
се код Улице Светог Саве (кп 3983/1), а све у КО Сурчин, 
одређује се назив:

– Светог Стефана.
Улица број 14 – улица почиње од Милана Коњовића (кп 

3984), иде целом својом дужином кроз кп 3853, и завршава 
се код Улице Василија Острошког (кп 3985), а све у КО Сур-
чин, одређује се назив:

– Светозара Марковића.
Улица број 15 – улица почиње од Василија Острошког 

(кп 3990/1), иде целом својом дужином кроз кп 3847/1, и 
завршава се код Улице Светог Саве (кп 3989/1), а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Ариљска.
Улица број 16 – која почиње од Василија Острошког (кп 

3990/1), иде целом својом дужином кроз кп 3904/2, где се и 
завршава, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Ибарска.
Улица број 17 – улица почиње од Светог Саве (кп 

3989/1), иде целом својом дужином кроз кп 3844/1, где се и 
завршава, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Церска.
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Улица број 18 – улица почиње од Василија Острошког 
(кп 3990/1), иде целом својом дужином кроз кп 3841/2, уз 
границу са кп 3841/3, и завршава се код кп 3841/1, а све у 
КО Сурчин, одређује се назив:

– Грачаничка.
Улица број 19 – улица почиње од Василија Острошког 

(кп 3990/1), иде целом својом дужином кроз кп 3828/2, уз 
границу са кп 3827/1, и завршава се код кп 3828/1, а све у 
КО Сурчин, одређује се назив:

– Жарка Зрењанина.
Улица број 20 – која почиње од Светог Саве (кп 3989/1), 

пролази кроз кп 3817/3, кп 3817/1, иде дуж кп 3815/3, иде 
кроз кп 3815/1, сече кп 3816/2, иде дуж кп 3816/1, сече кп 
3816/3, где се и завршава, на граници са суседним насеље-
ним местом Београд – Земун (општина Земун), а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Доситеја Обрадовића.
Улица број 21 – улица почиње од Василија Острошког 

(кп 3985), иде целом својом дужином кроз кп 3893, и за-
вршава се код Улице царице Милице (кп 3986), а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Вршачка.
Улица број 22 – улица почиње од Василија Острошког 

(кп 3985), иде целом својом дужином кроз кп 3899/13, и за-
вршава се код Улице царице Милице (кп 3986), а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Мајора Милана Тепића.
Улица број 23 – улица почиње од Василија Острошког 

(кп 3985), иде целом својом дужином кроз кп 3901, и за-
вршава се код Улице царице Милице (кп 3986), а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Војводе Степе.
Улица број 24 – улица почиње од Василија Острошког 

(кп 3990/1), иде дуж целе кп 3906/3, кп 3906/9, кп 3906/8, кп 
3906/7, и завршава се код Улице царице Милице (кп 3991), а 
све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Зајечарска.
Улица број 25 – улица почиње од Царице Милице (кп 

3991), иде целом својом дужином кроз кп 3907/1, где се и 
завршава, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Маљенска.
Улица број 26 – улица почиње од постојеће Железнич-

ке улице (кп 4830/2), иде целом својом дужином кроз кп 
3720/1, где се и завршава, између кп 3521 и кп 3500/2, а све у 
КО Сурчин, одређује се назив:

– Војводе Путника.
Улица број 27 – улица је продужетак Улице Бранка Др-

лића (матични број: 703907097784) и продужава се у делу 
који почиње од кп 3247/1, иде целом својом дужином кроз 
кп 4411/12, и завршава се код кп 4405/1, између кп 4411/3 и 
кп 4411/4, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Бранка Дрлића.
Улица број 28 – улица почиње од Мите Бињиша (кп 

3247/1), иде целом својом дужином кроз кп 431/7, и завр-
шава се код кп 431/6, између кп 432/8 и кп 431/5, а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Пионирска.
Улица број 29 – која почиње од Ударне десетине (кп 3245), 

иде целом својом дужином кроз кп 304, уз границу са кп 307, 
и завршава се код кп 303, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Устаничка.
Улица број 30 – улица почиње од Видовданске улице (кп 

3251/1), иде целом својом дужином кроз кп 3140, уз грани-
цу са кп 3141, и завршава се код Улице Милене Лакочевић 
(кп 3267/1), а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Николе Пашића.

Улица број 31 – улица почиње од Орачке улице на кп 
3235/1, између кп 1285 и кп 3002, иде целом својом дужи-
ном кроз кп 3235/1, и завршава се код кп 3000, а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Кнеза Лазара.
Улица број 32 – улица почиње од новопредложене Кнеза 

Лазара (кп 3235/1), између кп 1310 и кп 1313/1, иде целом 
својом дужином кроз кп 1313/5, и завршава се код кп 1312, 
између кп 1310 и кп 1313/4, а све у КО Сурчин, одређује се 
назив:

– Стевана Синђелића.
Улица број 33 – улица почиње од Марка Раба (кп 3254), 

између кп 2752/1 и кп 2750, иде дуж целе кп 2752/2, дуж 
целе кп 2753/6, и завршава се код кп 2753/5, између кп 
2753/4 и кп 5119, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Светозара Милетића.
Улица број 34 – улица је продужетак Саве Пузавца (ма-

тични број: 703907097904) и продужава се у делу који почи-
ње од Горњопољске улице на кп 2608/1, иде дуж исте кп, уз 
границу са кп 3265/6, и завршава се код Камендинске улице 
(кп 2608/6), а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Саве Пузавца.
Улица број 35 – улица је продужетак Скојевске улице (ма-

тични број: 703907084304) и продужава се у делу који почи-
ње од Улице сремских партизана на кп 2602/2, иде дуж целе 
кп 2602/1, и улази у кп 2602/6, где се и завршава, код постоје-
ће Камендинске улице, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Скојевска.
Улица број 36 – улица почиње од Хиландарске улице (кп 

3267/1), иде целом својом дужином кроз кп 3270, уз грани-
цу са кп 3271, и завршава се код постојеће Улице Пере Рас-
товића (кп 3324/1), а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Тимочка.
Улица број 37 – улица почиње од Војвођанске улице (кп 

4828), иде дуж целе кп 4063/1, сече кп 4063/3, и завршава се 
код Улице сремских партизана (кп 4262/4), а све у КО Сур-
чин, одређује се назив:

– Кајмакчаланска.
Улица број 38 – улица почиње од Стеријине улице (кп 

4262/2), између кп 4088/3 и кп 4088/4, иде целом својом ду-
жином кроз кп 4088/1, и завршава се код кп 4263/2, између 
кп 4088/2 и кп 4088/19, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Девет Југовића.
Улица број 39 – улица почиње од Стеријине улице (кп 

4262/2), пролази кроз кп 4090/2, иде дуж целе кп 4090/1, 
сече кп 4090/2, и завршава се код кп 4263/2, а све у КО Сур-
чин, одређује се назив:

– Изворска.
Улица број 40 – која почиње од Стеријине улице (кп 

4258), иде целом својом дужином кроз кп 4010, уз границу 
са кп 4011, и завршава се код кп 4259/1, а све у КО Сурчин, 
одређује се назив:

– Српских владара.
Улица број 41 – улица почиње од Стеријине улице (кп 4258), 

сече кп 4012/4, иде дуж целе кп 4012/3, сече кп 4012/2, и завр-
шава се код кп 4259/1, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Народног фронта.
Улица број 42 – улица почиње од Стеријине улице (кп 

4258), иде целом својом дужином кроз кп 4014/1, и заврша-
ва се код кп 4259/1, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Златиборска.
Улица број 43 – улица почиње од Стеријине улице (кп 

4258), сече кп 4016/5, иде дуж целе кп 4016/4, и завршава се 
код кп 4016/2, између кп 5068 и кп 5049, а све у КО Сурчин, 
одређује се назив:

– Зеленгорска.



25. јул 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 3

Улица број 44 – улица почиње од Стеријине улице (кп 
4258), сече кп 4016/7, иде дуж целе кп 4016/6, и завршава се 
код кп 4016/1, између кп 5230 и кп 5238, а све у КО Сурчин, 
одређује се назив:

– Јосифа Панчића.
Улица број 45 – улица почиње од Војвођанске улице (кп 

4828), иде дуж целе кп 4047/2, кп 4047/3, кп 4047/1, и завр-
шава се код постојеће Стеријине улице (кп 4258), а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Крфска.
Улица број 46 – улица почиње од Улице Милеве Марић 

(кп 4904), иде целом својом дужином кроз кп 4930/4, уз гра-
ницу са кп 4930/2, и завршава се код кп 4930/3, а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Жичка.
Улица број 47 – улица почиње од Каналске улице (кп 

3216), сече кп 747, кп 746, кп 745, кп 744, затим улази у кп 
743, скреће и иде делом дуж исте, и завршава се код посто-
јеће Забранске улице, такође у кп 743, а све у КО Сурчин, 
одређује се назив:

– Мајке Јевросиме.
Улица број 48 – која почиње од Каналске улице на кп 

724/1, скреће и пролази кроз исту, и завршава се код кп 
3209, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Хајдук-Станка.
Улица број 49 – улица почиње од Браће Николић (кп 

3214/6), сече кп 807/2, кп 807/1, кп 809/2, кп 815, кп 816, кп 
822/2, кп 825/1, кп 829/1, кп 829/2, кп 832/1, кп 835/1, кп 838, 
кп 841/1, кп 843/2, пролази кроз кп 852, сече кп 853, кп 854, 
кп 855, пролази кроз кп 856, сече кп 863, кп 864, кп 865, кп 
872, и завршава се код кп 875/13, а све у КО Сурчин, одре-
ђује се назив:

– Војводе Петра Бојовића.
Улица број 50 – улица почиње од Војвођанске улице (кп 

3214/1), између кп 920/1 и кп 922, иде дуж целе кп 920/4, кп 
921/5, сече кп 921/1, и завршава се код кп 908, а све у КО 
Сурчин, одређује се назив:

– Данила Киша.
Улица број 51 – улица почиње од Ђачке улице на кп 

875/1, поред кп 875/2, пролази кроз кп 875/1, и завршава се 
код кп 3205, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Сувоборска.
Улица број 52 – улица почиње од Ђачке улице на кп 

875/1, пролази кроз исту кп 875/1, и завршава се код кп 
3205, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Арсенија Чарнојевића.
Улица број 53 – улица је продужетак Ритске улице (ма-

тични број: 703907084273) и продужава се у делу који почи-
ње од Баштованске улице (кп 3228), иде целом својом дужи-
ном кроз кп 3256, и завршава се код постојеће Виноградске 
улице (кп 3227), а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Ритска.
Улица број 54 – улица почиње од Баштованске улице (кп 

3257), између кп 2053 и кп 2492, иде целом својом дужином 
кроз кп 3214/1, и завршава се код постојеће Војвођанске 
улице (кп 3214/1), између кп 2046 и кп 2496, а све у КО Сур-
чин, одређује се назив:

– Херцеговачка.
Улица број 55 – улица почиње од Војвођанске улице (кп 

3214/1), иде целом својом дужином кроз кп 2460, и заврша-
ва се код кп 3257, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Панонска.
Улица број 56 – улица почиње од Војвођанске улице (кп 

3214/1), иде целом својом дужином кроз кп 2459, и заврша-
ва се код кп 3257, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Раваничка.

Улица број 57 – улица почиње од Колумбове улице (кп 
4666), сече кп 4523/6, иде дуж целе кп 4523/8, сече кп 4523/4, 
иде дуж целе кп 4523/7, и завршава се код кп 4523/2, између 
кп 5135 и кп 5136, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Опленачка.
Улица број 58 – улица почиње од Виноградске улице (кп 

4667/2), између кп 4594/12 и кп 4594/1, иде дуж целе кп 4594/9, 
у којој скреће, затим пролази кроз кп 4587/4, кп 4587/6, и за-
вршава се код кп 4587/1, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Милешевска.
Улица број 59 – улица почиње од Виноградске улице (кп 

4667/2), иде дуж целе кп 4668, сече кп 4660/1, скреће и иде 
делом дуж кп 4603, затим пролази кроз кп 4605, и завршава 
се код кп 4823/2, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Брегалничка.
Улица број 60 – улица почиње од новопредложене Брегал-

ничке (кп 4603), између кп 4605 и кп 4660/1, иде дуж целе кп 
4669/1, сече кп 4659, иде дуж целе кп 4670, сече кп 4672, и завр-
шава се у истој, на граници са суседним насељеним местом и 
општином Нови Београд, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Уроша Предића.
Улица број 61 – улица је продужетак Улице Сурчин на 

Сави (матични број: 703907084333) и продужава се у делу 
који почиње на кп 4820/5, иде дуж исте кп, затим иде дуж 
целе кп 4820/20, иде делом дуж кп 4820/21, где се и заврша-
ва, између кп 4820/19 и кп 4820/23, а све у КО Сурчин, одре-
ђује се назив:

– Сурчин на Сави.
Улица број 62 – улица је продужетак Улице Сурчин на 

Сави (матични број: 703907084333) и продужава се у делу 
који почиње на кп 4820/5, иде целом својом дужином кроз 
исту кп 4820/5, где се и завршава, на граници са суседним 
насељеним местом и општином Нови Београд, између кп 
4820/28 и кп 4820/4, а све у КО Сурчин, одређује се назив:

– Сурчин на Сави.
Улица број 63 – која почиње од Жарка Јовановића (кп 

3267/1), иде целом својом дужином кроз кп 3154/11, и завр-
шава се код кп 3154/10, између кп 3152 и кп 3154/9, а све у 
КО Сурчин, одређује се назив:

– Ћирила и Методија.
Члан 3.

У насељеном месту Бечмен (матични број насеља: 
703834) утврђује се следећи називи улица:

Улица број 1 – улица почиње од кп 1281/2, између кп 
1281/17 и кп 1281/3, иде дуж кп 1281/16, пролази кроз кп 
1795/7, иде дуж кп 2/76, и завршава се код Улице Боре Јова-
новића (кп 2/83), између кп 2/75 и кп 2/77, а све у КО Беч-
мен, одређује се назив:

– Спасовданска.
Улица број 2 – улица почиње од Стевана Петровића (кп 

2/84), између кп 2/39 и кп 2/63, иде дуж целе кп 2/51, сече кп 
2/83, кп 1299, иде дуж целе кп 1261, пролази кроз кп 16/3, и 
завршава се код кп 22/1, између кп 16/2 и кп 16/5, а све у КО 
Бечмен, одређује се назив:

– Оца Јустина Поповића.
Улица број 3 – која почиње од Главне улице (кп 1228), из-

међу кп 1289/2 и кп 1884, иде целом својом дужином кроз 
кп 1802, и завршава се код кп 1764/1, између кп 1289/2 и кп 
1291, а све у КО Бечмен, одређује се назив:

– Бањска.
Улица број 4 – улица почиње од Петра Јовановића (кп 

1804), између кп 1297/4 и кп 1298/14, иде целом својом ду-
жином кроз кп 1297/15, и завршава се код кп 1764/1, а све у 
КО Бечмен, одређује се назив:

– Јаворска.
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Улица број 5 – улица почиње од Главне улице (кп 1228), 
између кп 1290/7 и кп 1290/6, иде целом својом дужином 
кроз кп 1290/5, и завршава се код постојеће Улице Петра 
Јовановића (кп 1804), а све у КО Бечмен, одређује се назив:

– Учитељска.
Улица број 6 – улица почиње од Главне улице (кп 1228), 

између кп 1290/6 и кп 563/14, иде целом својом дужином 
кроз кп 1803, и завршава се код Улице Петра Јовановића (кп 
1804), а све у КО Бечмен, одређује се назив:

– Липарска.
Улица број 7 – улица почиње од Петра Јовановића (кп 

1804), иде целом својом дужином кроз кп 564/7, где се и 
завршава, између кп 564/6 и кп 564/1, а све у КО Бечмен, 
одређује се назив:

– Васка Попе.
Улица број 8 – улица је продужетак Иве Андрића (ма-

тични број: 703834081978) и продужава се у делу који по-
чиње од кп 1257, пролази кроз кп 1764/1, иде делом дуж кп 
1808, где се и завршава, између кп 1311/16 и кп 1321, а све у 
КО Бечмен, одређује се назив:

– Иве Андрића.
Улица број 9 – улица почиње од новопредложене Иве 

Андрића на кп 1808, између кп 1319/15 и кп 1764/1, иде 
дуж кп 1808, делом дуж кп 1319/15, и завршава се код кп 
1319/14, између кп 1319/13 и кп 1764/1, а све у КО Бечмен, 
одређује се назив:

– Мирочка.
Улица број 10 – која почиње од новопредложене Иве Ан-

дрића (кп 1808), између кп 1311/1 и кп 1310, иде целом својом 
дужином кроз кп 1311/16, и завршава се код кп 1311/15, изме-
ђу кп 1310 и кп 1311/14, а све у КО Бечмен, одређује се назив:

– Каменичка.
Улица број 11 – улица почиње од Стевана Радишића (кп 

1234/2), између кп 205 и кп 207/2, иде дуж кп 1237, пролази 
кроз кп 1751/1, иде делом дуж кп 1783, где се и завршава, из-
међу кп 1753 и кп 1755, а све у КО Бечмен, одређује се назив:

– Маричка.
Улица број 12 – улица почиње од Саве Ковачевића (кп 

1824), иде целом својом дужином кроз кп 1361/1, и заврша-
ва се код кп 1764/1, између кп 1361/11 и кп 1361/12, а све у 
КО Бечмен, одређује се назив:

– Вишњичка.
Улица број 13 – улица почиње од Саве Ковачевића (кп 

1824), иде целом својом дужином кроз кп 1405/22, и завр-
шава се код кп 1406, између кп 1404 и кп 1405/12, а све у КО 
Бечмен, одређује се назив:

– Петра Добрњца.
Улица број 14 – улица почиње од кп 1824, иде целом својом 

дужином кроз кп 1405/22, и завршава се код кп 1407/2, између 
кп 1405/13 и кп 1823, а све у КО Бечмен, одређује се назив:

– Лозничка.
Улица број 15 – улица почиње од Ђуре Јакшића (кп 

1825), иде целом својом дужином кроз кп 1444/30, и завр-
шава се код кп 1825, између кп 1444/6 и кп 1444/21, а све у 
КО Бечмен, одређује се назив:

– Милоша Поцерца.
Улица број 16 – улица почиње од Ђуре Јакшића (кп 

1825), иде целом својом дужином кроз кп 1445, и завршава 
се код кп 1825, између кп 1444/30 и кп 1451, а све у КО Беч-
мен, одређује се назив:

– Милутина Бојића.

Члан 4.
У насељеном месту Бољевци (матични број насеља: 703 

842) утврђуји се следећи називи улица:
Улица број 1 – која почиње од Бранка Остојића (кп 

1710/2), сече кп 3590/4, кп 3590/3, кп 3590/1, поново сече 

кп 3590/3, сече кп 4931/35, кп 4934/4, кп 4931/31, поново 
сече кп 4934/4, затим пролази кроз кп 4933/2, кп 3587/5, кп 
3587/6, иде дуж целе кп 3589/3, сече кп 3588/4, кп 3564/32, 
пролази кроз кп 3564/24, кп 3564/32, поново сече кп 
3564/24, и завршава се код кп 3568/2, а све у КО Бољевци, 
одређује се назив:

– Таковска.
Улица број 2 – која је продужетак Реље Опарушића (ма-

тични број: 703842082392) и продужава се у делу који почи-
ње од кп 2077, сече кп 1710/2, кп 4931/36, кп 4931/49, про-
лази кроз кп 4931/34, кп 4931/2, кп 4937, кп 4935, пролази 
поново кроз кп 4937, и завршава се код кп 4931/5, а све у КО 
Бољевци, одређује се назив:

– Реље Опарушића.
Улица број 3 – улица је продужетак Рибарске улице (ма-

тични број: 703842082400), кп 1896, и продужава се у делу 
који почиње од Шиљине улице (кп 1711/1), иде дуж целе 
кп 3467, сече кп 3443/1, скреће у кп 3465/2, иде дуж целе 
кп 3465/1, кп 3465/7, кп 3465/6, кп 3465/5, сече кп 4931/49, 
пролази кроз кп 4931/28, поново пролази кроз кп 4931/49, и 
завршава се у истој, а све у КО Бољевци, одређује се назив:

– Рибарска.
Улица број 4 – улица је продужетак Улице браће Икер 

(матични број: 703842082251), кп 2070, и продужава се у 
делу који почиње код кп 2070, између кп 449 и кп 433, иде 
целом својом дужином кроз кп 2069, и завршава се код по-
стојеће Улице мира (кп 2071), а све у КО Бољевци, одређује 
се назив:

– Браће Икер.
Улица број 5 – улица почиње од Улице мира (кп 2065), 

између кп 1992 и кп 1991/1, иде дуж целе кп 1991/2, дуж 
целе кп 3431/2, кп 3430/3, кп 3431/4, сече кп 3429/4, кп 
3405/2, и завршава се код кп 3337/4, а све у КО Бољевци, 
одређује се назив:

– Толстојева.

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

703869) утврђују се следећи називи улица:
Улица број 1 – улица почиње од Улице Марије Кири (кп 

6063/1), иде целом својом дужином кроз кп 4616, дуж гра-
нице са кп 4615/4, и завршава се код кп 6006, а све у КО До-
бановци, одређује се назив:

– Пастерова.
Улица број 2 – улица почиње од Жарка Јелића (кп 

3443/1), иде дуж целе кп 2546, и дуж целе кп 5015, и заврша-
ва се код постојеће Улице Бранислава Нушића (кп 5014), а 
све у КО Добановци, одређује се назив:

– Арчибалда Рајса.
Улица број 3 – улица је продужетак Светогорске улице 

(матични број: 703869082831) и продужава се у делу који 
почиње на кп 3443/1, између кп 2693/1 и кп 2580/1, иде це-
лом својом дужином кроз кп 3443/1, и завршава се код по-
стојеће Улице Жарка Јелића, између кп 2578/4 и кп 2766, а 
све у КО Добановци, одређује се назив:

– Светогорска.
Улица број 4 – улица почиње од Соколске улице на кп 

3438, сече кп 1355, пролази кроз кп 1358, кп 1357, кп 1355, 
скреће у кп 1342, иде делом дуж исте, где се и завршава, а 
све у КО Добановци, одређује се назив:

– Јаше Томића.
Улица број 5 – улица почиње од Лоле Рибара (кп 3460), 

сече кп 4992, иде дуж целе кп 1139/5, кп 1139/2, и завршава 
се код постојеће Јовине улице (кп 5011), а све у КО Доба-
новци, одређује се назив: 

– Јурија Гагарина.



25. јул 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 5

Улица број 6 – улица је продужетак Лоле Рибара (матич-
ни број: 703869082618) и продужава се у делу који почиње 
од кп 5013, пролази кроз кп 6072/1, кп 5534, кп 5522/2, где се 
и завршава, код предложене улице бр.7, а све у КО Добанов-
ци, одређује се назив:

– Лоле Рибара.
Улица број 7 – улица је продужетак Добановачког забра-

на (матични број: 703869082564) и продужава се у делу који 
почиње на кп 5528, скреће у истој, затим сече кп 5526/3, кп 
5524/3, кп 5525/7, кп 5537/2, пролази кроз кп 5522/2, сече кп 
5536/11, пролази кроз кп 5521/1, сече кп 5537/4, кп 5517, кп 
5516, кп 6073/2, кп 5550/1, и завршава се код кп 5613, а све у 
КО Добановци, одређује се назив:

– Добановачки забран.
Улица број 8 – улица почиње од Моравске улице на кп 

3458, пролази кроз кп 676/1, кп 676/2, сече кп 675 и кп 679, 
иде дуж целе кп 678, и завршава се код кп 677, а све у КО 
Добановци, одређује се назив:

– Коче капетана.
Улица број 9 – улица је продужетак Сестара Радовано-

вић (матични број 703869082891), кп 5416/20, и продужава 
се у делу који почиње од кп 5416/20, иде целом својом ду-
жином кроз кп 5416/59, и завршава се код постојеће Улице 
маршала Тита (кп 5503/1), између кп 5415/4 и кп 5416/35, а 
све у КО Добановци, одређује се назив;

– Сестара Радовановић.

Члан 6.
У насељеном месту Јаково (матични број насеља: 703877) 

утврђују се следећи називи улица:
Улица број 1 – улица почиње од Стане Скендерац на кп 

1316/1, између кп 1316/73 и кп 1316/82, иде целом својом 
дужином кроз кп 1316/1, и завршава се код Улице поручни-
ка Жељка Савичића, између кп 1393 и кп 1316/90, а све у КО 
Јаково, одређује се назив:

– Војводе Миленка.
Улица број 2 – која је наставак Браће Витомировић (ма-

тични број: 703877083351) и продужава се у делу који почи-
ње код кп 1153/3, иде дуж кп 1316/1, сече кп 1601/1, и завр-
шава се у истој, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Браће Витомировић.
Улица број 3 – улица почиње од Савске улице (кп 

1602/1), иде дуж целе кп 972, пролази кроз кп 971/1, и завр-
шава се код новопредложене Улице цара Константина (кп 
2058), а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Коларчева.
Улица број 4 – улица је продужетак Ђорђа Радовића (ма-

тични број: 703877083144) и продужава се у делу који по-
чиње од кп 1602/1, иде дуж кп 972, улази у кп 971/1, где се 
и завршава, код новопредложене Улице Лазе Пачуа, а све у 
КО Јаково, одређује се назив:

– Ђорђа Радовића.
Улица број 5 – улица почиње од новопредложене Коларчеве 

на кп 971/1, између кп 972 и кп 971/16, пролази кроз кп 971/1, 
скреће и завршава се у истој, код постојеће Армијске улице, из-
међу кп 996 и кп 2798, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Лазе Пачуа.
Улица број 6 – улица почиње од новопредложене Колар-

чеве, између кп 970/3 и кп 2079, иде целом својом дужином 
кроз кп 2058, и завршава се код кп 926, између кп 927 и кп 
2062, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Цара Константина.
Улица број 7 – улица почиње од Улице приливак (кп 493/1), 

пролази кроз кп 2982, иде дуж кп 2316, где се и завршава, из-
међу кп 2318 и кп 2314, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Овчарска.

Улица број 8 – улица почиње од Приградске улице (кп 
1704), између кп 1703/11 и кп 1703/19, иде целом својом ду-
жином кроз кп 1703/15, и завршава се код кп 1703/3, изме-
ђу кп 1703/14 и кп 1703/16, а све у КО Јаково, одређује се 
назив:

– Узун-Миркова.
Улица број 9 – улица почиње од Приградске улице (кп 

1704), између кп 1703/20 и кп 1703/27, иде целом својом ду-
жином кроз кп 1703/4, и завршава се код кп 1703/3, између 
кп 1703/23 и кп 1703/24, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Љубе Ненадовића.
Улица број 10 – улица почиње од Приградске улице (кп 

1704), између кп 1703/28 и кп 1703/35, иде целом својом ду-
жином кроз кп 1703/36, и завршава се код кп 1703/3, између 
кп 1703/31 и кп 1703/32, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Петровданска.
Улица број 11 – улица почиње од Улице јаковачки Кор-

мадин (кп 1705), између кп 1715/2 и кп 1716/3, иде целом 
својом дужином кроз кп 1716/1, и завршава се код кп 2983, 
између кп 1715/2 и кп 1716/13, а све у КО Јаково, одређује се 
назив:

– Станислава Биничког.
Улица број 12 – улица почиње од Бољевачке улице (кп 

1600), између кп 1593 и кп 1569/1, иде кроз целу кп 1592, 
сече кп 1591, и улази у кп 2982, где се и завршава, код Гра-
ничарске улице, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Лукијана Мушицког
Улица број 13 – улица почиње од Браће Путниковић 

(кп 1439), између кп 2630/10 и кп 2630/14, иде дуж целе кп 
2630/18, затим делом дуж кп 2630/1, и завршава се код кп 
2670, а све у КО Јаково, одређује се назив:

– Борислава Пекића.
Улица број 14 – улица је продужетак Савског насеља 

Криваја (матични број: 703877083210) и продужава се у 
делу који почиње на кп 2977/3, пролази кроз кп 2985, затим 
улази у кп 2975/2, где се и завршава, а све у КО Јаково, одре-
ђује се назив:

– Савско насеље Криваја.

Члан 7.
У насељу Петровчић (матични број насеља:703885) утвр-

ђују се следећи називи улица:
Улица број 1 – улица је продужетак Браће Љубинковић 

(матични број: 703885083428) и продужава се у делу који 
почиње на кп 1363, између кп 892/18 и кп 891/17, иде целом 
својом дужином кроз кп 1363, и завршава се на граници са 
суседним насељеним местом Деч (општина Пећинци), изме-
ђу кп 893 и кп 890/2, а све у КО Петровчић, одређује се назив:

– Браће Љубинковић.
Улица број 2 – улица почиње од Сакуле, између кп 985/2 

и кп 972, иде целом својом дужином кроз кп 984, и завр-
шава се код кп 1378, између кп 985/1 и кп 983, а све у КО 
Петровчић, одређује се назив:

– Петра Лубарде.
Улица број 3 – улица почиње од Двадесетчетвртог марта 

(кп 886/1), пролази кроз кп 593, сече кп 1321/1, кп 1197, кп 
1400, кп 1196, кп 1195, кп 1193, затим улази у кп 1403, где се 
и завршава, између кп 1187/1 и кп 1203, а све у КО Петров-
чић, одређује се назив:

– Милице Стојадиновић Српкиње.
Улица број 4 – улица је продужетак Бранка Пешића (ма-

тични број: 703885083492) и продужава се у делу који по-
чиње код кп 869, сече кп 863, кп 883, иде дуж кп 1389, где се 
и завршава, између кп 1037/1 и кп 1038, а све у КО Петров-
чић, одређује се назив:

– Бранка Пешића.
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Улица број 5 – улица почиње од Браће Љубинковић (кп 
867), иде целом својом дужином кроз кп 878, и завршава се 
код постојеће Драшке улице (кп 877), између кп 444 и кп 
440, а све у КО Петровчић, одређује се назив:

– Молерова.

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

703893) утврђују се следећи називи улица:
Улица број 1 – која почиње од Владе Обрадовића Каме-

ног (кп 932/3), иде дуж целе кп 889/1, кп 889/2, и пролази 
кроз кп 892, где се и завршава, а све у КО Прогар, одређује 
се назив:

– Деветог маја.
Улица број 2 – улица почиње од Владе Обрадовића Ка-

меног (кп 932/2), иде целом својом дужином кроз кп 1011, и 
завршава се у истој, између кп 1010 и кп 939/12, а све у КО 
Прогар, одређује се назив:

– Храстова.
Улица број 3 – улица почиње код Улице мала Америка на 

кп 751/38, иде целом својом дужином кроз кп 751/39, и за-
вршава се код кп 717, између кп 695 и кп 751/26, а све у КО 
Прогар, одређује се назив:

– Драгана Николића.
Улица број 4 – улица је продужетак Штркове улице (ма-

тични број: 703893083761) и продужава се у делу који по-
чиње код кп 707, иде целом својом дужином кроз кп 748, и 
завршава се код кп 713, између кп 711 и кп 714/2, а све у КО 
Прогар, одређује се назив:

– Штркова.
Улица број 5 – која је продужетак Дванаестог августа 

(матични број: 703893083658) и продужава се у делу који 
почиње код кп 740, сече кп 1683/1, иде дуж целе кп 1683/2, 
иде делом дуж кп 1683/1, где се и завршава, између кп 
1616/1 и кп 1575, а све у КО Прогар, одређује се назив:

– Дванаестог августа.
Улица број 6 – улица почиње од новопредложене Двана-

естог августа (кп 1683/2), сече кп 2236/2, пролази кроз кп 
2236/4, скреће и затим сече кп 1762, кп 1763, кп 1766, скреће 
у кп 1767/1, пролази кроз кп 2848/1, улази у кп 2847/1, где 
скреће, затим сече кп 2847/3, иде даље кроз кп 2847/1, сече 
кп 2847/4, поново пролази кроз кп 2847/1, и завршава се 
код кп 2847/5, а све у КО Прогар, одређује се назив:

– Славујев венац.
Улица број 7 – која почиње од новопредложене Улице 

Славујев венац на кп 2236/4, између кп 1604/3 и кп 1760, иде 
целом својом дужином кроз кп 2236/4, где се и завршава, из-
међу кп 1702 и кп 1657, а све у КО Прогар, одређује се назив:

– Ленке Дунђерски.
Улица број 8 – улица почиње од Жртава фашизма на кп 

2236/6, пролази кроз кп 1797, кп 1798/3, кп 1799/3, кп 1800, 
кп 1801/2, кп 1802/2, сече кп 1803/2, кп 1803/1, кп 1804/1, кп 
1805/1, кп 1806, кп 1807, кп 1808, кп 1809, кп 1810, кп 1811, 
кп 1812, кп 1813, кп 1814, кп 1815, кп 1816, кп 1817, кп 1818, и 
завршава се на кп 1819, а све у КО Прогар, одређује се назив:

– Александра Тишме.
Улица број 9 – улица почиње од Жртава фашизма (кп 

2757/2), иде целом својом дужином кроз кп 2757/1, и завр-
шава се у истој кп, код Шпрингерове улице, а све у КО Про-
гар, одређује се назив:

– Винчанска.

Члан 9.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-449/19-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 самоу-
прави („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-
05-00170/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је

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

ШТИНЕ: БАРАЈЕВО

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 Барајево.

Члан 2.
У насељеном месту Велики Борак (матични број насеља: 

703532), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Бранка Ћопића – Почиње од Владимира Чам-

џића – Ваве, иде дуж кп 312 и завршава се на граници кп 
312 са кп 315/3 у КО Велики Борак. 

2. Улица Лазара Милановића – Почиње од Владимира 
Чамџића – Ваве, иде дуж кп 297/4 и завршава се на кп 297/4 
између кп 297/3 и 297/5 у КО Велики Борак.

Образложење: Лазар Милановић је био Борчанин који је 
имао значајан углед у народу и који је изабран за народног 
посланика и учествовао на седници Уставотворне Скуп-
штине ФНРЈ одржане 1945. године.

3. Улица Александра Вукашиновића – Почиње од посто-
јеће Милисава Чамџије, иде дуж кп 500 и завршава се на 
граници кп 500 са кп 494 у КО Велики Борак.

Образложење: Александар Вукашиновић (1932–1982) 
био је истакнути архитекта и пројектант који је иза себе 
оставио велики број инфраструктурних и индустријских 
објеката у Републици Србији и некадашњој Југославији.

4. Горњомаљска улица – Почиње од Милисава Чамџи-
је, иде дуж кп 2806/1, 2807/2 и завршава се на граници кп 
2807/2 са кп 2807/3 у КО Велики Борак.

Образложење: Новопредложена улица се налази у се-
верном делу села који се од давнина зове Горња мала и који 
својим називом чува традицију места. 

5. Иванкова улица – Почиње од новопредложене Горњо-
маљске улице, иде дуж кп 2806/2 и завршава се на граници 
кп 2806/2 са кп 808 у КО Велики Борак.

Образложење: Иванко је живео у 19. веку и рођени је 
брат Карађорђевог присташе Милисава Чамџије. Од њега 
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потичу потомци данашње фамилије Иванковић која и да-
нас претежно живи у новопредложеној улици.

6. Дрењачка улица – Почиње од Солунске, иде дуж кп 
1969, 1526/12, 2055/4, 1526/8, 2053/4, 2053/1, 2808 и завршава 
се на кп 2808 између кп 2053/2 и 1518/1 у КО Велики Борак.

Образложење: Новопредложена улица се налази на зе-
мљишном потесу под именом Дрењак. 

7. Улица Ђорђа Илића – Почиње од постојеће Улице шу-
мадијске, иде дуж кп 655, 656 и завршава се на кп 656 у КО 
Велики Борак.

Образложење: Ђорђе Илић (1920–2012) је био сликар и 
професор Архитектонског факултета. Син је учитеља Ди-
митрија Илића који је скоро деценију предавао у Великом 
Борку, где је и сахрањен 1945. године. Ђорђе је слике изла-
гао у Француској, Холандији, Великој Британији и Србији.

8. Старовлашка улица – Почиње од постојеће Улице 
скојевске, иде преко кп 1386/7, 1383/3 и завршава се на кп 
1383/3 код кп 1382/1 у КО Велики Борак.

Образложење: Већина становника Великог Борка су до-
сељени око 1740. године из Старог Влаха – горје, јужно од 
планине Златибор. Некада се средишњи део Великог Борка 
звао Старовлашка мала.

9. Улица Будимира Јовичића – Почиње од Шумадијске, 
иде дуж кп 1401 и завршава се на граници кп 1401 са кп 
1400 у КО Веики Борак.

Образложење: Будимир Јовичић (1914–1941) је био једи-
ни Борчанин који је погинуо у Априлском рату у униформи 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, тачније 12. априла 
1941. године у Старом Аџибеговцу код Велике Плане.

10. Улица Јовице Ивковића – Почиње од Шумадијске, 
иде дуж кп 1408/1 и завршава се на кп 1408/1 код кп 1410/4 
у КО Велики Борак.

Образложење: Јовица Ивковић живео је у 19. веку и био 
је први учитељ који је службовао у Великом Борку у школи 
коју је формирало Министарство просвете и која је отпоче-
ла са радом у школској 1879/80. године.

11. Улица Велибора Васовића – Почиње од Карађорђеве, 
иде дуж кп 709/3 и завршава се на кп 709/3 између кп 704/1 
и 709/1 у КО Велики Борак.

Образложење: Велибор Васовић (1939–2002) је био ка-
питен фудбалског тима ФК „Партизан”. Такође је играо за 
ФК „Црвена звезда” и био њен тренер, док је као капитен 
ФК „Ајакс” из Амстердама освојио КУП шампиона 1971. го-
дине.

12. Улица Драгана Жигића – Почиње од Карађорђеве, 
иде дуж кп 1437/2, 1438/3 и завршава се на гранци кп 1438/3 
са кп 1438/4 у КО Велики Борак.

Образложење: Драган Жигић (1935–2009) био је књи-
жевник и победник првог фестивала родољубиве поезије 
„Ој Србијо, мила мати”.

13. Ливадарска улица – Почиње од постојеће Улице Ка-
рађорђеве, иде дуж кп 2822/1, преко кп 1465/1 и завршава 
се на граници кп 1465/1 с кп 1455 у КО Велики Борак.

Образложење: Новопредложена улица се налази у поте-
су под географским називом Ливаде. 

14. Улица Велимира Стојићевића – Почиње од Милорада 
Поповића, иде дуж кп 1159/3 и завршава се на граници кп 
1159/3 са кп 1161/10 у КО Велики Борак.

Образложење: Велимир Стојићевић (?-1949) је био ду-
гогодишњи председник општине Велики Борак између два 
светска рата. У том периоду вршио је и функцију посланика 
у Скупштини Новосадске бановине. 

15. Улица др Божидара Грујовића – Почиње од постоје-
ће Улице Милорада Пламенића, иде преко кп 1715/1, 1714, 
1703/3, 1703/4 и звршва се на кп 1703/4 између кп 1703/2 и 
кп 1704 у КО Велики Борак.

Образложење: Божидар Грујовић (?-1807) је био доктор 
права и професор харковског универзитета. На Скупштини 
у Великом Борку, одржаној 1805. године изабран је за првог 
секретара Совјета Карађорђеве устаничке Србије. 

16. Симина улица – Почиње од Шесте личке дивизије, 
иде преко кп 1670/2, 1670/1, 1672/2, 1672/5 и завршава се на 
граници кп 1672/5 са кп 1672/4 у КО Велики Борак.

Образложење: Одупревши се владавини Милоша Обре-
новића, кнез Сима Марковић је подигао буну у шест нахија 
са центром у Цркви Светог Димитрија у колубарском Ле-
сковцу. Милош је ту буну угушио, а кнеза Симу су заједно са 
Драгићем Горуновићем Турци лишили живота 1817. године.

17. Улица поп-Симе Поповића – Почиње од Шесте личке 
дивизије, иде дуж кп 2817, 1660/5, 1661 и завршава се на кп 
1661 у КО Велики Борак.

Образложење: Свештеник Сима Поповић (?-1841) је био 
тридесет година свештеник у Цркви Светог Димитрија у 
колубарском Лесковцу. 

18. Улица Симе Бесниковића – Почиње од постојеће 
Улице Шесте личке дивизије, иде дуж кп 1644/1 и завршава 
се на граници кп 1644/1 са 16377 у КО Велики Борак.

Образложење: Татар Сима Бесниковић је након одржане 
Скупштине у Великом Борку 1805. године однео прва писма 
нахијским старешинама који нису присуствовали историј-
ском дану за Србију. Забележено је да је он био први поштар 
Карађорђеве устаничке Србије у новоформираном систему 
пошта Србије. 

19. Улица Надежде Петровић – Почиње од Шесте личке 
дивизије, иде дуж кп 1917/1 и завршава се на кп 1917/1 из-
међу кп 1917/21 и 1917/13 у КО Велики Борак.

20. Шењска улица – Почиње од Шесте личке дивизије, 
иде дуж целе кп 1931/3 и завршава се на граници кп 1931/3 
са кп 1915 у КО Велики Борак.

Образложење: Извор Шењ се налази у непосредној бли-
зини новопредложене улице.

21. Улица Драгојла Радојичића – Почиње од Николе Ми-
нића, иде дуж кп 2818, 1876/2 и завршава се на граници кп 
1876/2 са кп 1878/1 у КО Велики Борак.

Образложење: Драгојло Радојичић (1949–2012) је био 
истакнута спортска личност Великог Борка. Поред ФК „Ве-
лики Борак” бранио је гол у прволигашком ФК „Рад”, а и у 
грчком клубу „Јањина”.

22. Улица Виде Марковић – Почиње од постојеће Улице Ни-
коле Минића, иде дуж кп 2811, 1810/3, 1810/5, 1811/4, 1810/6 и 
завршава се на кп 1810/6 са кп 1788/1 у КО Велики Борак.

Образложење: Вида Е. Марковић (1916–2001) била је 
професорка Филолошког факултета Универзитета у Београ-
ду, преводилац и писац. По завршетку студија до почетка 
Другог светског рата предавала је немачки језик на Другој 
трговачкој академији, француски језик на Француском и 
енглески језик на Енглеском институту. После ослобођења 
радила је као уредник и преводилац у Танјугу. У истом зва-
њу учествује на Конференцији мира у Паризу и на Првом 
заседању УН у Њујорку 1946. године.

23. Улица Велимира Бате Живојиновића – Почиње 
од постојеће Улице Костадина Богдановића, иде дуж кп 
1904/11 и завршава се на кп 1904/11 између кп 1904/15 и кп 
1904/8 у КО Велики Борак.

Образложење: Велимир Бата Живојиновић (1933–2016) је 
био југословенски, српски, телевизијски и филмски глумац. 

24. Шумичка улица – Почиње од постојеће Улице Коста-
дина Богдановића, иде дуж кп 1905/9 и завршава се на гра-
ници кп 1905/9 са кп 1905/6 у КО Велики Борак.

Образложење: Новопредложена улица се налази на ви-
шевековном земљишном потесу под именом Шумице, чува-
јући име постојећег географског топонима.
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25. Улица Сердара Јанка Вукотића – Почиње од Костади-
на Богдановића, иде дуж кп 1894/8, 1895/2 и завршава се на 
кп 1895/2 код кп 1891 у КО Велики Борак. 

Образложење: Сердар Јанко Вукотић (1866–1927) је био 
председник Владе Црне Горе по Берлинском конгресу. Уче-
ствовао је у Првом и Другом Балканском рату у јединици 
краља Александра Карађорђевића, а 1916. године је са сво-
јим војницима из Црне Горе у Мојковачкој бици штитио од-
ступницу српској војсци која се кретала ка Грчкој.

26. Вуксанова улица – Почиње од Костадина Богданови-
ћа, иде преко кп 1896/1, 2340, 2341/3, 1897/3 и завршава се 
на кп 1897/3 између кп 2341/1 и 1897/4 у КО 

Образложења: Вуксан (?-1526) је био командант одбра-
не утврђења на Збеговишту, у насељу Загреб, кога су трупе 
Сулејмана Величанственог освојиле 1526. године, тек после 
освајања Београда. У одбрани утврђења је погинуо, а суна-
родници су му изградили спомен-обележје које је преме-
штено у порти цркве у Бељини када је премештена и грађа 
цркве Светог Архангела Михаила из Хана у Бељину.

27. Улица Радета Облачића – Почиње на кп 1991/4, иде 
дуж кп 2345/7, 1899/2, 1899/6, 1899/5, преко кп 1899/4, 
1899/1 и завршава се на кп 1899/1 у КО Велики Борак.

Образложење: Раде Облачић (?-1456) је под тим именом 
био познат у народним јуначким песмама, а право име му је 
било Радич Поступович. За време владавине Ђурађа Бран-
ковића (1430–1447) добио је улогу великог челника. Бора-
вио је више година у утврђењу на Збеговишту које се нала-
зило на ушћу Барајевске реке у Бељаници.

28. Рибаковачка улица – Почиње од постојеће Улице 
Миливоја Косанића, иде дуж кп 2814 и завршава се на кп 
2814 код кп 1191/2 у КО Велики Борак. 

Образложење: Новопредложена улица се налази у реону 
старог извора под именом Рибаковац.

29. Улица Драгољуба Миловановића Драјана – Почи-
ње од постојеће Улице Чедомира Нинковића, иде дуж кп 
1206/4, и завршава се на граници кп 1206/4 са кп 1206/3 у 
КО Велики Борак. 

Образложење: Драгољуб Миловановић Драјан је био но-
силац Карађорђеве звезде и једини Барајевац који је добио 
орден за храброст и који је проглашен „Српским витезом 
са Рајца”. Драјанова кућа се налази у реону новопредложене 
улице.

30. Улица Колубарске битке – Почиње од Чедомира Нин-
ковића, иде дуж кп 1323 и завршава се на кп 1323 између кп 
1320/4 и 1321/1 у КО Велики Борак. 

31. Улица Радомира Маријанчевића – Почиње од Мили-
сава Богдановића, иде преко кп 1199/1 и завршава се на гра-
ници кп 1199/1 са кп 1198/1 у КО Велики Борак. 

Образложење: Радомир Маријанчевић (1898–1943) је 
стрељан 18. децембра 1943. године са још девет родољуба, 
са основним мотивом да је сарадник партизанског покре-
та у чијој кући је одржано саветовање сарадника из Великог 
Борка, колубарског Лесковца и Шиљаковца. 

32. Улица Мире Алечковић – Почиње од Милисава Бог-
дановића, иде дуж кп 1339/18 и завршава се на граници кп 
1339/18 са кп 1344 у КО Велики Борак.

Образложење: Мира Алечковић (1924–2008) била је срп-
ска књижевница и песникиња, хуманиста и дугогодишњи 
председник Удружења књижевника Југославије.

33. Средњачка улица – Почиње од Милисава Богданови-
ћа, иде дуж кп 1778/9, 1778/7 и завршава се на граници кп 
1778/7 са кп 1778/18 у КО Велики Борак.

Образложење: Новопредложена улица се налази на по-
тесу земљишног комплекса са означеним географским то-
понимом Средњак.

34. Доњомаљска улица – Почиње од Милисава Богдано-
вића, иде дуж кп 2287/10, 2287/11, 2289/4, 2289/6 и завршава 
се на граници кп 2289/6 са кп 2289/9 у КО Велики Борак. 

Образложење: Новопредложена улица се налази у ју-
жном делу села који се од давнина зове Доња мала и који 
својим називом чува традицију места. 

35. Улица кнеза Милоша Обреновића – Почиње од Нове 
12, иде дуж кп 1179/9, 5/7, 59/5, 59/4, 2798 и завршава се на 
граници кп 2798 са кп 2800 у КО Велики Борак. 

36. Сариновачка улица – Почиње од Ибарског пута, иде 
преко кп 18/4, 19/5, 19/2 и завршава се код новопредложене 
Кнеза Милоша Обреновића у КО Велики Борак. 

Образложење: Шири комплекс земљишта у реону Ибар-
ске магистрале на северу до Шиљаковца носи назив Сари-
новац.

37. Магистрална улица – Почиње од Ибарског пута, иде 
преко кп 863/9, 25/2, 864/2 и завршава се код новопредло-
жене Кнеза Милоша Обреновићау КО Велики Борак. 

38. Родофиникинова улица – Почиње од Ибарског пута, 
иде преко кп 942/4, 874/4, 874/3 и завршава се код новопредло-
жене Улице кнеза Милоша Обреновића у КО Велики Борак. 

Образложење: Костадин Костадинович Родофиникин 
(1760–1836) је био руски изасланик, који је у току боравка 
по налогу руског цара Александра у Србији 1808. године, у 
кући кнеза Симе Марковића са групом устаничких првака, 
писао Уставни закон по коме су Карађорђевићи постали на-
следна династија.

39. Улица Балше Ђурића – Почиње од Ибарског пута, 
иде преко кп 949/1, 946/6, 944/5, 945/4 и завршава се на гра-
ници кп 945/4 са кп 945/2 у КО Велики Борак. 

Образложење: Балша Ђурић (1962–2011) био је профе-
сор Факултета примењених уметности у Београду.

40. Улица Мирослава Чангаловића – Почиње од Ибар-
ског пута, иде дуж кп 957/2 и завршава се на граници кп 
957/2 са кп 957/1 у КО Велики Борак. 

Образложење: Мирослав Чангаловић (1921–1999) је 
био српски оперски и концертни певач. Најпознатије су му 
оперске улоге у лику Бориса Годунова, Дон Кихота и Фигара.

41. Улица Радомира Николића – Почиње од Ибарског 
пута, иде дуж кп 964/1 и завршава се на граници кп 964/1 са 
кп 966/2 у КО Велики Борак. 

Образложење: Радомир Николић (1922–1996) је био је-
дини Борчанин носилац Партизанске споменице. Прежи-
вео је битке на Неретви и Сутјесци.

42. Улица Светозара Глигорића – Почиње од постојеће 
Улице Ибарски пут, иде дуж кп 967/1, 967/4 и завршава се 
на кп 967/4 у КО Велики Борак. 

Образложење: Светозар Глигорић (1923–2012) је био 
српски шаховски велемајстор који је средином претходног 
века био најбољи шахиста света ван СССР-а. Три пута је 
играо мечеве кандидата за првенство света. Дванаест пута 
је био првак Југославије и победник више међународних 
шаховских турнира.

43. Улица деонице – Почиње од Ибарског пута, иде дуж 
кп 970, 971, 973 и завршава се на кп 973 код кп 974/5 у КО 
Велики Борак. 

Образложење: Деонице су земљишни комплекс који се 
налази у близини насеља на Ибарском путу, а назив је до-
био по томе што је сиромашно становништво после санк-
ције Аустроугарске 1908. године добило од државе одређе-
ну површину земље- деоницу за коришћење, а касније су 
постали власници.

44. Магистрална улица – Почиње од границе са општи-
ном Лазаревац, иде дуж кп 2795 КО Велики Борак, дуж кп 
1611, 1610 КО Шиљаковац, и завршава се на граници са оп-
штином Обреновац и насељеним местом Вранић из општи-
не Барајево.
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Члан 3.
У насељеном месту Манић (матични број насеља: 

703583) утврђују се следећи називи улица:
1. Брестова улица – Почиње од новопредложене Степана 

Трајковића, иде дуж кп 1699 и завршава се на граници са 
општином Сопот код кп 612/2 у КО Манић.

2. Улица Степана Трајковића – Почиње од Светолика 
Миловановића, иде дуж кп 1699, 642/4 и завршава се на 
граници кп 642/4 са кп 642/1 у КО Манић.

Образложење: Степан Трајковић је страдао у аустроу-
гарском логору за Србе – Нежидер у Првом светском рату. 
Имена предака становника насељеног места Манић налазе 
се на спомен-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. годи-
не од стране мештана Манића, а на којој су исписана имена 
палих бораца Манића – учесника Балканских ратова, Првог 
и Другог светског рата. 

3. Улица Миливоја Лазаревића – Почиње од постојеће 
Улице Светолика Миловановића, иде преко кп 664/3, 664/2, 
664/1, 666, 667, 669 и завршава се на кп 671 у КО Манић.

Образложење: Миливоје Лазаревић је страдао у аустро-
угарском логору за Србе Нежидер у Првом светском рату. 
Имена предака становника насељеног места Манић налазе 
се на спомен-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. годи-
не од стране мештана Манића, а на којој су исписана имена 
палих бораца Манића – учесника Балканских ратова, Првог 
и Другог светског рата. 

4. Улица Петра Добрњца – Почиње од Чедомира Ранко-
вића, иде дуж кп 692 и завршава се код Светолика Марко-
вића у КО Манић.

5. Улица Милосава Нешковића – Почиње од Боривоја 
Ивановића, иде дуж кп 755/2 и завршава се код Павла Па-
вловића у КО Манић.

Образложење: Милосав Нешковић је страдао 1945. го-
дине на Сремском фронту, тело му није никада пронађено. 
Имена предака становника насељеног места Манић налазе 
се на спомен-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. годи-
не од стране мештана Манића, а на којој су исписана имена 
палих бораца Манића – учесника Балканских ратова, Првог 
и Другог светског рата. 

6. Улица Добривоја Илића – Почиње од Боривоја Ивано-
вића, иде дуж кп 1698/3 и завршава се код Чедомира Ранко-
вића у КО Манић.

Образложење: Добривоје Илић је страдао 1915. године, 
а његови потомци и даље живе у Манићу. Имена предака 
становника насељеног места Манић налазе се на спомен-
-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. године од стране 
мештана Манића, а на којој су исписана имена палих бора-
ца Манића – учесника Балканских ратова, Првог и Другог 
светског рата. 

7. Улица Милоша Поцерца – Почиње од постојеће Улице 
Боривоја Марковића, иде преко кп 645/4, 645/1 и завршава 
се на граници кп 645/1 са кп 645/5 у КО Манић.

8. Улица Ивка Иванковића – Почиње од постојеће Ули-
це Боривоја Марковића, иде дуж кп 643/10 и завршава се на 
граници кп 643/10 са кп 857/7 у КО Манић.

Образложење: Ивко Иванковић је страдао 1915. године 
у борбама код Ваљева. Имена предака становника насеље-
ног места Манић налазе се на спомен-чесми у Манићу, која 
је обновљена 1988. године од стране мештана Манића, а на 
којој су исписана имена палих бораца Манића – учесника 
Балканских ратова, Првог и Другог светског рата. 

9. Улица Љубомира Марковића – Почиње од Боривоја 
Марковића, иде дуж кп 643/9 и завршава се на кп 643/9 у 
КО Манић.

Образложење: Љубомир Марковић је страдао 1914. го-
дине, његово име се налази и на спомен-чесми и на табли 

у цркви у Бељини (Црква Св. архангела Михаила). Имена 
предака становника насељеног места Манић налазе се на 
спомен-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. године од 
стране мештана Манића, а на којој су исписана имена па-
лих бораца Манића – учесника Балканских ратова, Првог и 
Другог светског рата. 

10. Улица Илије Бирчанина – Почиње од Боривоја Мар-
ковића, иде дуж кп 881/4 и завршава се на граници кп 881/4 
са кп 880/1 у КО Манић.

11. Улица Илије Миловановића – Почиње од постојеће 
Улице Милорада Јовановића, иде дуж кп 1694 и завршава се 
на кп 1694 између кп 512 и 516/1 у КО Манић.

Образложење: Илија Миловановић био је кмет за обра-
зовање и 1920. године је у његовој кући била отворена прва 
школа у Манићу. На делу његовог имања 1922. године отво-
рена је још једна школа за децу Манића и Слатине. Имена 
предака становника насељеног места Манић налазе се на 
спомен-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. године од 
стране мештана Манића, а на којој су исписана имена па-
лих бораца Манића – учесника Балканских ратова, Првог и 
Другог светског рата. 

12. Улица Гаје Јеремића – Почиње од новопредложене 
Илије Миловановића, иде дуж кп 1696, 1697 и завршава се 
на кп 1697 између кп 1018 и 471/2 у КО Манић.

Образложење: Гаја Јеремић је страдао 1912. године у 
борбама код Скопља. Имена предака становника насељеног 
места Манић налазе се на спомен-чесми у Манићу, која је 
обновљена 1988. године од стране мештана Манића, а на 
којој су исписана имена палих бораца Манића – учесника 
Балканских ратова, Првог и Другог светског рата. 

13. Улица Радоја Пантића – Почиње од Момчила Јовано-
вића, иде дуж кп 1146 и завршава се на граници кп 1146 са 
кп 1143/1 у КО Манић.

Образложење: Радоје Пантић је страдао у аустроугар-
ском логору за Србе – Нежидер. Имена предака становника 
насељеног места Манић налазе се на спомен-чесми у Мани-
ћу, која је обновљена 1988. године од стране мештана Ма-
нића, а на којој су исписана имена палих бораца Манића – 
учесника Балканских ратова, Првог и Другог светског рата. 

14. Улица Милана Пантића – Почиње од Момчила Јова-
новића, иде дуж кп 1709 и завршава се на кп 1709 између кп 
906 и кп 937 у КО Манић.

Образложење: Милан Пантић је страдао 1917. године у 
Првом светском рату. Имена предака становника насеље-
ног места Манић налазе се на спомен-чесми у Манићу, која 
је обновљена 1988. године од стране мештана Манића, а на 
којој су исписана имена палих бораца Манића – учесника 
Балканских ратова, Првог и Другог светског рата. 

15. Ђорђевићева улица – Почиње од Богосава Јованови-
ћа, иде дуж кп 1358/5, преко кп 1374, дуж кп 1379/1 и завр-
шава се на кп 1379/1 у КО Манић.

Образложење: Владимир Ђорђевић (1869–1938) је био 
српски фолклорист и композитор.

16. Улица Драже Лукића – Почиње од Живорада Луки-
ћа, иде дуж кп 1550 и завршава се на граници кп 1550 са кп 
1565 у КО Манић.

Образложење: Дража Лукић страдао је 1915. године. 
Имена предака становника насељеног места Манић налазе 
се на спомен-чесми у Манићу, која је обновљена 1988. годи-
не од стране мештана Манића, а на којој су исписана имена 
палих бораца Манића – учесника Балканских ратова, Првог 
и Другог светског рата. 

17. Улица Ранка Огњановића – Почиње од Космајске у 
насељеном месту Бељина, иде дуж целе кп 1713 и завршава 
се на граници са општином Сопот у КО Манић.

Образложење: Ранко Огњановић био је учесник Првог 
светског рата и одликован је орденом Карађорђеве звезде. 
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Преминуо је 1957. године. Имена предака становника на-
сељеног места Манић налазе се на спомен-чесми у Манићу, 
која је обновљена 1988. године од стране мештана Манића, 
а на којој су исписана имена палих бораца Манића – уче-
сника Балканских ратова, Првог и Другог светског рата. 

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

703486), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Петра Маснеца – Почиње од Улице братства је-

динства, иде дуж кп 467/3, 466/3 и завршава се на граници 
кп 466/3 са кп 477/2 у КО Арнајево.

Образложење: Петар Маснец (1972–1999) био је српски 
војник. Од 1993. године, ради као војник по уговору у 250. 
ракетној бригади, односно у 4. ракетном дивизиону у Зуца-
ма, и то као оператор ручног вођења ракете. У НАТО агре-
сији 1999. године, батерија у којој је Петар службовао, на-
лазила се на ватреном положају у рејону села Арнајево код 
Барајева. Око 14 сати, непријатељска авијација је дејствова-
ла по њиховим положајима и парчад једне противрадарске 
ракете су нанела Петру смртоносне ране.

2. Миљкова улица – Почиње од Улице братства једин-
ства, иде преко кп 520, 514/1 и завршава се на кп 514/1 у КО 
Арнајево.

Образложење: Миљко Миљковић је био родоначелник 
фамилије Миљковић, који су се доселили пре Карађорђевог 
устанка у Арнајево и оформили село. 

3. Улица Јована С. Ђуровића – Почиње од Улице брат-
ства јединства, иде дуж кп 1391 и завршава се код Миливоја 
Костадиновића у КО Арнајево.

Образложење: Јован С. Ђуровић је био први учитељ ар-
најевске школе која је почела са радом у школској 1896/97. 
години. Учио је у тој школској години 45 ђака.

4. Улица Милића Николића – Почиње од постојеће Ули-
це Београдског батаљона, иде преко кп 791/2, 791/1, 791/3 и 
завршава се код постојеће Улице лазаревачки пут у КО Ар-
најево.

Образложење: Милић Николић је био председник оп-
штине Арнајево средином 19. века. У том периоду изборио 
се да у Арнајеву отпочне рад школе у кући Иванке Анђел-
ковић. Истовремено је изабран и за председника Школског 
одбора у коме су именовани и Петар Петровић, Миленко 
Богосављевић и Никола Радојичић.

5. Улица ливадица – Почиње од постојеће Улице лазаре-
вачки пут, иде дуж целе кп 933/3 и завршава се на граници 
кп 933/3 са кп 936/3 у КО Арнајево.

Образложење: По топониму.
6. Цветна улица – Почиње од Божидара Анђелковића, 

иде дуж кп 1372 и завршава се на кп 1372 код кп 817/10 у 
КО Арнајево.

7. Улица Чедомира Петровића – Почиње од Божидара 
Анђелковића, иде дуж кп 994 и завршава се код новопре-
дложене Балканске улице у КО Арнајево.

Образложење: Чедомир Р. Петровић је био припадник 
бивше југословенске војске, који је заробљен и одведен у 
немачки логор. Организовао је више пута отпор, па је поги-
нуо у заробљеништву 1945. године.

8. Балканска улица – Почиње од Будимира Симића, иде 
преко кп 1372, 944, и завршава се на граници кп 944 са кп 
1102 у КО Арнајево.

9. Карановачка улица – Почиње од Будимира Симића, 
иде дуж кп 1049, 1048/3 и завршава се на граници кп 1048/3 
са кп 1050/2 у КО Арнајево.

Образложење: Новопредложена улица се налази у пре-
делу Арнајева кроз који протиче Карановачки поток са по-
стојећим извором Карановац.

10. Јадранска улица – Почиње од новопредложене Кесте-
нове улице, иде преко кп 1133, 1139, 1138, 1140/1 и заврша-
ва се на кп 1140/1 у КО Арнајево.

11. Кестенова улица – Почиње од Космајског одреда, иде 
дуж кп 1127 и завршава се на граници кп 1127 са кп 1119/1 
у КО Арнајево.

12. Улица водице – Почиње од Космајског одреда, иде 
преко кп 1173/4, 1183, 1190 и завршава се на граници кп 
1190 са кп 1170 у КО Арнајево.

Образложење: По топониму.
13. Улица Мире Ступице – Почиње од Космајског одре-

да, иде дуж кп 1183, преко кп 1344/2, 1344/3 и завршава се 
на граници кп 1344/3 са кп 1343 у КО Арнајево.

Члан 5.
У насељеном месту Барајево (матични број насе-

ља:703494 ) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Кузмана Обрадовића – Почиње од Двадесетде-

ветог новембра, иде дуж кп 3/9 и завршава се на граници кп 
3/9 са кп 3/1 у КО Барајево. 

Образложење: Кузман Обрадовић био је учесник НОР-а 
и некадашњи директор ПКБ „Туриста”.

2. Улица Славке Томић – Почиње од Двадесетдеветог но-
вембра, иде дуж кп 5/5 и завршава се на кп 5/4 у КО Барајево. 

Образложење: Славка Томић била је српска хероина из 
Првог светског рата и наредник Војске Краљевине Србије. 
Једине информације о њеном постојању се налазе у фран-
цуском листу Екселсиор из 1916. године, који је известио 
о Славки из српског војничког логора у Солуну, кад ју је 
одликовао један француски официр. Њена судбина после 
1916. године је непознаница.

3. Требешка улица – Почиње од Двадесет деветог новем-
бра, иде дуж кп 6/4 и завршава се на граници кп 6/4 са кп 
6/1 у КО Барајево. 

Образложење: По садашњем називу Месне заједнице 
Требеж.

4. Улица Драгутина Илића – Почиње од Двадесет деве-
тог новембра, иде дуж кп 7/7, 9/9 и завршава се на граници 
кп 9/9 са кп 9/8 у КО Барајево. 

Образложење: Драгутин Илић (1858–1926) био је срп-
ски књижевник, драматург, новинар и политичар. Почео је 
да пише још од гимназијских дана сарађујући у часописима 
„Јавор” и „Отаџбина”. У свом стваралаштву стално је сле-
дећи народне идеале нагињао ка романтизму. Народно по-
зориште у Београду је 1. марта 1881. године извело његову 
драму Вукашин. На истој позорници је до 1906. изведено 
десетак његових драмских дела. 

5. Костићева улица – Почиње од постојеће Улице дваде-
сет деветог новембра, иде дуж кп 11/10, 11/20 и завршава се 
на граници кп 11/20 са кп 12/5 у КО Барајево.

Образложење: Лазар Лаза Костић био је српски књижев-
ник, песник, адвокат и новинар.

6. Улица Гаврила Принципа – Почиње од постојеће Ули-
це двадесет деветог новембра, иде дуж кп 14/49 и завршава 
се на граници кп 14/49 са кп 14/1 у КО Барајево. 

7. Улица десетог јула – Почиње од новопредложене Ба-
гремове, иде дуж кп 14/32, 14/62 у завршава се на граници 
кп 14/62 са кп 14/4 у КО Барајево.

Образложење: Десетог јула је пуштен водовод Липович-
ки пут у пробни рад. 

8. Багремова улица – Почиње од постојеће Двадесет де-
ветог новембра, иде дуж кп 39/1, 24/7, 24/6, 24/12, 24/13 и 
завршава се на граници кп 24/13 са кп 24/14 у КО Барајево. 

9. Церска улица – Почиње од новопредложене Багремо-
ве, иде дуж кп 22/19, 40, 19/14 и завршава се на граници кп 
19/14 са кп 19/13 у КО Барајево. 
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10. Улица двадесетог фебруара– Почиње од новопре-
дложене Улице багремове, иде дуж кп 16/1 и завршава се на 
граници кп 16/1 са кп 16/4 у КО Барајево. 

Образложење: Двадесетог фебруара је Скупштина оп-
штине Барајево донела одлуку о образовању Месне заједни-
це Глумчево брдо.

11. Улица Ђурђевке Чакаревић – Почиње од новопре-
дложене Церске улице, иде дуж кп 40, 609/4, 609/2, 29/8 и 
завршава се на граници кп 29/8 са кп 29/14 у КО Барајево. 

Образложење: Ђурђевка Чакаревић (1923–2006) је била 
примадона београдске опере и стални гост опера у Напу-
љу, Торину и Риму. Поред певања бавила се и педагошким 
радом. Каријеру певача је почела у Хумористичком позори-
шту у Београду да би од 1957. добила ангажман у београд-
ској опери. Стекла је највећа признања креирајући улоге у 
операма италијанских мајстора, нарочито Вердија (Амне-
рис у Аиди, Принцеза Еболи у Дон Карлосу и др.), затим у 
делима Јаначека, Прокофјева и др. Гостовала је у најзначај-
нијим музичким центрима као што су Минхен, Висбаден, 
Венеција, Лозана, Праг, Торино, Будимпешта, Милано, Рим, 
Москва, Келн, Кијев, Лењинград, Каиро, Буенос Ајрес итд.

12. Улица Симе Ћирковића – Почиње од новопредложе-
не Ђурђевке Чакаревића, иде дуж кп 22/6 и завршава се на 
граници кп 22/6 са кп 23/2 у КО Барајево. 

Образложење: Сима Ћирковић (1929–2009) био је један 
од највећих познавалаца српског средњег века. Такође био 
је члан многих академија, међу којима је и САНУ. Добитник 
је Седмојулске награде и многих других награда. Основна 
област истраживања Симе Ћирковића је средњовековна 
историја јужнословенских народа а карактерише их темат-
ска разноврсност, методолошка иновација, критичност и 
тежња ка синтези. У светској историографији, он се сматра 
ауторитетом за историју средњовековне Босне.

13. Водоводска улица – Почиње од новопредложене 
Ђурђевке Чакаревића, иде дуж кп 30/15, 30/3 и завршава се 
на граници кп 30/3 са кп 35/2 у КО Барајево.

14. Улица Миодрага Васиљевића – Почиње од новопре-
дложене Ђурђевке Чакаревић, иде дуж кп 30/29, 30/30 и за-
вршава се на граници кп 30/30 са кп 30/50 у КО Барајево.

Образложење: Миодраг Васиљевић (1903–1963) био је 
велики српски етномузиколог, педагог, професор Музичке 
академије у Београду и оснивач катедре за етномузикологи-
ју. Творац је функционалне методе музичког описмењавања 
на народним основама. 

15. Улица липа – Почиње од Изворске, иде дуж кп 37/8, 
38/15 и завршава се на граници кп 38/15 са кп 38/2 у КО Ба-
рајево. 

16. Улица Драгана Лукића – Почиње од Изворске, иде 
дуж кп 38/8 и завршава се на граници кп 38/8 са кп 38/4 у 
КО Барајево. 

Образложење: Драган Лукић (1928–2006) био је српски 
дечји писац. У јесен 1946. почео је да објављује прве радо-
ве, а почетком педесетих већ је постао афирмисани дечји 
песник и 1952. објављује своје прве књиге (поеме-сликов-
нице): Велика трка и Звери као фудбалери. Писао је песме, 
приче, романе, драмске текстове, теоријске расправе о ли-
тератури, водио емисије на радију и телевизији. Уређивао је 
часопис „Змај”. 

17. Гледичка улица – Почиње од Изворске, иде дуж кп 
36/11, 36/2, 35/36, 35/8, 35/35, 35/7, 35/40, 35/42 и завршава 
се на граници кп 35/42 са кп 35/39 у КО Барајево. 

Образложење: Насељено место града Краљева у Рашком 
округу.

18. Рудничка улица – Почиње од Изворске, иде дуж кп 
298/2, 297/7 и завршава се на граници кп 297/7 са кп 296 у 
КО Барајево. 

19. Тополска улица – Почиње од Улице изворске, иде 
дуж кп 294/7 и завршава се на граници кп 294/7 са кп 295/1 
у КО Барајево. 

20. Улица Николе Бешевића – Почиње од Изворске, иде 
дуж кп 292/4 и завршава се на граници кп 292/4 са кп 293/1 
и 293/4 у КО Барајево.

Образложење: Никола Бешевић (1892–1970) био је сли-
кар и професор на Београдској уметничкој школи. Један је 
од значајнијих српских представника импресионизма. 

21. Улица Јована Деретића – Почиње од Изворске, иде 
дуж кп 613/6 и завршава се на граници кп 613/6 са кп 613/2 
у КО Барајево. 

Образложење: Јован Деретић (1934–2002) био је профе-
сор Универзитета у Београду, књижевни историчар, осни-
вач и уредник научног часописа „Књижевна историја”. Ау-
тор је више значајних монографија (о Доситеју, Његошу, 
епској народној поезији, културној историји Срба) и капи-
талне Историје српске књижевности. 

Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
22. Улица Миодрага Живанова – Почиње од Изворске, 

иде дуж кп 614/9 и завршава се на граници кп 614/9 са кп 
614/13 у КО Барајево. 

Образложење: Миодраг Живанов (1928–2000) био је је-
дан од најважнијих српских библиографа модерног доба. 
Био је дугогодишњи начелник Библиографског одељења 
Народне библиотеке Србије.

23. Улица Хајдук-Стојка – Почиње од Изворске, иде 
дуж кп 292/23 и завршава се на кп 292/3 између кп 292/22 и 
292/20 у КО Барајево. 

Образложење: Према легенди постојало је веровање да 
ће се вратити на своја огњиштва када два брата близанца са 
два вола близанца и ралом изору шанац у круг око насеља. 
Појавио се Хајдук-Стојко са својим братом близанцем који 
је то и урадио. Хајдук-Стојко је хајдуковао 12 година.

24. Виноградарска улица – Почиње од Изворске, иде дуж 
кп 614/14, 617/12, 617/21 и завршава се на кп 617/21 између 
кп 615/3 и 617/22 у КО Барајево. 

25. Улица Миленка Стојковића – Почиње од Изворске, 
иде дуж кп 617/4 и завршава се на граници кп 617/4 са кп 
617/17 у КО Барајево. 

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.

26. Улица Драгише Стојадиновића – Почиње од Извор-
ске, иде дуж кп 219/1 и завршава се на граници кп 219/1 са 
кп 290/3 у КО Барајево. 

Образложење: Драгиша Стојадиновић (1886–1968) био 
је дипломирани правник из Београда, фотоаматер и филм-
ски сниматељ. Као официр српске војске снимио је 1915. го-
дине филмском камером разорени Београд. 

Иницијативу је поднео Архив југословенске кинотеке.
27. Улица Мијата Мијатовића – Почиње од Изворске, 

иде дуж кп 622/2 и завршава се на граници кп 622/2 са кп 
289/2 у КО Барајево. 

Образложење: Мијат Мијатовић (1887–1937) био је чуве-
ни српски предратни певач популарне и народне музике. По 
његовом је певању композитор Станислав Бинички забеле-
жио и обрадио за глас и клавир седам народних мелодија које 
је издао као збирку названу, по имену тога певача, Мијатовке.

Иницијативу је поднело Министарство културе и ин-
формисања РС. 

28. Улица Ксеније Јовановић – Почиње од постојеће Ули-
це изворске, иде дуж кп 618/6 и завршава се на граници кп 
618/6 са кп 618/8 у КО Барајево. 

Образложење: Ксенија Јовановић (1928–2012) била је 
југословенска, српска и босанскохерцеговачка филмска, 
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телевизијска и позоришна глумица. Позоришну карије-
ру започела је у Београдском драмском позоришту. Након 
10 година, 1961. године прелази у Народно позориште у 
Београду и ту остаје до краја свог живота (последњи пут 
у представи „Хасанагиница” у новембру 2012. године). Од 
1953. до 2004. године снимила је 210 радијских улога. Ини-
цијативу је поднео Завод за заштиту споменика културе 
Града Београда.

29. Улица Милорада Мишковића – Почиње од постојеће 
Улице изворске, иде дуж кп 618/11, 618/22 и завршава се на 
граници кп 618/22 са кп 619/5 у КО Барајево. 

Образложење: Милорад Мишковић (1928–2013) био је 
један од највећих балетских играча 20. века. На сцену ступа 
најпре у београдској, дечјој Родиној балетској школи коју је 
водила Даница Живановић Денић. Његова интернационал-
на каријера почиње 1946. године наступима на сценама ши-
ром Европе и света. Тај вртоглави успон и блистава играчка 
каријера потрајали су све до 1979, када постаје уметнички 
директор Унеска. Иницијативу је поднела Библиотека града 
Београда. 

30. Улица Стевана Алексића – Пoчиње од Изворске, иде 
дуж кп 623/2 и завршава се на гранции кп 623/2 са кп 289/1 
у КО Барајево. 

Образложење: Стеван Алексић (1876–1923) био је један 
од најзначајнијих српских сликара с почетка 20. века. Опус 
Стевана Алексића чини око 230 штафелајних слика, преко 
20 црквених објеката са око 100 икона и великим бројем 
зидних композиција, као и 60-ак цртежа и скица. Најва-
жнији део Алексићевог опуса везан је за сликарство симбо-
лизма и показује мноштво одлика ового сликарског правца, 
чиме се оно сврстава у европске уметничке токове.

31. Улица Лазара Хиландарца – Почиње од Изворске, 
иде дуж кп 612/13 и завршава се на граници кп 612/13 са кп 
620/3 у КО Барајево. 

Образложење: Лазар Хиландарац, познат као Лазар Ср-
бин и Лазар Црноризац, био је српски средњовековни мо-
нах познат по томе што је 1404. године осмислио, израдио и 
поставио први часовник у Русији.

32. Улица Теодосија Хиландарца – Почиње од Изворске, 
иде дуж кп 624/2 и завршава се на граници кп 624/2 са кп 
624/1 у КО Барајево. 

Образложење: Теодосије Хиландарац био је српски мо-
нах и један од најзначајнијих српских писаца у средњем 
веку. САНУ га је уврстила међу 100 најзнаменитијих Срба 
свих времена.

33. Улица Миливоја Бошковића – Почиње од Изворске, 
иде дуж кп 626/9 и завршава се на граници кп 626/9 са кп 
627/3 у КО Барајево. 

Образложење: Миливоје Бошковић био је пилот ловац 
који је погинуо током одбране Београда у Другом светском 
рату.

34. Улица Иве Оштрића – Почиње од Изворске, иде дуж 
кп 626/13 и завршава се на граници кп 626/13 са кп 627/1 у 
КО Барајево. 

Образложење: Иво Оштрић био је пилот ловац који је 
погинуо током одбране Београда у Другом светском рату.

35. Улица незнаног јунака – Почиње од Липовачког пута, 
иде дуж кп 100/27 и завршава се на граници кп 100/27 са кп 
100/1 у КО Барајево. 

36. Улица тамнавска – Почиње од Првомајске, иде дуж 
кп 98/10, 49/1, 49/7, 49/3 и завршава се на граници кп 49/3 
са кп 97/1 у КО Барајево. 

37. Улица моравска – Почиње од новопредложене Тре-
шњине, иде дуж кп 97/1 и завршава се на граници кп 97/1 са 
кп 96/4 у КО Барајево. 

38. Улица трешњина – Почиње од Првомајске, иде дуж 
кп 98/4, 97/1, 95/6 и завршава се на граници кп 95/6 са кп 94 
у КО Барајево. 

39. Улица облаковска – Почиње од Првомајске, иде дуж 
кп 92/15 и завршава се на граници кп 92/15 са кп 92/13 у КО 
Барајево.

40. Улица рударска – Почиње од новопредложене Ружи-
це Петровић, иде дуж кп 135/1 и завршава се на граници кп 
135/1 са кп 135/25 у КО Барајево. 

41. Улица првог новембра – Почиње од Липовачког пута, 
иде дуж кп 133/3, 133/11 и завршава се на граници кп 133/11 
са кп 137/12 у КО Барајево. 

42. Улица Ружице Петровић – Почиње од новопредло-
жене Првог новембра, иде дуж кп 135/13 и завршава се на 
граници кп 135/13 са кп 135/9 у КО Барајево.

Образложење: Ружица Петровић била је телеграфист-
киња, службеница Београдске дирекције пошта, морзиста, 
жена чиновник која је 28. јула 1914. дешифровала телеграм 
министра спољних послова Аустроугарске грофа Леопол-
да Бертолда о објави рата Србији. Рођена је 1893. године у 
Крагујевцу где је завршила два разреда Учитељске школе. 
Пријавила се за Поштанско-телеграфску школу 1912. годи-
не коју је успешно завршила и исте године се пријављује за 
привременог поштара при поштанско-телеграфској станици 
у Крагујевцу, одређена за рад само на армијским линијама. 
Касније је премештена у Београдску дирекцију пошта и теле-
графа. Када је Наша пошта, децембра 1931. године, објавила 
да ће значајна новчана награда од 150 динара отићи у руке 
оном телеграфисти који докаже да је 28. јула 1914. дешифро-
вао телеграм о објави рата Србији, тек тада се сазнало да се 
иза овог чина налази Ружица. Касније ће признати да њен 
мотив није било материјално признање, нити слава. Желела 
је само да стручност и храброст свих њених колега, који су у 
тим ратним данима свакодневно примали важне записе.

43. Улица маслачкова – Почиње од Старе Липовица, иде 
дуж кп 138/10 и завршава се на граници кп 138/10 са кп 
138/6 у КО Барајево. 

44. Улица ружа – Почиње од Старе Липовица, иде дуж 
кп 139/2 и завршава се на граници кп 139/2 са кп 139/32 у 
КО Барајево. 

45. Улица Живана Вуксића – Почиње од Партизанске, 
иде дуж кп 139/22 и завршава се на граници кп 139/22 са кп 
139/3 у КО Барајево. 

Образложење: Живан Вуксић био је учесник Првог свет-
ског рата и пробоја Солунског фронта.

46. Улица липовичко сокаче – Почиње од Старе Липови-
це, иде дуж кп 123/22 и завршава се на граници кп 123/22 са 
кп 124/1 у КО Барајево. 

47. Улица Даворина Јенка – Почиње од Старе Липовице, 
иде дуж кп 123/14, 123/18, 123/19, 123/20 и завршава се на 
граници кп 123/20 са кп 123/12 у КО Барајево. 

Образложење: Даворин Јенко (1835–1914) је био позна-
ти словеначки и српски композитор и диригент. Од 1859. до 
1862. је био хоровођа Словенског певачког друштва у Бечу. 
у то време компоновао популарне словеначке хорове, међу 
којима и Напреј застава славе која је касније постала хим-
на Словеније. Наставља као хоровођа Српског црквеног пе-
вачког друштва у Панчеву и Београдског певачког друштва, 
компонујући за хорове на српску патриотску поезију. По-
ставши диригент Краљевског српског народног позоришта 
ствара музику за више од 80 позоришних комада („Ђидо”, 
„Сеоска лола”, „Потера”, „Врачара”, „Прибислав и Божана”, 
„Маркова сабља” са завршним хором „Боже правде” која је 
касније постала српска национална химна) и неколико кон-
цертних увертира („Косово”, „Милан”, „Српкиња”, „Алек-
сандар”). 
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48. Улица Курсулина – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 117/9 и завршава се на граници кп 117/9 са кп 118/1 
у КО Барајево.

49. Крфска улица – Почиње од Старе Липовице, иде дуж 
кп 147/3, 146/12 и завршава се код новопредложене Улице 
Лозничке у КО Барајево. 

50. Лозничка улица – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 604 и завршава се на граници кп 604 са кп 345 у КО 
Барајево. 

51. Чачанска улица – Почиње од новопредложене Ло-
зничке, иде дуж кп 145/6 и завршава се на граници кп 145/6 
са кп 145/10 у КО Барајево. 

52. Брзачка улица – Почиње од Старе Липовице, иде дуж 
кп 190/6 и завршава се на кп 190/6 између кп 90 и кп 308 у 
КО Барајево. 

53. Улица Милутина Бојића – Почиње од новопредложе-
не Брзачке, иде дуж кп 317/17 и завршава се награници кп 
317/17 са кп 317/9 у КО Барајево. 

Образложење: Милутин Бојић (1892–1917) био је српски 
песник, драмски писац, књижевни критичар, позоришни 
рецензент и српски војник у Првом светском рату. Милу-
тин Бојић је био учесник балканских ратова 1912. и 1913. 
године, као и Првог светског рата. Драму „Урошева женид-
ба” коју је пренео преко Албаније 1915. године штампао је 
на Крфу, а збирку песама „Песме бола и поноса” објавио је 
у Солуну. Из ове збирке је и песма „Плава гробница”, посве-
ћена страдању српских ратника. 

54. Улица Стевана Сремца – Почиње од Старе Липовице, 
иде дуж кп 466/5, 465/10, 465/11 и завршава се на граници 
кп 465/11 са кп 464/2 у КО Барајево. 

Образложење: Стеван Сремац (1855–1906) био је један 
од најзначајнијих и најчитанијих српских реалистичких пи-
саца и академик. 

55. Јермска улица – Почиње од Старе Липовице, иде дуж 
кп 466/1 и завршава се на граници кп 466/1 са кп 466/21 у 
КО Барајево. 

Образложење: Јерма је река у Србији и Бугарској, лева 
притока реке Нишаве, која припада Црноморском сливу.

56. Ваљевска улица – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 467/4 и завршава се на граници кп 467/4 са кп 467/1 
у КО Барајево. 

57. Жупска улица – Почиње од Старе Липовице, иде дуж 
кп 498/13, 498/11, 461/3, 460/2, 501/1 и завршава се на кп 
501/1 између кп 459/2 и 501/11 у КО Барајево. 

58. Улица Мике Аласа – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 492/4, 492/25, 492/1, 492/21 и завршава се на граници 
кп 492/21 са кп 490 у КО Барајево. 

Образложење: Михаило Петровић Алас (1868–1943) је 
био српски математичар, професор Универзитета у Београ-
ду и академик Српске краљевске академије и алас. 

59. Ивањичка улица – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 509/11, 602, 544/12, 544/6 и завршава се на граници 
кп 544/6 са кп 544/7 у КО Барајево. 

60. Улица Стојана Стеванчевића – Почиње од Старе Ли-
повице, иде дуж кп 515/8, 515/1, 523/1, 522/1, 521/4, 526/6 и 
завршава се код новопредложене Улице Шабачке у КО Ба-
рајево. 

Образложење: Стојан Стеванчевић био је наредник Срп-
ске војске, погинуо је у Балканским ратовима.

61. Шабачка улица – Почиње од новопредложене Стоја-
на Стеванчевића, иде дуж кп 634/16, 527/8 и завршава се на 
граници кп 527/8 са кп 527/1 у КО Барајево. 

62. Фрушкогорска улица – Почиње од Старе Липовице, 
иде дуж кп 601, 641/6, 641/5, 637/21, 637/3 и завршава се на 
граници кп 637/3 са кп 636/4 у КО Барајево. 

63. Вршачка улица – Почиње од Фрушкогорске, иде дуж 
кп 637/35, 637/36, 637/6, 637/27, 637/26, 636/17 и завршава се 
на граници кп 636/17 са кп 635/14 у КО Барајево. 

64. Новосадска улица – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 540/7, 540/8 и завршава се на граници кп 540/8 са кп 
546/5 у КО Барајево. 

65. Улица Ћосине колибе – Почиње од Старе Липовице, 
иде дуж кп 1152, 768/1 и завршава се на кп 768/1 између кп 
769/2 и 768/2 у КО Барајево. 

Образложење: По великом броју колиба које су се нала-
зиле у том крају. 

66. Ковачка улица – Почиње од Старе Липовице, иде 
дуж кп 756/7 и завршава се на граници кп 756/7 са кп 756/13 
у КО Барајево. 

67. Улица Вељка Вујичића – Почиње од Старе Липовице, 
иде дуж кп 744 и завршава се на граници кп 744 са кп 666/1 
у КО Барајево. 

Образложење: Вељко Вујичић био је пилот ловац који је 
погинуо током Другог светског рата.

68. Улица Бранка Миљковића – Почиње од Старе Липо-
вице, иде дуж кп 682/6 и завршава се на граници кп 682/6 са 
кп 682/11 у КО Барајево.

Образложење: Бранко Миљковић (1934–1961) је био је-
дан од најпознатијих српских и југословенских песника, 
есејиста и преводилац.

69. Шумска улица – Почиње од Старе Липовице, иде дуж 
кп 965/3, 703/5, 703/3, 697/4 и завршава се на граници кп 
697/4 са кп 697/8 у КО Барајево. 

70. Јесењинова улица – Почиње до Старе Липовице, иде 
дуж кп 747 и завршава се на кп 747 између кп 712/2 и 737 у 
КО Барајево. 

71. Улица Ненадовац – Почиње од Бранислава Јованови-
ћа, иде дуж кп 1154, 1025, 789/1 и завршава се на граници 
кп 789/1 са кп 5166 у КО Барајево. 

Образложење: Некада се тај део Месне заједнице звао 
Ненадовац.

72. Илићева улица – Почиње од новопредложене Нена-
довац, иде дуж кп 789/1 и завршава се на граници кп 789/1 
са кп 5166 у КО Барајево. 

Образложење: Војислав Илић (1862–1894) био је српски 
песник.

73. Улица Вида Латковића – Почиње од Бранислава Јова-
новића, иде дуж кп 1156 и завршава се на кп 1156 између кп 
997/2 и 998 у КО Барајево. 

Образложење: Видо Латковић (1901–1965) био је српски 
књижевни историчар, књижевник и позоришни критичар. 
Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.

74. Улица Боре Ковача – Почиње од постојеће Улице 
Бранислава Јовановића, иде дуж кп 794/19 и завршава се на 
граници кп 794/19 са кп 793 у КО Барајево. 

Образложење: Бора Ковач био је најпознатији ковач у 
околини који је правио пушку за краља Александра Кара-
ђорђевића.

75. Улица Панте Пантића Вуксића – Почиње од Липо-
вачког пута, иде дуж кп 174/2 и завршава се на граници кп 
174/2 са кп 174/12 у КО Барајево. 

Образложење: Панта Пантић Вуксић страдао је у мађар-
ском логору 1915. године. Његова три сина су била на Со-
лунском фронту.

76. Улица славујева – Почиње од Липовачког пута, иде 
дуж кп 174/6 и завршава се на граници кп 174/6 са кп 174/35 
у КО Барајево. 

77. Улица борова – Почиње од Липовачког пута, иде дуж 
кп 184/9 и завршава се на граници кп 184/9 са кп 184/1 у КО 
Барајево. 
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78. Улица Јелова – Почиње од Липовачког пута, иде дуж 
кп 184/17 и завршава се на граници кп 184/17 са кп 184/19 у 
КО Барајево. 

79. Улица брезина – Почиње од Липовачког пута, иде 
дуж кп 187/10 и завршава се на граници кп 187/10 са кп 
187/12 у КО Барајево. 

80. Улица јасминова – Почиње од Липовачког пута, иде 
дуж кп 188/1 и завршава се на граници кп 188/1 са кп 188/22 
у КО Барајево. 

81. Улица Илије Гарашанина – Почиње од Липовачког 
пута, иде дуж кп 198/5 и завршава се на граници кп 198/5 са 
кп 198/4 у КО Барајево. 

82. Улица велики Ненадовац – Почиње од Липовачког 
пута, иде дуж кп 199/15 и завршава се на граници кп 199/15 
са кп 199/14 у КО Барајево. 

Образложење: По истоименом називу Месне заједнице.
83. Пајковачка улица – Почиње од Липовачког пута, иде 

дуж кп 199/1 и завршава се на граници кп 199/1 са кп 201/3 
у КО Барајево. 

Образложење: По некадашњем називу Месне заједнице.
84. Улица Владимира Гаћиновића – Почиње од Београд-

ске, иде дуж кп 233/7 и завршава се на граници кп 233/7 са 
кп 233/10 у КО Барајево. 

Образложење: Владимир Владо Гаћиновић (1890–1917) 
је био српски књижевник.

85. Улица тридесетпрвог октобра – Почиње од Липовач-
ког пута, иде дуж кп 217/5, 218/2 и завршава се на кп 218/2 
између кп 217/12 и 220/2 у КО Барајево. 

Образложење: Дан ослобођења општине Барајево у Пр-
вом светском рату.

86. Улица Младена Станојевића – Почиње од новопре-
дложене Тридесет првог октобра, иде дуж кп 219/8 и завр-
шава се на граници кп 219/8 са кп 219/17 у КО Барајево. 

Образложење: Младен Станојевић изгубио је живот 15. 
Априла 1999. године, приликом демонтаже касетне бомбе 
која је бачена од стране НАТО-а. Иницијативу је поднело 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

87. Улица учитељска – Почиње од Липовачког пута, иде 
дуж кп 281/12, 283/15, 269/1 и завршава се на граници кп 
269/1 са кп 269/8 у КО Барајево. 

88. Улица лала – Почиње од новопредложене Учитељске, 
иде дуж кп 283/15 и завршава се на граници кп 283/15 са кп 
283/24 у КО Барајево. 

89. Улица охридска – Почиње од Бранислава Јовановића, 
иде дуж кп 262/12 и завршава се на граници кп 262/12 са кп 
262/20 у КО Барајево. 

90. Улица Живка Анђелковића – Почиње од Бранислава 
Јовановића, иде дуж кп 1175/13 и завршава се на граници 
кп 1175/13 са кп 1174/2 у КО Барајево. 

Образложење: Живко Анђелковић био је учесник Првог 
светског рата који је погинуо 1918. године.

91. Улица Радоја Благојевића – Почиње од Глумчевог 
брда, иде дуж кп 1192/5, 1191/10, 1191/9 и завршава се на кп 
1191/9 између кп 1191/8 и 1194/4 у КО Барајево. 

Образложење: Радоје Благојевић је погинуо у Првом 
светском рату.

92. Улица Стаменке Чарапић – Почиње од Брђанске, иде 
дуж кп 1206/1, 1203/4, 1203/6, 1203/1, 1202/1 и завршава се 
на граници кп 1201/1 са кп 1201/3 у КО Барајево. 

Образложење: Стаменка Чарапић била је Карађорђева 
ћерка и супруга Илије Чарапића.

93. Улица Данице Томић – Почиње од Глумчевог брда, 
иде дуж кп 1200/5 и завршава се на граници кп 1200/5 са кп 
1200/8 у КО Барајево. 

Образложење: Даница Томић била је прва српска авија-
тичарка и прва жена са пилотском дозволом у Краљевини 

Југославији. Године 1928. је постала прва жена у Србији која 
је изводила авионске акробације на 2.500 метара.

94. Спасовданска улица – Почиње од Глумчевог брда, 
иде преко кп 1297/1, 1298/3, 1299/3 и завршава се на кп 
1299/3 код кп 1300/1 у КО Барајево. 

95. Улица Луке Поповића – Почиње од Глумчевог брда, 
иде дуж кп 1292/7 и завршава се на граници кп 1292/7 са кп 
1291/1 у КО Барајево. 

Образложење: Лука Поповић (1878–1914) био је српски 
глумац, певач и редитељ, припадник генерације српских 
глумаца првог модерног доба. Као глумац и певач насту-
пао је у Народном позоришту у Београду, Српском народ-
ном позоришту у Новом Саду и Народном позоришту у 
Скопљу, где се опробао и као редитељ. Основао је и водио 
српско позориште за исељенике у Америци. Иницијативу је 
поднела Библиотека града Београда.

96. Боемска улица – Почиње од постојеће Улице Мили-
сава Горуновића, иде дуж кп 1335/4, 1336/7 и завршава се на 
граници кп 1336/7 са кп 1336/3 у КО Барајево. 

97. Улица вишњина – Почиње од Глумчевог брда, иде 
дуж кп 1149/3, 1150/3 и завршава се на граници кп 1150/3 са 
кп 1151 у КО Барајево. 

98. Улица јесеначка – Почиње од Глумчевог брда, иде 
дуж кп 1146/3 и завршава се на граници кп 1146/3 са кп 
1146/2 у КО Барајево. 

Образложење: Пут који води ка резервоару за воду у Је-
сенак.

99. Улица Данила Киша – Почиње од Глумчевог брда, 
иде дуж кп 1166, 1165, 1142/1 и завршава се на граници кп 
1142/1 са кп 1142/2 у КО Барајево.

Образложење: Данило Киш (1935–1989) је био српски 
књижевник и дописни члан САНУ. 

100. Поп-Лукина улица – Почиње од Глумчевог брда, иде 
дуж кп 854/3, 1161, 851/6 и завршава се на граници кп 851/6 
са кп 851/4 у КО Барајево. 

101. Улица Ивана Цанкара – Почиње од Глумчевог брда, 
иде дуж кп 1092/2, 1093/14 и завршава се на граници кп 
1093/14 са кп 1094/3 у КО Барајево. 

102. Улица капетана Драгића Горуновића – Почиње 
од постојеће Глумчевог брда, иде дуж кп 1062/13, 1062/12, 
1062/25, 1062/27, 1062/29 и завршава се на граници кп 
1062/29 са кп 1062/28 у КО Барајево. 

Образложење: Капетан Драгић Горуновић је био истак-
нути учесник Првог српског устанка, близак сарадник 
војводе Симе Марковића, једне од најважнијих личности 
устанка и касније првог српског министра финансија. По-
губљен је од стране Турака 1817. године на месту где је сада 
Библиотека града Београда. 

103. Улица Светозара Петровића – Почиње од Седмог 
јула, иде дуж кп 2645 и завршава се на граници кп 2645 са 
кп 2208/2 у КО Барајево. 

Образложење: Светозар Петровић (1931–2005) био је 
теоретичар књижевност, професор универзитета и члан 
САНУ.

104. Улица Змајевац – Почиње од Глумчевог брда, иде 
дуж кп 2644 и завршава се на граници кп 2644 са кп 2198/4 
у КО Барајево. 

Образложење: Један део Месне заједнице се звао Змаје-
вац.

105. Улица Пушкинова – Почиње од Глумчевог брда, иде 
дуж кп 1160 и завршава се на кп 1160 између кп 2146 и 2162 
у КО Барајево. 

106. Улица доловска – Почиње од новопредложене Пу-
шкинове, иде дуж кп 2148/6, 2148/11 и завршава се на гра-
ници кп 2148/11 са кп 2148/21 у КО Барајево. 

Образложење: Долови су део Месне заједнице.



25. јул 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 15

107. Улица Табориште – Почиње од Глумчевог брда, иде 
дуж кп 2529/7, 2529/6, 2522/4 и завршава се на граници кп 
2522/4 са кп 2522/5 у КО Барајево. 

Образложење: Део Месне заједнице се зове Табориште.
108. Ђурђевданска улица – Почиње од Богољуба Петко-

вића, иде дуж кп 2775, 2732/1, 2731/2, 2731/1 и завршава се 
на кп 2731/1 у КО Барајево. 

109. Сретењска улица – Почиње од Средњокрајске, иде 
дуж кп 2642/1, 3106/5 и завршава се на граници кп 3106/5 са 
кп 3106/4 у КО Барајево. 

110. Голијска улица – Почиње од новопредложене Сту-
деничке, иде дуж кп 1239/6 и завршава се на граници кп 
1239/6 са кп 1239/1 у КО Барајево. 

111. Студеничка улица – Почиње од новопредложене 
Пут за Баташину, иде дуж кп 1481 и завршава се на кп 1481 
између кп 1447 и 1462/2 у КО Барајево. 

112. Тимочка улица – Почиње од новопредложене Сту-
деничке, иде дуж кп 1470/7 и завршава се на граници кп 
1470/7 са кп 1470/1 у КО Барајево. 

113. Станојевачка улица – Почиње од новопредложене 
Пут за Баташину, иде дуж кп 1482 и завршава се на граници 
кп 1482 са кп 1472/32 у КО Барајево.

Образложење: По топониму.
114. Крушедолска улица – Почиње од новопредложене 

Станојевачке, иде дуж кп 1467/19 и завршава се на граници 
кп 1467/19 са кп 1467/16 у КО Барајево. 

115. Улица пут за Баташину – представља заједничку са 
насељеним местом Рипањ и почиње од Брђанске у општини 
Вождовац, иде дуж кп 5074/4 и завршава се на кп 5074/4 код 
кп 1483/1 у КО Барајево. 

116. Улица Јована Солдатовића – Почиње од Вучинца, 
иде дуж кп 1478 и завршава се на кп 1478 између кп 1409/7 
и 1606 у КО Барајево. 

Образложење: Јован Солдатовић (1920–2005) био је југо-
словенски и српски вајар и скулптор.

117. Улица Слободана Михића – Почиње од новопредло-
жене Јована Солдатовића, иде дуж кп 1478 и завршава се на 
кп 1478 између кп 1604/1 и 1645/3 у КО Барајево. 

Образложење: Слободан Михић био је летач-извиђач, 
погинуо је 10. априла док је бомбардовао немачку колону 
тенкова на путу Ћуприја–Лапово. 

118. Улица Наталије Цветковић – Почиње од новопре-
дложене Јована Солдатовића, иде дуж кп 2065, 2064 и завр-
шава се на граници кп 2064 са кп 2267/1 у КО Барајево. 

Образложење: Наталија Цветковић (1888–1928) била је 
сликарка. Тек од седамдесетих година прошлог века Ната-
лијин рад постаје део свих општих прегледа српске модерне 
уметности.

119. Улица Павла Соларића – Почиње од новопредложе-
не Наталије Цветковић, иде дуж кп 1552/9 и завршава се на 
граници кп 1522/9 са кп 1522/7 у КО Барајево. 

Образложење: Павле Соларић (1781–1821) био је српски 
лингвиста, географ, археолог, просветитељ и песник, рођен у 
свештеничкој породици. Иницијативу су поднели Библиоте-
ка града Београда и Амбасада Републике Србије у Хрватској.

120. Улица Пантелије Срећковића – Почиње од новопре-
дложене Наталије Цветковић, иде дуж кп 1556/6 и заврша-
ва се на граници кп 1556/6 са кп 1556/1 у КО Барајево.

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

121. Улица бадемова – Почиње од Змајевачке, иде дуж кп 
2647 и завршава се на граници кп 2647 са кп 2295/1 у КО 
Барајево. 

122. Улица Теодоре Лазаревић – Почиње од Змајевачке, 
иде преко кп 2292/3, 2292/2, 2292/1, 2293 и завршава се на 
граници кп 2293 са кп 2292/5 у КО Барајево. 

Образложење: Теодора Лазаревић била је ћерка кнеза 
Лазара Хребељановића и кнегиње Милице. Била је прва су-
пруга угарског великаша Николе Другог Горјанског. 

123. Улица Јакоба Радосављевића – Почиње од Средњо-
крајске, иде дуж кп 2649 и завршава се на кп 2649 између кп 
3187/1 и 3188/5 у КО Барајево. 

Образложење: Јакоб Радосављевић је био први учитељ 
школе у барајевском засеоку Средњи крај, која је отпочела 
са радом 1871. године у оквиру школе у Баћевцу. Те прве 
школске године разред је завршило 14 ученика.

124. Улица Милића Башића – Почиње од постојеће Ули-
це валови, иде дуж кп 2066 и завршава се на граници кп 
2066 са кп 1876/6 у КО Барајево. 

Образложење: Милић Башић (?-1916) био је свештеник 
који је био градитељ нове црквене зграде Цркве Светог Ни-
коле у барајевском засеоку Средњи крај, где је некад био 
општински центар села Барајева. Умро је 1916. Године и са-
храњен је у порти истоимене цркве где се налази и спомен-
-обележје.

125. Улица Јевте Јовановића – Почиње од Средњокрај-
ске, иде дуж кп 1540/2 и завршава се на граници кп 1540/2 
са општином Вождовац у КО Барајево. 

Образложење: Јевта Јовановић је био истакнути ратник 
српске војске у српско-турском рату од 1876–1878. године. 
Био је командир чете.

126. Улица белог багрема – Почиње од Милије Михајло-
вића, иде дуж кп 3945/1 и завршава се на кп 3945/1 између 
кп 3671/2 и 3674/7 у КО Барајево. 

127. Жичка улица – Почиње од Милије Михајловића, 
иде дуж кп 3949, 3738/7 и завршава се на граници кп 3738/7 
са кп 3730/1 у КО Барајево. 

128. Делијска улица – Почиње од Животе Мијатовића, 
иде дуж кп 3863/5, 3863/11, 3863/18 и завршава се на грани-
ци кп 3863/18 са кп 3863/16 у КО Барајево. 

129. Сувоборска улица – Почиње од постојеће Улице 
Светозара Маринковића – Зарета, иде дуж кп 3589 и завр-
шава се на кп 3589 код кп 3199/2 у КО Барајево. 

130. Дисова улица – Почиње од Светозара Маринковића 
– Зарета, иде дуж кп 3794/5, 3793/4 и завршава се на грани-
ци кп 3793/4 са кп 3793/1 у КО Барајево. 

Образложење: Владислав Петковић Дис (1880–1917) је 
био српски песник и родољуб. За време Првог светског рата, 
преживео је повлачење преко Албаније, одакле је пребачен 
на Крф, а затим транспортован у Француску где пише своју 
последњу збирку песама Недовршене песме. При повратку 
у Грчку брод на коме је пловио пресреће и потапа немачка 
подморница код Крфа, 17/30. маја 1917. године.

131. Улица Велимира М. Ташића – Почиње од Милоса-
ва Ивковића, иде дуж кп 3584 и завршава се на граници кп 
3584 са кп 3229 у КО Барајево. 

Образложење: Велимир М. Ташић (1926–1941) био је ан-
тифашиста, па су га Немци убили 1941. године у Барајеву. 
Није имао ни пуних 15 година.

132. Улица Максима Горког – Почиње од Милосава Ив-
ковића, иде дуж кп 3509, 3510, 3513/1 и завршава се на гра-
ници кп 3513/1 са кп 3513/6 у КО Барајево. 

133. Златиборска улица – Почиње од Милосава Ивкови-
ћа, иде дуж кп 3588, 3561/7, 3261/2 и завршава се на грани-
ци кп 3261/2 са кп 3261/3 у КО Барајево. 

134. Задругарска улица – Почиње од Милосава Ивкови-
ћа, иде дуж кп 3473/4 и завршава се на граници кп 3473/4 са 
кп 3473/3 у КО Барајево. 
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135. Дрварска улица – Почиње од Милосава Ивковића, 
иде дуж кп 3579 и завршава се на граници кп 3579 са кп 
3474/1 у КО Барајево. 

136. Улица Јована Дучића – Почиње од Милосава Ив-
ковића, иде дуж кп 3574, 3447/19, 3448/9, преко кп 3448/3, 
3452/5 и завршава се код Милосава Ивковића. 

137. Соколска улица – Почиње од Бећирске, иде дуж кп 
3298/2, 3304/6, 3304/5 и завршава се на граници кп 3304/5 са 
кп 3304/2 у КО Барајево. 

138. Улица јастребова – Почиње од Милосава Ивковића, 
иде дуж кп 3407/1, преко кп 3407/2, дуж кп 3571/1, преко 
кп 3440/1, 3571/2, 3440/1, 3440/3, 3440/2, 3449/10, 3449/11, 
3448/2, 3448/10, 3444, 3447/8, 3447/22, 3447/7 и завршава се 
на граници кп 3447/7 са кп 3447/6 у КО Барајево. 

139. Дунавска улица – Почиње од Милије Михајловића, 
иде дуж кп 4262 и завршава се на кп 4262 између кп 4149 и 
4152/2 у КО Барајево. 

140. Улица Божидара Калушевића – Почиње од Милије 
Михајловића, иде дуж кп 4154/1, 4154/18 и завршава се на 
граници кп 4154/18 са кп 4153/4 у КО Барајево. 

Образложење: Божидар Калушевић био је први учитељ 
школе у Равном гају, која је отпочела са радом у школској 
1933/34. године. Радио је у сва четири разреда која су тада 
имала 97 ученика уз помоћ своје супруге.

141. Улица драча – Почиње од Милије Михаиловића, иде 
дуж кп 4160/4, 4160/20 и завршава се на граници кп 4160/20 
са кп 4160/9 у КО Барајево. 

142. Улица Наталијине рамонде – Почиње од Дује Дам-
њановића, иде дуж кп 4268 и завршава се на граници кп 
4268 са кп 4236/1 у КО Барајево. 

143. Улица липар – Почиње од Миливоја Поповића 
– Миће, иде дуж кп 3234/27 и завршава се на граници кп 
3234/27 са кп 4234/32 у КО Барајево. 

144. Прокупачка улица – Почиње од Миливоја Попови-
ћа – Миће, иде дуж кп 4234/9 и завршава се на граници кп 
4234/9 са кп 4236/1 у КО Барајево. 

145. Брегалничка улица – Почиње од Дује Дамњановића, 
иде дуж кп 4263, преко кп 4178/2, 4178/3, 4175/8 и завршава 
се на кп 4176/5 између кп 4178/1 и 4176/1 у КО Барајево. 

146. Неготинска улица – Почиње од Дује Дамњанови-
ћа, иде дуж кп 4219 и завршава се на граници кп 4219 са кп 
4239 у КО Барајево. 

147. Делиблатска улица – Почиње од Дује Дамњановића, 
иде дуж кп 4434/4, 4665 и завршава се на граници кп 4665 са 
кп 4666 у КО Барајево. 

148. Нишавска улица – Почиње од Дује Дамњановића, 
иде дуж кп 4477/1 и завршава се на граници кп 4477/1 са кп 
4477/8 у КО Барајево. 

149. Мирочка улица – Почиње од Војислава Дамњанови-
ћа, иде дуж кп 4487/15 и завршава се на граници кп 4487/15 
са кп 4493/1 у КО Барајево. 

150. Хомољска улица – Почиње од Војислава Дамњано-
вића, иде дуж кп 4489/1 и завршава се на кп 4489/1 између 
кп 4488/7 и 4488/1 у кО Барајево. 

151. Кучајска улица – Почиње од Војислава Дамњанови-
ћа, иде дуж кп 4675 и завршава се на кп 4675 између кп 4596 
и 4619/2 у КО Барајево. 

152. Улица Зорана Чалића – Почиње од постојеће Таши-
ћа, иде дуж кп 4582/2, 4581/6, 4581/8, 4581/9 и завршава се 
на граници кп 4581/9 са кп 4578/2 у КО Барајево. 

Образложење: Зоран Чалић (1931–2014) био је српски 
режисер и сценариста. За филмове „Луде године” и „Дошло 
доба да се љубав проба” је награђен на међународним фе-
стивалима Ормина на Сицилији, два пута на салерну, УНИ-
ЦЕФ-ова награда на Абруцу и Александрији. Написао је 
сценарио за позоришну представу Жикина династија. 

153. Прибојска улица – Почиње од Боривоја Ташића, 
иде дуж кп 4674/1 и завршава се на граници кп 4674/1 са кп 
4674/2 у КО Барајево. 

154. Краљевачка улица – Почиње од Боривоја Таши-
ћа, иде дуж кп 4572/5, 4566/4 и завршава се на граници кп 
4566/4 са кп 4566/5 у КО Барајево. 

155. Улица краљице Наталије – Почиње од Боривоја Та-
шића, иде дуж кп 4551/2 и завршава се на кп 4551/2 између 
кп 4551/19 и 4551/13 у КО Барајево. 

156. Улица Моме Капора – Почиње од Боривоја Таши-
ћа, иде дуж кп 4957/2, 4958/7 и завршава се на граници кп 
4958/7 са кп 4958/1 у КО Барајево. 

157. Улица Душка Радовића – Почиње од Цара Лазара, 
иде дуж кп 4558/7, преко кп 4556/2, 4557/2 и завршава се на 
кп 4557/2 у КО Барајево. 

158. Улица браће Југовић – Почиње од Дује Дамњанови-
ћа, иде дуж кп 4311/9, 4312/2, 4311/16 и завршава се на гра-
ници кп 4311/16 са кп 4311/6 у КО Барајево. 

159. Петровданска улица – Почиње од Дује Дамњанови-
ћа, иде дуж кп 4672/1 и завршава се на кп 4672/1 између кп 
4523/2 и 4561 у КО Барајево. 

160. Сингидунумска улица – Почиње од Повленске, иде 
дуж кп 4277/13 и завршава се на граници кп 4277/13 са кп 
4277/12 у КО Барајево. 

161. Повленска улица – Почиње од Дује Дамњановића, 
иде дуж кп 3571/6 и завршава се на граници кп 3571/6 са кп 
4712 у КО Барајево. 

162. Нушићева улица – Почиње од Дује Дамњановића, 
иде дуж кп 4673/2 и завршава се код постојеће улице Бара-
јевска у КО Барајево. 

163. Улица патријарха Павла – Почиње од Светосавске, иде 
дуж кп 5444, преко кп 4817/15, 4817/9, 4818/10, дуж кп 4818/13, 
4819/24, 4819/26, 4819/29, преко кп 5069/17, 4867/7, 4867/2, 
5069/17, 4819/18, 4819/14, 4819/15, 4819/7, 4819/8, 4835/3 и за-
вршава се на граници кп 4835/3 са кп 4835/2 у КО Барајево. 

164. Улица Фрање Михалића – Почиње од новопредло-
жене Плешке улице, иде преко кп 4869/1, 4862/3, 4866/2, 
4866/4, 4867/4, 4868/5, 4867/4, 4818/21 и завршава се на гра-
ници кп 4818/21 са 4818/4 у КО Барајево. 

Образложење: Фрањо Михалић (1920–2015) био је 
истакнути југословенски репрезентативац у трчању на ду-
гим пругама. Освајач је сребрне олимпијске медаље и више-
годишњи државни првак.

165. Плешка улица – Почиње од Живка Стевановића – 
Жикице, иде дуж кп 4919, 4920, преко кп 4838/1 и завршава 
се на граници кп 4838/1 са кп 4837/1 у КО Барајево. 

Образложење: На левој обали барајевске реке у адми-
нистративном центру општине Барајево налази се потес по 
имену Плешка.

166. Улица цара Душана – Почиње од Живка Стевано-
вића – Жикице, иде дуж кп 5925 и завршава се код Обрада 
Павловића – Гуслара у КО Барајево. 

167. Улица Милована Јанковића – Почиње од Ратка Јев-
тића, иде дуж кп 6240 и завршава се на граници кп 6240 са 
кп 6247 у КО Барајево. 

Образложење: Милован Т. Јанковић (1828–1899) је био 
професор економије и министар финансија Србије. Један 
је од оснивача Либералне странке. Био је професор Велике 
школе, министар финансија, директор Управе фондова и 
председник Главне контроле. Један је од оснивача Дружине 
младежи српске.

168. Улица Сретена Глишовића – Почиње од Обрада Па-
вловића – Гусара, иде дуж кп 6361 и завршава се на кп 6361 
између кп 6368 и 6356 у КО Барајево. 

Образложење: Сретен Глишовић био је летач-извиђач, 
који је погинуо 6. априла када је авион у којем је летео и ко-
јим је управљао, оборен изнад аеродрома у Араду.
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170. Улица Поглед – Почиње од Ратка Јевтића, иде дуж 
кп 6282 и завршава се на граници кп 6282 са кп 6288 у КО 
Барајево. 

Образложење: По топониму.
171. Рзавска улица – Почиње од постојеће Улице Ратка 

Јевтића, иде дуж кп 6308 и завршава се на граници кп 6308 
са кп 6305 у КО Барајево. 

172. Улица Никоље – Почиње од Ратка Јевтића, иде дуж 
кп 6179 и завршава се на граници кп 6179 са кп 6180 у КО 
Барајево.

Образложење: По истоименом манастиру.
173. Улица златарска – представља заједничку улицу са 

насељеним местом Лисовић и почиње од Ратка Јевтића, иде 
дуж кп 6327, 6322 и завршава се на граници кп 6322 са кп 
6350 у КО Барајево. 

174. Индустријска улица – Почиње од постојеће Улице 
светосавске, иде дуж кп 2652/12 и завршава се на граници 
кп 2652/12 са кп 2652/13 у КО Барајево. 

175. Шумарска улица – Почиње од Светосавске, иде пре-
ко кп 2653/1, 2654/1, 2699/4, 2699/11, 2699/23 и завршава се 
на граници кп 2699/23 са 2699/21 у КО Барајево. 

176. Брзећка улица – Почиње од Врелинске, иде дуж кп 
2774 и завршава се на граници кп 2774 са кп 2704/12 у КО 
Барајево. 

177. Мачванска улица – Почиње од новопредложене Бр-
зећке, иде преко кп 2704/8, 2691/4, 2691/3, 2691/2, 2691/4, 
2691/5 и завршава се на граници кп 2691/5 са кп 2693/2 у КО 
Барајево. 

178. Улица Милана Ракића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 2707/7 и завршава се на граници кп 2707/7 са кп 
2705/3 у КО Барајево. 

179. Вукова улица – Почиње од Светосавске, иде дуж кп 
2708/12 и завршава се на граници кп 2708/12 са кп 2708/25 у 
КО Барајево. 

Образложење: По Вуку Стефановићу Караџићу.
180. Југ-Богданова улица – Почиње од Светосавске, иде 

дуж кп 2708/1 и завршава се на граници кп 2780/1 са кп 
2708/47 у КО Барајево. 

181. Панчићева улица – Почиње од Светосавске, иде 
дуж кп 2713/2, 2712/10, 2711/8 и завршава се на граници кп 
2711/8 са кп 2711/18 у КО Барајево. 

182. Улица Милунке Савић – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 2715/2, 2716/4 и завршава се на кп 2716/4 у КО 
Барајево. 

183. Улица Василија Острошког – Почиње од Светосав-
ске, иде дуж кп 2780/5 и завршава се на граници кп 2780/5 
са кп 2780/17 у КО Барајево.

184. Улица Драгана Мојовића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 2928/5, 2928/15, 2928/13 и завршава се на грани-
ци кп 2928/13 са кп 2928/3 у КО Барајево. 

Образложење: Драган Мојовић (1942–2001) био је срп-
ски сликар.

185. Савска улица – Почиње од Светосавске, иде дуж кп 
3054/1 и завршава се на кп 3054/1 између кп 2911 и 2984/3 у 
КО Барајево. 

186. Улица др Миљковића – Почиње од Светосавске, иде 
дуж кп 2929/2, 2931/10 и завршава се на граници кп 2931/10 
са кп 2931/8 у КО Барајево. 

Образложење: Доктор Светолик Миљковић је био док-
тор у здравственој станици у центру Барајева. Миљковић је 
у послератном периоду Другог светског рата пружао успе-
шну примарну заштиту грађанима Барајева. 

187. Улица Алексе Шантића – Почиње од Светосавске, 
иде преко кп 2934, 2936, 2941/1 и завршава се на граници кп 
2941/1 са кп 2940 у КО Барајево. 

188. Улица Бранислава А. Јовановића – Почиње од Све-
тосавске, иде дуж кп 2957/21, 2957/22 и завршава се на гра-
ници кп 2957/22 са кп 2957/20 у КО Барајево.

Образложење: Бранислав А. Јовановић био је професор 
књижевности. У Барајево је дошао 1962. године и до пен-
зије радио на развоју школства у Барајеву као професор и 
директор ОШ „Миодраг Вуковић – Сељак” и средње школе 
„Барајево”.

189. Улица Радоја Митровића – Почиње од Прокића 
крај, иде дуж кп 5254, 5215, 5217 и завршава се на граници 
кп 5217 са кп 5229 у КО Барајево. 

Образложење: Радоје Митровић Барајевац је био успе-
шан естрадни уметник средином прошлога века свирају-
ћи хармонику. Компоновао је и са својим оркестром извео 
преко стотину народних изворних песама и кола. Афирми-
сао је већи број естрадних уметника. Рођен је и умро у Ба-
рајеву.

190. Неолитска улица – Почиње од Добривоја Банови-
ћа, иде дуж кп 4684/1, 4738/7 и завршава се на граници кп 
4738/7 са кп 4739/1 у КО Барајево. 

191. Улица Борислава Пекића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 4914, 5078/1 и завршава се на кп 5078/1 између 
кп 5396/4 и 4742/1 у КО Барајево. 

192. Улица Михаила Топића – Почиње од Мике Ћурчућа, 
иде дуж кп 5281, 5274 и завршава се на граници кп 5274 са 
кп 5272 у КО Барајево. 

Образложење: Михаило Топић је 1952. године поста-
вљен за управитеља школе одлуком Народног одбора оп-
штине Барајево, када је дошло до спајања новооснованих 
школа у једну заједничку, која је радила у адаптираним про-
сторијама задружног дома. 

193. Улица Бранка Радичевића – Почиње од Мике Ћур-
чића, иде дуж кп 5299, 5302/3 и завршава се на граници кп 
5302/3 са кп 5302/2 у КО Барајево. 

194. Улица Бране Димитријевића – Почиње од Десетог 
октобра, иде дуж кп 5078/2 и завршава се на граници кп 
5078/2 са кп 5078/3 у КО Барајево. 

Образложење: Бранислав Брана Димитријевић (1939–
2015) био је доктор медицине и магистар стоматолошких 
наука. Такође је био редовни професор максилофацијалне 
хирургије Стоматолошког факултета Београдског универ-
зитета, књижевник и историчар са посебним доприносом 
историји српске медицине.

195. Улица Љиљане Жикић – Почиње од Багрданске, иде 
дуж кп 5559, 5574, 5587 и завршава се на граници кп 5587 са 
кп 5585 у КО Барајево. 

Образложење: Љиљана Жикић била је хероина која је 
погинула као добровољац 125. моторизоване бригаде на 
Косову 1999. године. Постхумно је одликована Орденом у 
области одбране и безбедности првог степена.

196. Марковачка улица – Почиње од Симе Марковића, 
иде дуж кп 5652/1, 5567 и завршава се код постојеће Улице 
Железничке у КО Барајево. 

Образложење: Марковачко језеро налази се у селу Мар-
ковац у подножју планине Космај.

197. Скадарска улица – Почиње од Железничке, иде дуж 
кп 5714, 5716 и завршава се на граници кп 5716 са кп 5703/3 
у КО Брајево. 

198. Врањска улица – Почиње од Селске, иде дуж кп 63/6 
и завршава се на граници кп 63/6 са кп 65 у КО Барајево. 

199. Улица Момчила Гаврића – Почиње од Селске, иде 
дуж кп 68/7 и завршава се на граници кп 68/7 са кп 66 у КО 
Барајево.

Образложење: Момчило Гаврић (1906–1993) је био под-
наредник Шестог артиљеријског пука Дринске дивизије и 
најмлађи подофицир на свету у току Првог светског рата. 
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Био је учесник Солунског фронта где је и рањен. После Цер-
ске битке, 1914. године, са осам година је стекао чин капла-
ра, а војвода Живојин Мишић га је на Кајмакчалану, 1916. 
године, у десетој години унапредио у чин поднаредника.

201. Улица Мике Антића – Почиње од Барајевске, иде 
дуж кп 6537/4 и завршава се на граници кп 6537/4 са кп 
4547/2 у КО Барајево. 

202. Јабучка улица – Почиње од Светозара Маринковића 
– Зарета, иде дуж кп 3585 и завршава се на граници кп 3585 
са кп 3219 у КО Барајево. 

203. Змај-Јовина улица – Почиње од Јединства, иде дуж 
кп 6537/1 и завршава се на граници кп 6537/1 са кп 4959/9 у 
КО Барајево. 

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

703575) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Милоша Богдановића – почиње од Миивоја 

Богдановића – Арнаута, иде преко кп 210/10, 210/6 и завр-
шава се на кп 210/6 у КО Лисовић. 

Образложење: Милош Богдановић (1877–1937) је био 
српски лекар. Од 1903. посветио се гинекологији и акушер-
ству. Био је доцент на Универзитету у Будимпешти, од 1921. 
године ванредни, а од 1933. године редовни професор Меди-
цинског факултета у Београду. У мађарским и немачким ча-
сописима је објавио око 50 научних радова из гинекологије 
и акушерства. Богдановић је један од оснивача Југословен-
ског хируршког друштва, Друштва за изучавање и сузбијање 
рака и Друштва свесловенских гинеколошких клиничара.

2. Улица Милована Богдановића – почиње од Миливоја 
Богдановћа – Арнаута, иде дуж целе кп 1530/7 и завршава 
се на граници кп 150/7 са кп 1530/11 у КО Лисовић. 

Образложење: Милован Богдановић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву. 

3. Улица Марка Богдановића – почиње од Миливоја Бог-
дановића – Арнаута, иде дуж целе кп 1495/10 и завршава се 
на граници кп 1495/10 са кп 1495/1 у КО Лисовић. 

Образложење: Марко Богдановић био је мештанин Ли-
совића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву. 

4. Улица Благоја Богдановића – почиње од Миливоја 
Богдановића – Арнаута, иде дуж кп 1491, 1496/4 и завршава 
се на граници кп 1496/4 са кп 1505/9 у КО Лисовић. 

Образложење: Благоје Богдановић био је мештанин Ли-
совића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву. 

5. Улица Гаје Кованџића – почиње од Космајских парти-
зана, иде дуж кп 242/10 са кп 242/11 у КО Лисовић. 

Образложење: Гаја Кованџић био је мештанин Лисовића 
који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је подигнуто 
спомен-обележје палим борцима за слободу Србије у Барајеву. 

6. Улица Јована Павловића – почиње од постојеће Ули-
це Космајских партизана, иде дуж кп 325/2, 325/15, 324/6 и 
завршава се на граници кп 324/6 са кп 322/2 у КО Лисовић. 

Образложење: Јован Павловић (1936–2014) био је епи-
скоп Српске православне цркве.

7. Улица Миленка Вукосављевића – почиње од Космај-
ских партизана, иде дуж кп 292 и завршава се на граници 
кп 292 са кп 291/1 у КО Лисовић. 

Образложење: Миленко Вукосављевић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву. 

8. Улица Драгољуба Минића – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 272 и завршава се на граници кп 272 
са кп 284/3 у КО Лисовић. 

Образложење: Драгољуб Минић (1936–2005) био је један 
од најистакнутијих велемајстора у шаху у Југославији. Био 
је национални мајстор и интернационални мајстор 1964. 
године. Освојио је много медаља са шаховских олимпијада, 
европских шампионата и Балканијада.

9. Улица Божидара Михаиловића – почиње од Космај-
ских партизана, иде дуж кп 281/8 и завршава се на граници 
кп 281/8 са кп 281/1 у КО Лисовић. 

Образложење: Божидар Михаиловић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву. 

10. Улица Павла Сретеновића – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 351/1 завршава се на граници кп 
351/1 са 352/12 у КО Лисовић. 

Образложење: Најстарија породица у селу су Сретено-
вићи старином из Шарана (срез таковски). Њихов предак 
био је позната личност Павле Сретеновић, који је као мла-
дић учествовао у Првом српском устанку и борио се уз Јан-
ка Катића. Доцније је био члан магистрата и судија у Бео-
граду. 

11. Улица Живана Николића – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 385/6 и завршава се на граници кп 
385/6 са кп 389/3 КО Лисовић. 

Образложење: Живан Николић био је мештанин Лисо-
вића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву. 

12. Улица Миодрага Николића – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 384/4, 384/5 и завршава се на грани-
ци кп 384/5 са кп 384/1 у КО Лисовић. 

Образложење: Миодраг Николић (1925–2007) је био 
филмски и ТВ сценограф. Урадио је сценографију за 30 до-
маћих наслова и 10 копродукција. Сарађивао је са редите-
љима попут Воје Нановића, Бате Ченгића, Жике Митрови-
ћа, Ђорђа Кадијевића, Здравка Шотре и са многим другим.

13. Грабовачка улица – почиње од Космајских партизана, 
иде дуж кп 2035 и завршава се на граници кп 2035 са кп 307 
у КО Лисовић. 

Образложење: Пут ка извору Грабовац.
14. Улица Саве Бабића – почиње од новопредложене Гра-

бовичке улице, иде дуж кп 313/5 и завршава се на граници 
кп 313/5 са кп 302 у КО Лисовић. 

Образложење: Сава Бабић (1934–2012) био је писац, 
песник, преводилац и професор. Превео је на српски је-
зик дела мађарских писаца у које спадају Шандор Петефи, 
Иштван Еркењ, Миклош Хубај и др.

15. Улица Миодрага Живановића – почиње од Животе 
Јевтића, иде дуж кп 2035, 1421/5, 1420, 1413/2 и завршава се 
на кп 1413/2 између кп 1426/10 и 1413/3 у КО Лисовић. 

Образложење: Миодраг Живановић (1934–2007) је био 
лекар интерниста, гастроентерохепатолог и професор уни-
верзитета у Новом Саду. Завршио је и школу резервних са-
нитетских официра 1961. године.

16. Улица Драгомира Станисављевића – почиње од по-
стојеће Улице Стјепана Абрлића – Стеве, иде дуж кп 1425, 
1426/9 и завршава се на кп 1425 између кп 1426/4 и 1426/11 
у КО Лисовић. 

Образложење: Драгомир Станисављевић био је мешта-
нин Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.
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17. Трифуновићева улица – почиње од Илије и Ивана 
Трифуновића, иде дуж кп 1300, 1310, 1309, 1308/1 и заврша-
ва се код постојеће Улице Илије и Ивана Трифуновића на 
граници кп 1308/1 са кп 2048/2 у КО Лисовић. 

Образложење: Душко Трифуновић (1933–2006) био је 
српски књижевник, песник и телевизијски аутор.

18. Улица Радојице Ристовића – почиње од Доле Михај-
ловић, иде дуж кп 1400/4 и завршава се на кп 1400/14 изме-
ђу и завршава се на кп 1400/14 између кп 1400/27 и 1400/3 у 
КО Лисовић. 

Образложење: Радојица Ристовић био је мештанин Ли-
совића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.

19. Улица Младена Мајсторовића – почиње од Доле Ми-
хајловић, иде дуж кп 1400/33, 1257/9, 1257/11 и завршава се 
на кп 1257/11 између кп 1257/1 и 1257/2 у КО Лисовић. 

Образложење: Младен Мајсторовић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.

20. Улица Радомира Мајсторовића – почиње од Доле 
Михајловић, иде дуж кп 1246 и завршава на кп 1246 између 
кп 1241/4 и 1249/1 у КО Лисовић. 

Образложење: Радомир Мајсторовић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.

21. Улица Спасоја Ристовића – почиње од Доле Михај-
ловић, иде дуж кп 1262 и завршава се на граници кп 1262 са 
кп 1279 у КО Лисовић.

Образложење: Спасоје Ристовић био је мештанин Лисо-
вића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.

22. Улица др Саше Божовић – Почиње од Илије и Ивана 
Трифуновића, иде дуж кп 1066 и завршава се код постојеће 
Улице Доле Михајловић у КО Лисовић. 

Образложење: Др Саша Божовић рођена Магазиновић 
(1912–1995) била је лекарка и књижевница. Ауторка је књи-
жевног дела „Теби моја Долорес” које је доживело седам изда-
ња и проглашено за најчитанију књигу у СФРЈ 1980. године.

23. Улица Златомира Злаје Минића – Почиње од Обрада 
Михајловића – Јастреба, иде дуж кп 1018/5 и завршава се на 
граници кп 1018/5 са кп 1017/2 у КО Лисовић.

Образложење: Златомир Злаја Минић је био мештанин 
Лисовића, признати фудбалер који је трагично настрадао.

24. Улица Мијаила Марковића – Почиње од Илије и Ива-
на Трифуновића, иде дуж кп 1042/6 и завршава се на грани-
ци кп 1042/6 са кп 1042/2 у КО Лисовић.

Образложење: Мијаило Марковић био је мештанин Ли-
совића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.

25. Улица Животе Кованџића – Почиње од Николе Ми-
хајловића, иде дуж кп 998/12 и завршава се на кп 998/1 код 
кп 998/2 у КО Лисовић. 

Образложење: Живота Кованџић био је мештанин Ли-
совића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част 
је подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу 
Србије у Барајеву.

26. Улица Војислава Илића – Почиње од Илије и Ивана 
Трифуновића, иде дуж кп 1549/5 и завршава се на граници 
кп 1549/5 са кп 1551 у КО Лисовић. 

27. Дринска улица – Почиње од Палих бораца, иде дуж 
ивице кп 4425/1 и завршава се на граници кп 425/1 са кп 
452/2 у КО Лисовић. 

28. Улица пут за Луке – Почиње од Палих бораца, иде 
дуж к 540/1 и завршава се на гранци кп 540/1 са насељеним 
местом Барајево у КО Лисовић. 

29. Улица Милана Радосављевића – Почиње од Ратка 
Јевтића, иде дуж кп 402/10, 401/10, 401/3 и завршава се код 
Палих бораца у КО Лисовић. Образложење: Милан Радоса-
вљевић био је мештанин Лисовића који је погинуо у Првом 
светском рату, у чију част је подигнуто спомен-обележје па-
лим борцима за слободу Србије у Барајеву.

30. Улица Станка Пауновића – Почиње од Ратка Јевтића, 
иде дуж кп 492/2, преко кп 493/17, 493/8, наставља дуж кп 
493/9 и завршава на граници са насељеним местом Барајево 
у КО Лисовић. 

Образложење: Станко Пауновић Вељко (1907–1942) био 
је учесник Народноослободилачке борбе и народни херој 
Југославије. 

31. Улица Црквине – Почиње од Милована Стевановића, 
иде дуж целе кп 499/4 и завршава се на граници кп 499/4 са 
кп 499/7 у КО Лисовић. 

Образложење: Црквине су ратарско-сточарско насеље 
разбијеног типа у Србији, у општини Тутин у Рашком округу.

32. Улица Александра Радосављевића – Почиње од Ми-
лована Стевановића, иде дуж кп 501/3, 501/9 и завршава се 
на кп 501/9 у КО Лисовић. 

Образложење: Александар Радосављевић био је мешта-
нин Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.

33. Улица Арсенија Чарнојевића – Почиње од Милована 
Стевановића, иде дуж целе кп 2039 и завршава се код Ратка 
Јевтића у КО Лисовић. 

34. Улица Љубисава Јанковића – Почиње од новопредло-
жене Арсенија Чарнојевића, иде дуж кп 506/6 и завршава се 
на кп 506/6 између кп 506/5 и 503/2 у КО Лисовић.

Образложење: Љубисав Јанковић био је мештанин Лисо-
вића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.

35. Капетанска улица – Почиње од новопредложене Ар-
сенија Чарнојевића, иде дуж кп 1181 и завршава се на кп 
1811 између кп 1175 и кп 1189/3 у КО Лисовић. 

36. Улица Алексе Стевановића – Почиње од Милована Сте-
вановића, иде преко кп 1155/2, 1155/7, 1155/5, 1155/6, 1169/4 и 
завршава се на граници кп 1169/4 са кп 1169/6 у КО Лисовић. 

Образложење: Алекса Стевановић био је мештанин Ли-
совића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.

37. Улица Драгољуба Стевановића – Почиње од Ратка 
Јевтића, иде дуж кп 1146 и завршава се на граници кп 1146 
са 1147 КО Лисовић. 

Образложење: Драгољуб Стевановић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.

38. Лимска улица – Почиње од Ратка Јевтића, иде дуж кп 2041 
и завршава се на граници кп 2041 са кп 1120/2 у КО Лисовић. 

39. Ускочка улица – Почиње од новопредложене Лимске 
улице, иде дуж целе кп 1123/2 и завршава се на граници кп 
1123/2 са кп 1124/1 у КО Лисовић. 

40. Улица Александра Илића – Почиње од Ратка Јевтића, 
иде дуж кп 541/1 и завршава се на граници са насељеним 
местом Барајево у КО Лисовић. 

Образложење: Александар Илић био је мештанин Лисо-
вића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.
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41. Улица Лисовићево сокаче – Почиње од Ратка Јевтића, 
иде дуж кп 535/6 и завршава се на граници кп 535/6 са кп 
535/3 у КО Лисовић. 

Образложење: По називу насељеног места Лисовић.
42. Улица Владимира Стевановића – Почиње од Обра-

да Павловића Гусара у насељеном месту Барајево, иде дуж 
границе са насељеним местом Барајево, наставља дуж кп 
575/10 и завршава се на граници кп 575/10 са кп 575/9 у КО 
Лисовић. 

Образложење: Владимир Стевановић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.

43. Улица Драгише Гајића Уче – Почиње од Космајско-
-посавског одреда, иде дуж кп 583/2 и завршава се на кп 
583/2 између кп 583/16 и 583/11 у КО Лисовић. 

Образложење: Драгиша Гајић Уча био је дугогодишњи 
учитељ и васпитач у Лисовићу.

44. Улица Тимочке буне – Почиње од Космајско-посав-
ског одреда, иде дуж кп 2043 и завршава се код постојеће 
Улице Љубише Голубовића у КО Лисовић. 

45. Улица Миливоја Пауновића – Почиње од новопре-
дложене Тимочке буне, иде дуж кп 588/8, 591/7, 591/8 и за-
вршава се на граници кп 591/8 са кп 585/1 у КО Лисовић. 

Образложење: Миливоје Пауновић био је мештанин 
Лисовића који је учествовао у Балканским ратовима и по-
гинуо у Првом светском рату, у чију част је подигнуто спо-
мен-обележје палим борцима за слободу Србије у Барајеву.

46. Улица Јована Пауновића – Почиње од Космјско-по-
савског одреда, иде дуж кп 775/22, 768/22 и завршава се на 
кп 768/22 у КО Лисовић. 

Образложење: Јован Пауновић био је мештанин Лисови-
ћа који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је по-
дигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Србије 
у Барајеву.

47. Улица Драгомира Бојанића Гидре – Почиње од ново-
предложене Улице Јована Пауновића, иде дуж кп 775/22 и за-
вршава се на граници кп 775/22 са кп 775/21 у КО Лисовић. 

48. Улица Обрада Ерића – Почиње од Космајско-посав-
ског одреда, иде дуж кп 807/1, 808/7 и завршава се на грани-
ци 808/7 са кп 781/4 у КО Лисовић. 

Образложење: Обрад Ерић био је мештанин Лисовића 
који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је подиг-
нуто спомен-обележје палим борцима за слободу Србије у 
Барајеву.

49. Улица Радована Раје Пауновића – Почиње од Космај-
ско-посавског одреда, иде дуж кп 818/5, 815/4 и завршава се 
на граници кп 815/4 са кп 814/2 у КО Лисовић. 

Образложење: Радован Раја Пауновић био је мештанин 
Лисовића који је погинуо у Првом светском рату, у чију 
част је подигнуто спомен-обележје палим борцима за сло-
боду Србије у Барајеву.

50. Улица Драгутина Савића – Почиње од Космајско-по-
савског одреда, иде дуж кп 827/7, 827/14 и завршава се на 
граници кп. 827/14 са кп 827/13 код кп 827/5 у КО Лисовић. 

Образложење: Драгутин Савић био је мештанин Лисо-
вића који је погинуо у Првом светском рату, у чију част је 
подигнуто спомен-обележје палим борцима за слободу Ср-
бије у Барајеву.

51. Улица др Дијане Будисављевић – Почиње од Космај-
ско-посавског одреда, иде дуж кп 825/5 и завршава се на 
граници кп 825/5 са кп 825/4 у КО Лисовић.

Образложење: Др Дијана Будисављевић била је хума-
нитарка аустријског порекла која је током Другог светског 
рата спасила 15.336 српске деце из усташких логора.

52. Златарска улица – представља заједничку улицу са 
насељеним местом Барајево и почиње од Ратка Јевтића, иде 
дуж кп 6327, 6322 и завршава се на граници кп 6322 са кп 
6350 у КО Барајево.

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

703591) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица ибарски пут – представља продужетак Ибар-

ског пута (703591027714) и продужава се у делу који почи-
ње од Ибарског пута, иде дуж кп 868 и завршава се код по-
стојеће Улице ибарски пут у општини Велика Моштаница. 

2. Поморавска улица – Почиње на граници кп 840/1 са 
кп 16/1, иде дуж кп 16/1 и завршава се код Боре Марковића 
у КО Мељак. 

3. Топличка улица – Почиње од Моше Пијаде, иде дуж 
кп 17/1 и завршава се на граници кп 17/1 са кп 17/7 у КО 
Мељак. 

4. Сремска улица – Почиње од новопредложене Брани-
чевске улице, иде дуж кп 97/5 и завршава се на граници из-
међу кп 97/5 и кп 97/13 у КО Мељак

5. Браничевска улица – Почиње од новопредложене 
Ибарски пут, иде преко кп 868, 99/3, 103, 97/5, 96/19 и завр-
шава се код постојеће Улице седмог јула.

6. Улица Милисава Крстића – представља продуже-
так постојеће Улице Милисава Крстића (матични број: 
703591027803) и продужава се у делу који почиње од Ми-
лисава Крстића, иде дуж кп 320/6, 320/13 и завршава на кп 
320/13 у КО Мељак. 

7. Космајска улица – представља продужетак Космајске 
(703591027803) и продужава се у делу који почиње од по-
стојеће Улице космајске, иде преко кп 123 и завршава се на 
кп 123 у КО Мељак. 

8. Улица Зорана Радмиловића – Почиње од Душана Бо-
рисављевића, иде дуж кп 121/6 и завршава се на граници кп 
121/6 са кп 594/12 у КО Мељак. 

9. Улица Филипа Вишњића – Почиње од Лоле Рибара, 
иде преко кп 15/4, 16/4, 15/5 и завршава се на кп 15/5 изме-
ђу кп 16/3 и 15/2 у КО Баћевац. 

10. Улица Петра Лубарде – Почиње од Вељка Влахови-
ћа, иде дуж кп 5150/8 и завршава се на граници између кп 
5150/8 и кп 5150/31 у КО Барајево. 

11. Улица Ђуре Јакшића – Почиње од Устаничке, иде 
дуж кп 2711 и завршава се на граници између кп 2711 и кп 
2718 у КО Гунцати. 

12. Улица Уроша Предића – Почиње од Устаничке, иде 
дуж дела кп 3725 и завршава се на граници између кп 3725 
и кп 2685 у КО Гунцати. 

13. Улица Милоша Црњанског – Почиње од Устаничке, 
иде дуж дела кп 2829/2 и завршава се на граници између кп 
3725 са 2687 у КО Гунцати. 

14. Мостарска улица – Почиње од Устаничке, иде дуж 
целе кп 2829/2 и завршава се на граници између кп 2829/2 и 
кп 2835 у КО Гунцати. 

15. Будимска улица – Почиње од Устаничке, иде дуж кп 
2887/1 и завршава се на кп 2887/1 између кп 2887/6 и 2887/3 
у КО Гунцати. 

16. Далматинска улица – представља продужетак Далма-
тинске (матични број 703591027660) и продужава се у делу 
који почиње од постојеће Улице далматинске, иде дуж целе 
кп 46/49 и завршава се код Устаничке 2 део у КО Баћевац. 

17. Улица цара Уроша – Почиње од Устаничке 2 део, иде 
дуж кп 3724, 2723/1 и завршава се на кп 3723/1 код кп 3722 
у КО Гунцати. 

18. Византијска улица – Почиње од новопредложене 
Цара Уроша, иде дуж дела кп 3724 и завршава се на граници 
између кп 3724 са 2837/2. 
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19. Улица Косте Вујића – Почиње од новопредложене 
Цара Уроша, иде дуж дела кп 3724 и завршава се на граници 
између кп 3724 и кп 2625/2 у КО Гунцати. 

20. Улица Илије Гарашанина – Почиње од новопредло-
жене Цара Уроша, иде дуж целе кп 2638/7 и завршава се на 
граници између кп 2638/7 и 2638/6 у КО Гунцати. 

21. Улица Лазе Костића – Почиње од новопредложене 
Цара Уроша, иде дуж дела кп 3724, дуж кп 2622/3, преко кп 
2844/5, дуж кп 2844/13 и завршава се на кп 2844/13 код кп 
2844/1 у КО Гунцати. 

22. Којадиновићева улица – Почиње од новопредложене 
Цара Уроша, иде дуж дела кп 3724 и завршава се на граници 
између кп 3724 и 2644 у КО Гунцати.

Образложење: Угљеша Којадиновић (1936–1982) био је 
српски позоришни и филмски глумац.

23. Улица Сарићево сокаче – Почиње од новопредло-
жене Цара Уроша, иде дуж целе кп 2601/2 и завршава се на 
граници између кп 2601/2 и 2601/5 у КО Гунцати. 

Образложење: Иван Сарић (1876–1966) био је аустро-
угарски, српски и југословенски спортиста, бициклиста, 
рвач и суоснивач ЖАК „Суботица”. Такође, био је један од 
најзначајнијих пионира авијације у источној Европи. 

24. Улица краља Милана – Почиње од новопредложене 
Цара Уроша, иде дуж целе кп 2578, делом кп 2583 и заврша-
ва се на кп 2583 у КО Гунцати. 

25. Улица Николаја Велимировића – Почиње од Љу-
бљанске, иде дуж кп 46/15, 46/127, 34/27 и завршава се код 
постојеће Улице Карађорђеве у КО Баћевац. 

26. Љубљанска улица – представља продужетак Љубљан-
ске (матични број 703591088348) и продужава се у делу који 
почиње од Љубљанске на кп 46/13 у КО Баћевац, иде дуж кп 
46/13, 273/12 и завршава се на кп 273/12 у КО Гунцати. 

27. Улица Милорада Павића – Почиње од новопредло-
жене Љубљанске, иде дуж целе кп 46/60 и завршава се на кп 
46/60 код кп 46/84 у КО Баћевац. 

28. Улица Паје Јовановића – Почиње од новопредложене 
Љубљанске, иде дуж кп 46/13, 46/64, 46/5 и завршава се на 
кп 46/73 у КО Баћевац. 

29. Улица Руђера Бошковића – Почиње од новопредло-
жене Михајла Пупина, иде дуж дела кп 2570/2, дуж целе кп 
2570/1 и завршава се на граници између кп 2570/1 и кп 2572 
у КО Гунцати. 

30. Улица Милеве Марић – Почиње од новопредложене 
Михајла Пупина, иде дуж дела кп 2566/19 и завршава се на 
граници између кп 2566/19 и кп 2573/10 у КО Гунцати. 

31. Улица Јована Цвијића – Почиње од новопредложене 
Михајла Пупина, иде дуж дела кп 2566/4 и завршава се на 
граници између кп 2566/4 и кп 2573/1 у КО Гунцати. 

32. Улица Михајла Пупина – Почиње на кп 46/78, иде 
преко кп 46/146, 61/7, 2571/4, 2566/4, 2564, 2540, 2541/1, 
2523/1, 2523/3 и завршава се на кп 2523/4 у КО Гунцати. 

33. Улица Радоја Домановића – Почиње од Дубравске, 
иде преко кп 62/4 и завршава се на кп 60 између 59/9 и 61/1 
у КО Баћевац. 

34. Улица Павла Вуисића – Почиње од Лугарске, иде пре-
ко кп 2562/2, 2562/1, 2543/2 и завршава се на граници изме-
ђу кп 2543/2 и кп 2523/9 у КО Гунцати. 

35. Улица Саве Шумановића – Почиње од Лугарске, иде 
дуж кп 2458/5, 2458/4, 2462 и завршава се на граници изме-
ђу кп 2462 и кп 2466 у КО Гунцати. 

36. Улица кнеза Вишеслава – Почиње од новопредложе-
не Саве Шумановића, иде преко кп 2462, 2468, 2469, 2478, 
2481/4 и завршава се на граници између кп 2481/4 и 2484 у 
КО Гунцати. 

37. Улица Михаила Петровића – Почиње од Дубравске, 
иде дуж кп 82/5 и завршава се на кп 82/5 између кп 82/1 и 
82/8 у КО Баћевац. 

Образложење: Михаило Петровић (1868–1943) био је 
српски математичар, професор Универзитета у Београду, 
академик Српске краљевске академије и алас.

38. Улица Радивоја Кораћа – Почиње од Дубравске, иде 
дуж кп 88/7, 88/23, 88/8 и завршава се на кп 88/25 у КО Ба-
ћевац. 

39. Улица краља Милутина – Почиње од Дубравске, иде 
дуж целе кп 89/5 и завршава се на кп 89/5 између кп 89/9 и 
89/10 у КО Баћевац. 

40. Улица Јована Ђорђевића – Почиње од Мила Вукови-
ћа, иде дуж кп 596/6 и завршава се на кп 596/6 између кп 
596/7 и 599/3 у КО Мељак. 

Образложење: Јован Ђорђевић (1826–1900) био је срп-
ски књижевник, оснивач Српског народног позоришта, ау-
тор текста химне Србије („Боже правде”).

41. Улица Оље Ивањицки – Почиње од Мила Вуковића, 
иде преко кп 588, 844, 574/5 и завршава се на граници изме-
ђу кп 574/5 и кп 574/9 у КО Мељак. 

42. Хајдук-Станкова улица – Почиње од Мила Вукови-
ћа, иде дуж целе кп 845 и завршава се на граници између кп 
845 и кп 857 у КО Мељак. 

43. Улица Милене Павловић Барили – Почиње од ново-
предложене Хајдук-Станкове улице, иде дуж кп 572/2 и завр-
шава се на граници између кп 572/2 и кп 573/1 у КО Мељак. 

44. Улица проте Матеје Ненадовића – Почиње од Иве 
Живанића, иде дуж кп 656 и завршава се на кп 656 између 
кп 660/4 и 654/4 у КО Мељак. 

45. Улица Милице Стојадиновић Српкиње – Почиње од 
новопредложене Стеријине, иде преко кп 733/1, 734 и завр-
шава се на граници између кп 734 и 730/2 у КО Мељак. 

46. Стеријина улица – Почиње од Боре Станковића, иде 
преко кп 733/1, 734/4 и завршава се на кп 734 у КО Мељак. 

47. Улица Јелене Димитријевић – Почиње од Ибарског 
пута, иде преко кп 830/15, 836 и завршава се на граници из-
међу кп 836 и 830/5 у КО Мељак. 

Образложење: Јелена Димитријевић (1862–1945) била 
је српска књижевница, светска путница и добротворка. У 
историји српске књижевности, сматра се првом књижевни-
цом која је написала и објавила прозно дело-путопис „Пи-
сма из Ниша о харемима 1894. године”. 

48. Улица Катарине Ивановић – Почиње од Ибарског 
пута, иде дуж кп 831/4 и завршава се на кп 831/4 између кп 
832/14 и 830/2 у КО Мељак. 

Образложење: Катарина Ивановић (1811–1882) била је 
српска сликарка, једна од три сликарке (поред Мине Кара-
џић и Полексије Тодоровић) које су радиле у Србији у 19. 
веку. Њени радови, цртежи и слике налазили су се и у збир-
ци Бечке царске Уметничке академије. Путовала је по Холан-
дији и Италији, где је много научила о савременом сликар-
ству. Пред крај живота вратила се у Београд, где је живела 
и радила све до своје смрти. У том периоду ствара углавном 
историјске композиције, жанр-слике и мртве природе.

49. Улица Танаска Рајића – Почиње од Вите Радовића, 
иде дуж кп 847, преко кп 848, дуж кп 849 и завршава се на 
кп 849 између кп 471/3 и 447 у КО Мељак. 

Образложење: Атанасије Танаско Рајић рођен је у селу 
Страгари под Рудником 1754. године. Пре почетка устанка дру-
говао је са својим земљаком Јанићијем Ђурићем, касније Кара-
ђорђевим секретаром. Са Карађорђем и другим Шумадијским 
хајдуцима учествовао је у многим обрачунима са Турцима.

50. Улица Десанке Максимовић – Почиње од Бите Радо-
вића, иде дуж кп 848, 850/2 и завршава се на граници изме-
ђу кп 850/2 и кп 851 у КО Мељак.
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51. Улица Арсенија Сремца – представља заједничку 
улицу са насељеним местом Вранић и почиње од постејеће 
улице Космајских партизана (матични број: 703559028561) 
из насељеног места Вранић, иде дуж кп 2245, 2246/13 и за-
вршава се на граници са кп 2244/2 у КО Вранић.

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

703524), утврђују се следећи називи улица:
1. Талесова улица – почиње од Поцеринске, иде дуж кп 36 

и завршава се на граници кп 36 са кп 17 у КО Бождаревац. 
Образложење: Талес из Милета (рођен 624. п.н.е., умро 

око 547. п.н.е. или 546. п.н.е.) био је активан као математи-
чар и као државник, важио је у старом веку за првог јонског 
свестрано образованог природног филозофа кога су убраја-
ли међу Седам мудраца.

2. Улица Миодрага Лазаревића – почиње од Симе Мар-
ковића, иде дуж кп 1 и завршава се на граници кп 1 са кп 20 
у КО Бождаревац. 

Образложење: Миодраг Лазаревић (1924–1990) је био ју-
гословенски и српски филмски и позоришни глумац.

3. Улица учитеља Василија Матејића – почиње од Симе 
Марковића, иде дуж кп 1 и завршава се на граници кп 1 са 
кп 32 у КО Бождаревац. 

Образложење: Учитељ Василије Матејић је рођен 1856. 
године у Власову крај Ниша. Дошавши са службовања у 
Вранићу где му је било прво радно место, 1881. године пре-
мештен је у новоосновану школу у Бождаревцу. Службу је 
започео школске 1891/92. и био први учитељ у бождаревач-
кој школи радећи у њој до 1920. године.

4. Улица браће Грим – почиње од Драгомира Миловано-
вића – Мирка, иде дуж кп 218/2, 218/1 и завршава се на кп 
217/1 код кп 209 у КО Бождаревац.

5. Крушевачка улица – почиње од Драгомира Миловано-
вића – Мирка, иде дуж кп 244 и завршава се на кп 243 у КО 
Бождаревац.

6. Улица Тибора Церне – почиње од Радомира Станоје-
вића, иде дуж кп 959 и завршава се на граници кп 959 са кп 
931 у КО Бождаревац. 

Образложење: Тибор Церна био је војник Војске Југосла-
вије. Као командир стрељачког одељења 125. моторизоване 
бригаде учествовао је у одбрани Југославије за време НАТО 
бомбардовања. Током битке на Кошарама својевољно је 
напустио заклон да би помогао у откривању непријатеља, 
али примио је два метка која су га усмртила. Одликован је 
Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог 
степена. 

Иницијативу су поднели Војска Србије и Министарство 
одбране РС.

7. Улица Милована Глишића – почиње од Радомира Ста-
нојевића, иде дуж кп 1026/2, 1021 и завршава се на граници 
кп 1021 са 1759 у КО Бождаревац. 

8. Улица Зорана Госића Жабара – почиње од Радомира 
Станојевића, иде дуж кп 1076 и завршава се на граници кп 
1076 са кп 1088/1 у КО Бождаревац. 

Образложење: Зоран Госић Жабар је рођен 1950. године. 
Један је од оснивача ОФК „Бождаревац” и дугогодишњи ка-
питен тима. Умро је 2008. године.

10. Улица Младена Пауновића – представља наставак 
Младена Пауновића (матични број: 703524025543) и проду-
жава се у делу који иде дуж кп 2581, 1126 и завршава се код 
постојеће Улице Радомира Станојевића у КО Бождаревац. 

11. Вучја улица – почиње од Радомира Станојевића. иде 
дуж кп 1138, 2036 и завршава се на кп 2036 између кп 2041/2 
и 2033 у КО Бождаревац. 

12. Његошева улица – почиње од Ливадске, иде дуж кп 
1146 и завршава се на граници кп 1146 са кп 1143/1 у КО 
Бождаревац. 

13. Паунова улица – почиње од Младена Пауновића, иде 
дуж кп 2581 и завршава се на граници кп 2581 са 1863/1 у 
КО Бождаревац. 

14. Питагорина улица – почиње од Младена Паунови-
ћа, иде дуж кп 2581 и завршава се на граници кп 2581 са кп 
1914/1 у КО Бождаревац. 

15. Народна улица – почиње од Београдске, иде дуж кп 
1903 и завршава се на граници кп 1903 са кп 1885 у КО Бо-
ждаревац. 

16. Улица Павла Савића – почиње од Космајско-посав-
ског одреда, иде дуж кп 1939/1, 1936/6 и завршава се на гра-
ници кп 1936/6 са 1936/3 у КО Бождаревац. 

17. Карпатска улица – почиње од Београдског батаљона, 
иде дуж кп 1581/1 и завршава се на граници кп 1581/1 са 
1520/2 у КО Бождаревац. 

18. Сопотска улица – почиње од Крушичке, иде дуж кп 
1572/2 и завршава се код постојеће Улице Обрада Лазића у 
КО Бождаревац.

19. Хајдучка улица – почиње од Обрада Лазића, иде дуж 
кп 1571/1 и завршава се код постојеће Улице посавске у КО 
Бождаревац. 

20. Хиландарска улица – почиње од Обрада Лазића, иде 
дуж кп 1573 и завршава се код постојеће Улице Крушичке у 
КО Бождаревац. 

21. Улица Светлане Велмар Јанковић – почиње од Об-
рада Лазића, иде дуж кп 2577/2, 2577/1 и завршава се на кп 
2578/1 у КО Бождаревац. 

Образложење: Светлана Велмар Јанковић (1933–2014) 
била је српска књижевница и академик САНУ. Добитница 
многобројних књижевних награда. Иницијативу су подне-
ли Библиотека града Београда и Завод за заштиту спомени-
ка културе Града Београда.

22. Уралска улица – почиње од Обрада Лазића, иде преко 
кп 1047, 462 и завршава се на кп 462 код кп 466 у КО Божда-
ревац. 

23. Улица Живана Петровића – почиње од новопредло-
жене Парлоге, иде дуж кп 481 и завршава се на граници кп 
481 са кп 467 у КО Бождаревац. 

Образложење: Живан Петровић је рођен 1921. године у 
Бождаревцу. Био је антифашиста и стрељан је од стране Не-
маца у логору у Јајинцима.

24. Улица парлоге – почиње од Обрада Лазића, иде дуж 
кп 1574, 1637 и завршава се на граници кп 1637 са 2578/1 у 
КО Бождаревац. 

Образложење: по топониму.
25. Улица Драгана Максимовића – почиње од новопре-

дложене Парлоге, иде дуж кп 2578/1, 2583/1 и завршава се 
код постојеће Улице Кућине у КО Бождаревац.

Образложење: Драган Максимовић (1949–2001.) је био 
српски глумац. Остварио више од 60 улога у позоришту, на 
филму и телевизији. Дебитовао је у Народном позоришту 
у Београду улогом Војника у представи „Мајка Храброст и 
њена деца”, 1971. године. 

26. Улица Владислава Петковића Диса – почиње од Дра-
гомира Миловановића – Мирка, иде дуж кп 1265, 1575 и 
звршава се код Обрада Лазића у КО Бождаревац. 

Образложење: Владислав Петковић Дис (1880–1917) је 
био српски песник и родољуб. За време Првог светског рата, 
преживео је повлачење преко Албаније, одакле је пребачен 
на Крф, а затим транспортован у Француску где пише своју 
последњу збирку песама Недовршене песме. При повратку 
у Грчку брод на коме је пловио пресреће и потапа немачка 
подморница код Крфа, 17/30. маја 1917. године. 



25. јул 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 23

27. Забранска улица – почиње од Кућине, иде дуж кп 
2583/1 и завршава се на граници кп 2583/1 са кп 2129 у КО 
Бождаревац. 

Образложење: по топониму.
29. Дечанска улица – почиње од Кућине, иде дуж кп 

2211/5, 2232/4 и завршава се на граници кп 2232/4 са кп 
2231 у КО Бождаревац. 

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

703605), утврђују се следећи називи улица:
2. Улица ослобођења – почиње од Десетог октобра, иде 

дуж кп 1478 и завршава се на граници кп 1478 са кп 1479 у 
КО Рожанци. 

3. Улица Јована Ђ. Авакумовића – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 1488 и завршава се код Шумадијске у 
КО Рожанци. 

Образложење: Јован Ђ. Авакумовић (1841–1928) је био 
правник, политичар, председник владе Србије. Године 1873. 
именован је првим секретаром Касационог суда, затим је од 
1875. прво био управник Града Београда, а потом начелник 
полицијског одељења Министарства унутрашњих дела у 
либералској влади Стевче Михаиловића до 1880. године. 

4. Улица Ђакона Авакума – почиње од Космајских пар-
тизана, иде дуж кп 908 и завршава се код новопредложене 
Јована Ђ. Авакумовића у КО Рожанци. 

Образложење: Свети ђакон Авакум је рођен 1794. годи-
не у Кнешпољу испод Козаре. Крштено име било му је Ле-
поје Продановић. 

5. Улица Радивоја Јеремића – почиње од Шумадијске, 
иде дуж кп 888 и завршава се на граници кп 888 са кп 1481 
у КО Рожанци. 

Образложење: Радивоје Јеремић је рођен у Рожанцима у 
свештеничкој породици. Такође је подучавао људе писању 
и читању у формираној, инпровизованој школи која је ра-
дила у оквиру цркве. Турци су га убили код Цареве ћуприје 
пре почетка устанка.

6. Улица Живка Станковића – почиње од Шумадијске, 
иде дуж кп 1481 и завршава се на кп 1481 код новопредло-
жене Улице Радивоја Јеремића у КО Рожанци. 

Образложење: Живко Р. Станковић је био антифашиста 
који је заробљен и одведен на Бањицу где је после испити-
вања стрељан.

7. Пријепољска улица – почиње од Станкове, иде дуж кп 
1483/1, преко кп 778 и завршава се на кп 777 у КО Рожанци. 

8. Улица Луке Јеремића – почиње од новопредложене Ра-
ваничке, иде дуж кп 1486 и завршава се на кп 1486 између 
кп 768 и 830/1 у КО Рожанци. 

Образложење: Лука Јеремић је рођен у Рожанцима у првој 
половини 19. века. Био је учесник као посланик космајског 
краја на Светоандрејској скупштини одржаној 1858. године.

9. Раваничка улица – почиње од Станкове, иде дуж кп 
1484 и завршава се код новопредложених Манасијске и Ле-
пеничке у КО Рожанци. 

10. Манасијска улица – почиње од новопредложене Ре-
савске улице и новопредложене Живка Станковића, иде 
дуж кп 846 и завршава се код Шумадијске у КО Рожанци. 

11. Лепеничка улица – почиње од Шумадијске, иде дуж 
кп 1484 и завршава се код постојеће Улице Станкове у КО 
Рожанци. 

12. Улица Мијаила Милошевића – почиње од Шумадиј-
ске, иде дуж кп 1487 и завршава се на граници кп 1487 са кп 
1499 у КО Рожанци. 

Образложење: Мијаило Милошевић је рођен крајем 19. 
века у Рожанцима. Учесник је Првог и Другог балканског 
рата као и Првог светског рата прошавши албанску голготу. 
Умро је 1927. године.

13. Ресавска улица – Почиње од Шумадијске, иде дуж кп 
1482 и завршава се на кп 1482 између кп 936/2 и кп 857 у КО 
Рожанци. 

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

703613), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Марије Кири – Почиње од Братства и јединства, 

иде дуж кп 104/7 и завршава се на граници кп 104/7 са кп 
104/14 у КО Шиљаковац. 

2. Бродарска улица – Почиње од Космајских партизана, 
иде дуж кп 120/4 и завршава се на граници кп 120/4 са кп 
119/2 у КО Шиљаковац. 

3. Улица јоргована – Почиње од Космајских партизана, 
иде дуж кп 122/4 и завршава се на граници кп 122/4 са кп 
122/1 у КО Шиљаковац. 

4. Љубичевска улица – Почиње од Космајских партиза-
на, иде дуж кп 123/10 и завршава се на граници кп 123/10 са 
кп 123/2 у КО Шиљаковац.

5. Пожаревачка улица – Почиње од Космајских партиза-
на, иде дуж кп 124/5 и завршава се на граници кп 124/5 са 
кп 124/9 у КО Шиљаковац. 

6. Смрековачка улица – Почиње од Космајских партиза-
на, иде дуж кп 130/6 и завршава се на граници кп 130/6 са 
кп 132 у КО Шиљаковац.

8. Зајечарска улица – Почиње од Николе Пушића, иде 
дуж кп 1586 и завршава се на кп 1586 између кп 65/2 и 216/5 
у КО Шиљаковац. 

9. Ртањска улица – Почиње од Николе Пушића, иде дуж 
кп 81/5 и завршава се на граници кп 81/5 са кп 80/10 у КО 
Шиљаковац. 

10. Озренска улица – Почиње од Марка Тодоровића, иде 
преко кп 179/23, дуж кп 179/6 и завршава се на граници кп 
176/6 са кп 179/1 у КО Шиљаковац. 

11. Маљенска улица – Почиње од Марка Тодоровића, 
иде дуж кп 174/3 и завршава се на граници кп 174/3 са кп 
174/1 у КО Шиљаковац. 

12. Кладовска улица – Почиње од Марка Тодоровића, 
иде дуж кп 293/4, 293/2, 293/1 и завршава се на граници кп 
293/1 са кп 292/1 у КО Шиљаковац. 

13. Ђердапска улица – Почиње од Радована Маринкови-
ћа, иде дуж кп 306 и завршава се на кп 306 између кп 299/1 
и 298 у КО Шиљаковац. 

15. Сјеничка улица – Почиње од Марка Тодоровића, иде 
дуж кп 836 и завршава се на гранци кп 836 са кп 835/1 у КО 
Шиљаковац. 

16. Улица Раце Тодоровића – Почиње од Марка Тодоро-
вића, иде дуж кп 349/3 и завршава се на граници кп 349/3 са 
кп 349/2 у КО Шиљаковац. 

Образложење: Раца Тодоровић је рођен 1948. године у 
Шиљаковцу. Живот је посветио фудбалском спорту. Након 
играња у Шиљаковцу одлази у Београд и више година успе-
шно игра за ФК „Графичар”. Умро је у првој деценији 21. века.

17. Улица Чучук-Стане – Почиње од Филипа Јеремића, 
иде дуж кп 862/5, 862/7, 862/10 и завршава се на граници кп 
862/10 са кп 862/9 у КО Шиљаковац. 

18. Букуљска улица – Почиње од Шесте личке, иде дуж 
кп 756/12 и завршава се на граници кп 756/12 са кп 756/10 у 
КО Шиљаковац. 

19. Улица Стевана Христића – Почиње од Велимира 
Живковића, иде дуж кп 757/2 и завршава се на гранци кп 
757/2 са кп 757/7 у КО Шиљаковац. 

Образложење: Стеван Христић (1885–1958) је био срп-
ски композитор, диригент, педагог и музички писац. Истак-
нути је представник позноромантичарске стилске оријен-
тације у српској музици прве половине 20. века.
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20. Улица Радована Јевтића – Почиње од Шесте личке, 
иде дуж кп 757/13 и завршава се на граници кп 757/13 са кп 
757/1 у КО Шиљаковац.

Образложење: Радован Јевтић је рођен у Шиљаковцу 
крајем 19. века. Завршио је права на Сорбони. Живео је у 
Београду где је основао банку бавећи се и пословима права. 

21. Пиротска улица – Почиње од шесте личке, иде дуж 
кп 762/6, 1007/6 и завршава се на граници кп 1007/6 са кп 
1007/5 у КО Шиљаковац. 

22. Атарска улица – Почиње од Велимира Живковића, 
иде дуж кп 1588, 1031/1, 1067/10, 1067/9 и завршава се на кп 
1067/9 између кп 1067/3 и 1067/7 у КО Шиљаковац. 

23. Крупањска улица – Почиње од Посавских партизана, 
иде дуж кп 1599 и завршава се код постојеће Улице Велими-
ра Живковића у КО Шиљаковац. 

24. Трстеничка улица – Почиње од Добривоја Максимо-
вића, иде дуж кп 1089/3 и завршава се на кп 1089/3 између 
кп 1099 и 1100/1 у КО Шиљаковац. 

25. Рековачка улица – Почиње од Душана Јеремића, иде 
дуж кп 1152 и завршава се на граници кп 1152 са кп 1143/1 
у КО Шиљаковац. 

26. Гружанска улица – Почиње од Душана Јеремића, иде 
дуж кп 631/3 и завршава се на граници кп 631/3 са кп 633 у 
КО Шиљаковац. 

27. Ибарска улица – Почиње од границе са насељеним 
местом Велики Борак, иде дуж кп 1179/12, 1178/9, 1583/1 и 
завршава се на граници кп 1583/1 са кп 1583/2 у КО Шиља-
ковац. 

28. Улица Анђелије Милић – Почиње на кп 1622, иде дуж 
кп 1161/2 и завршава се на граници кп 1161/2 са кп 1583/1 у 
КО Шиљаковац. 

Образложење: Анђелија Милић (1921–2001) је била пе-
вачица српске народне музике. Свој певачки век започела 
је у првим данима након ослобођења Београда, на таласима 
Радио Београда, где је била ангажована заједно са својим су-
пругом који је свирао хармонику.

29. Ратарска улица – Почиње од границе кп 1163/6 са кп 
1622, иде дуж кп 1163/6 и завршава се на граници кп 1163/6 
са кп 1163/5 у КО Шиљаковац. 

30. Вучитрнска улица – Почиње од границе кп 1165/7 
са кп 1622, иде дуж кп 1165/7 и завршава се на граници кп 
1165/7 са кп 1165/6 у КО Шиљаковац. 

31. Рибарска улица – Почиње од границе кп 1166/1 са кп 
1622, иде дуж кп 1166/1 и завршава се на граници кп 1166/1 
са кп 1166/7 у КО Шиљаковац. 

32. Платонова улица – Почиње од границе кп 1169/12 са 
кп 1622, иде дуж кп 1169/12, 1168/7 и завршава се на грани-
ци кп 1168/7 са кп 1168/8 у КО Шиљаковац. 

33. Улица старог храста – Почиње од границе кп 1171/3 
са кп 1622, иде дуж кп 1171/3, 1170/7, 1169/7 и завршава се 
на граници кп 1169/7 са кп 1169/8 у КО Шиљаковац. 

34. Пожешка улица – Почиње од границе кп 1171/1 са кп 
1622, иде дуж кп 1171/1, 1170/10 и завршава се на граници 
кп 1170/10 са кп 1170/13 у КО Шиљаковац. 

35. Урошевачка улица – Почиње од границе кп 1172/7 
са кп 1622, иде дуж кп 1172/7 и завршава се на граници кп 
1172/7 са кп 1172/9 у КО Шиљаковац. 

36. Зеленгорска улица – Почиње од границе кп 1173/3 
са кп 1622, иде дуж кп 1173/3 и завршава се на граници кп 
1173/3 са кп 1173/6 у КО Шиљаковац. 

37. Рашка улица – Почиње од границе кп 1177/4 са оп-
штином Лазаревац, иде дуж кп 1178/9 и завршава се код но-
вопредложене Ибарске у КО Шиљаковац. 

38. Улица Предрага Милошевића – Почиње од грани-
це кп 1179/5 са општином Лазаревац, иде дуж кп 1179/5, 
1179/9, 1179/1 и завршава се на граници кп 1179/1 са кп 
1179/11 у КО Шиљаковац. 

Образложење: Предраг Милошевић (1904–1988) је био 
композитор, диригент, пијаниста, педагог и музички писац. 
Милошевић је да значајан допринос утемељивању музичког 
професионализма у Србији. 

Члан 11.
У насељеном месту Вранић (матични број насеља: 

703559), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Арсенија Сремца – почиње од Космајских пар-

тизана, иде дуж кп 2245, 2246/13 и завршава се на граници 
са кп 2244/2 у КО Вранић. 

Образложење: Свети Арсеније I Сремац (?–1266) је био 
други архиепископ српски од 1233. до 1263. године. Свети 
Сава га је убрзо поставио за игумана Жиче. Саградио је цр-
кву Светих апостола у Руговској клисури код Пећи, која је 
касније названа Црква Вазнесења Господњег. У време њего-
ве управе 1253. године је седиште архиепископије пребаче-
но из манастира Жича у манастир Пећка Патријаршија.

2. Улица Вите Радовановића – почиње од новопредложе-
не Арсенија Сремца, иде дуж кп 2246/7, 2248/4 и завршава 
се на граници кп 2248/4 са кп 2248/9 у КО Вранић. 

Образложење: Витомир Вита Радовановић (1902–1983) 
био је учитељ и наставник, бавио се историјом и археоло-
гијом Колубаре, Посавине и Космаја, објавио радове у мо-
нографијама о Барајеву, посебно писао приказе, осврте и 
критике о Вранићу и заштићеним споменицима културе у 
Вранићу.

3. Улица попа Атанасија – почиње од новопредложене 
Арсенија Сремца, иде дуж кп 2250/5 и завршава се на гра-
ници кп 2250/5 са кп 2250/3 у КО Вранић. 

Образложење: Атанасије Поповић Тацко рођен је око 
1770. године у Вранићу. Поповао је у Вранићу и главни је 
покретач народа на устанак 1815. године. Са својим парохи-
јанима из Вранића пренео је цркву брвнару са Окапине на 
Гуњицу 1823. године (сада под заштитом Завода за заштиту 
споменика). По угледу на свог учитеља Хаџи-Рувима, оста-
вио је бројне записе на црквеним књигама и другим пред-
метима. Умро је 1831. године и сахрањен је код цркве брвна-
ре на Гуњици.

4. Улица Исидоре Секулић – почиње од Космајских пар-
тизана, иде дуж кп 2264, 2263/2 и завршава се на граници 
кп 2263/2 са кп 2262/2 у КО Вранић.

5. Улица Ћирила и Методија – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 2326, 2259/1, 2260/3 и завршава се на 
граници кп 2360/1 у КО Вранић. 

6. Улица Тодора Поповића – почиње од Павла Поповића, 
иде дуж кп 2402/4 и завршава се на граници кп 2402/4 са кп 
2390/2 у КО Вранић.

Образложење: Јереј Тодор Тоша Поповић је био син со-
вјетника устаничке Карађорђеве Србије Павла Поповића из 
Вранића. Школовао се у Вранићу и Срему за свештеника. 
Неко време је био учитељ, а тек 1830. године је постао све-
штеник у Вранићу у парохији која је обухватала села Вра-
нић, Мељак, Мала Моштаница, Барич, Јасенак и Мислођин. 

7. Улица српске славе – почиње од Космајских партиза-
на, иде дуж кп 2306/9 и завршава се на граници кп 2306/9 са 
кп 2306/8 у КО Вранић. 

Образложење: Крсна слава је први наш елемент немате-
ријалног наслеђа који је уписан на УНЕСКО-ву листу свет-
ске нематеријалне баштине.

8. Улица Пабла Неруде – почиње од Космајских партиза-
на иде дуж кп 2369/13 и завршава се на граници кп 2369/13 
са кп 2369/1 у КО Вранић.

Образложење: Пабло Неруда, право име Нефтали Ри-
кардо Рејес (1904–1973), био је чилеански књижевник и до-
битник Нобелове награде за књижевност. 
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9. Улица Добрице Ћосића – почиње од Космајских пар-
тизана, иде дуж кп 2370/3, 2370/2, 2377/1, 2311/11, преко кп 
2211/10, 2211/16, 2211/7, дуж кп 2211/13 и завршава се на 
граници кп 2211/13 са кп 2372/2 у КО Вранић. 

10. Сокобањска улица – почиње од Космајских партиза-
на, иде дуж кп 2815/1 и завршава се на граници кп 2815/41 
са кп 2372/2 у КО Вранић.

11. Улица Народног фронта – почиње од Космајских 
партизана, иде дуж кп 2208/1 и завршава се на граници кп 
2208/1 са кп 2208/8 у КО Вранић. 

12. Улица Љубомира Живковића Шпанца – представља 
наставак Љубомира Живковића Шпанца (матични број: 
703559028694), продужава се у делу који иде дуж кп 4592/2 
и завршава се код Павла Павловића у КО Вранић. 

13. Улица Достојевског – почиње од Космајске, иде дуж 
кп 4593 и завршава се на кп 4593 између кп 2471/11 и 2432/5 
у КО Вранић. 

14. Вишеградска улица – почиње од Братства и једин-
ства, иде дуж кп 2444/1, 2443/1, 2443/11 и завршава се код 
новопредложене Достојевског у КО Вранић. 

15. Дантеова улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 2494/7 и завршава се на кп 2494/7 између кп 
2494/1 и 2493/1 у КО Вранић. 

16. Пчињска улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 2500/1 и завршава се на граници кп 2500/1 са кп 
2500/8 у КО Вранић.

17. Дарвинова улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 2498/6, 2501/5 и завршава се на граници кп 
2501/5 са кп 2498/8 у КО Вранић. 

18. Сомборска улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 2506/4, 2506/3 и завршава се на граници кп 
2506/3 са кп 2506/2 у КО Вранић. 

19. Улица Меше Селимовића – почиње од Ивана Миха-
иловића, иде дуж кп 2832/2, 4596 и завршава се на граници 
кп 4596 са кп 4593 у КО Вранић. 

20. Улица Данила Другог – почиње од новопредложене 
Меше Селимовића, иде дуж кп 2512/3, преко кп 2512/2, дуж 
кп 2509/1 и завршава се на граници кп 2509/1 са кп 2509/2 у 
КО Вранић. 

21. Улица Краљевића Марка – почиње од новопредложе-
не Меше Селимовића, иде дуж кп 2825/8 и завршава се на 
кп 2825/8 између кп 2829/5 и 2825/1 у КО Вранић. 

22. Врдничка улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 2521/3, 2521/2 и завршава се на кп 2521/2 код кп 
2859/2 у КО Вранић. 

23. Петроварадинска улица – почиње од Љубомира 
Живковића – Шпанца, иде дуж границе између кп 2860/6 и 
2860/2 и завршава се на граници са кп 2866/15 у КО Вранић. 

24. Улица Ивана Михаиловића – представља наставак 
Ивана Михајловића (матични број: 703559028725) и про-
дужава се у делу који иде дуж кп 2876 и завршава се на кп 
2876 код кп 2877/3 у КО Вранић. 

25. Улица Бране Црнчевића – почиње од Богољуба 
Михајловића, иде дуж кп 2771/2, преко кп 2768/3, дуж кп 
2764/11, 2767/6 и завршава се на граници кп 2767/6 са кп 
2767/9 у КО Вранић.

26. Ужичка улица – почиње од Братства и јединства, иде 
дуж кп 4530/4, 4530/5 и завршава се на граници кп 4530/5 са 
кп 4530/1 у КО Вранић. 

27. Нишка улица – почиње од Седмог јула, иде дуж целе 
кп 4522/2 и завршава се на граници кп 4522/2 са кп 4522/4 у 
КО Вранић. 

28. Улица седмог јула – представља наставак Седмог јула 
(матични број: 703559028748) и продужава се у делу који 
иде дуж кп 4519, преко кп 2977/7, 2977/2, дуж кп 2975/6 и 
завршава се на граници кп 2975/6 са кп 2975/9 у КО Вранић. 

29. Улица Арчибалда Рајса – почиње од Милинка Јелића, 
иде дуж кп 4489/2 и завршава се на граници кп 4489/2 са кп 
4492 у КО Вранић. 

30. Улица Стефана Дечанског – почиње од Братства и је-
динства, иде дуж кп 4477/10, 4477/13 и завршава се на гра-
ници кп 4477/13 са кп 4477/16 у КО Вранић. 

31. Расинска улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 4474/3 и завршава се на граници кп 4474/3 са кп 
4474/1 у КО Вранић.

32. Буковичка улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 4471/6, 4471/5, 4470/5 и завршава се на граници 
кп 4470/5 са кп 4186 у КО Вранић. 

33. Улица Христине Бошковић – почиње од Милована 
Јелића, иде дуж кп 4193/6, 4235/6 и завршава се на граници 
кп 4235/6 са кп 4235/5 у КО Вранић. 

Образложење: Христина Бошковић (1864–1956) била је 
нишка учитељица и боркиња за права жена. Христина је 
била једна од првих жена која се у Нишу залагала за равно-
правност полова, и то већ пола века након што се у Нишу 
по први пут организује школовање за женску децу. 

34. Улица Душка Трифуновића – почиње од Двадесет де-
ветог новембра, иде дуж кп 4246/15 и завршава се на грани-
ци кп 4246/15 са кп 4246/9 у КО Вранић. 

35. Пештерска улица – почиње од Скојевске, иде дуж кп 
4442/2 и завршава се на кп 4442/2 између кп 4441/8 и 4441/3 
у КО Вранић. 

36. Јагодинска улица – почиње од Шумадијске, иде дуж кп 
4437/1 завршава се на кп 4437/1 код кп 4437/4 у КО Вранић. 

37. Улица Данила Барјактаревића – почиње од Шумадиј-
ске, иде дуж кп 4435/7, 4424/5 и завршава се код Велике Ду-
браве у КО Вранић. 

Образложење: Данило Барјактаревић (1910–1988) био је 
српски лингвиста и професор Универзитета у Приштини. 
За научног сарадника Института за српскохрватски језик 
у Београду изабран је 1960. године. Исте године постаје до-
цент на Филозофском факултету у Приштини, који је тада 
био у саставу Универзитета у Београду. Објавио је 74 научна 
рада из области дијалектологије, историје језика, акценто-
логије и синтаксе српског језика.

38. Улица Јурија Гагарина – почиње од Братства и једин-
ства, иде дуж кп 4637, 4452/1 и завршава се на граници кп 
4452/1 са кп 4452/3 у КО Вранић. 

39. Оповска улица – почиње од Велике Дубраве, иде дуж 
кп 4425/1, 4422/7 и завршава се на граници кп 4422/7 са кп 
4422/1 у КО Вранић. 

40. Лесковачка улица – почиње од Братства и јединства, 
иде дуж кп 4417/2 и завршава се на кп 4417/2 код кп 4417/6 
у КО Вранић. 

41. Јабланичка улица – почиње од Бртства и јединста, 
иде дуж кп 4544/5 и завршава се на граници кп 4544/5 са кп 
4544/1 у КО Вранић. 

42. Сократова улица – почиње од Поп-Борине, иде 
дуж кп 1701/15 и завршава се на граници кп 1701/15 са кп 
1701/21 у КО Вранић.

43. Улица Спасоја Радовановића – почиње од Чедомира 
Ђоинчевића, иде дуж кп 2009/1 и завршава се на граници 
кп 2009/1 са кп 2012/5 у КО Вранић. 

Образложење: Спасоје Радовановић рођен је 1925. го-
дине у Вранићу. Једини је Вранићанац који је учествовао у 
оснивању Прве пролетерске бригаде у Руду. Носилац је пар-
тизанске споменице. Био је учесник битака на Сутјесци и 
Неретви и активни учесник у послератном развоју земље. 
Умро је у првој деценији 21. века.

44. Улица Тихомира Степановића – представља наста-
вак Тихомира Степановића (матични број: 703559028984,) и 
продужава се у делу који иде дуж кп 1993 и завршава се на 
граници кп 1993 са кп 1984/3 у КО Вранић. 
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45. Кањишка улица – почиње од новопредложене Ти-
хомира Степановића, иде дуж кп 1991/15 и завршава се на 
граници кп 1991/15 са кп 1979 у КО Вранић.

46. Улице Топлице Милана – почиње од Чедомира Ђоин-
чевића, иде дуж кп 2609 и завршава се на кп 2609 између кп 
2603/1 и 2608/2 у КО Вранић. 

47. Улица Јелене Анжујске – почиње од Чедомира Ђо-
инчевића, иде дуж кп 2608/13 и завршава се на граници кп 
2608/13 са кп 2608/8 у КО Вранић. 

48. Улица Николе Пашића – почиње од Чедомира Ђоин-
чевића, иде дуж кп 2628 и завршава се на кп 2628 између кп 
2629/5 и 2627/2 у КО Вранић. 

49. Улица Владимира Јоксића – почиње од Милинка Је-
лића, иде дуж кп 3432, 3442/5 и завршава се на гранииц кп 
3442/5 са кп 3442/6 у КО Вранић.

Образложење: Владимир Јоксић је рођен 1979. године 
у Вранићу. Као војник у ратним дејствима учествујући и у 
бици за Кошаре убијен је у заседи од албанских сепаратиста 
1999. године на Косову. Сахрањен је у Вранићу.

50. Улица Боривоја Марјановића – почиње од Милинка 
Јелића, иде дуж кп 3416 и завршава се код Драгише Јелића у 
КО Вранић. 

Образложење: Боривоје Марјановић Боцула је рођен у 
Вранићу 1928. године. Написао је више од 30 књижевних на-
слова, а посебно је упамћен стварањем књиге „Стазом безу-
мља” која говори о страдању цивила 1943. године у Вранићу. 

51. Улица Симеуна Петковића – почиње од Миливоја 
Стекића, иде дуж кп 4584 и завршава се код Ђуре Митрови-
ћа у КО Вранић.

Образложење: Симеун Петковић је био први учитељ 
који је радио у Вранићу почевши са радом у тек основаној 
школи 1842. године. Његовим радом је образовање деце по-
верено цивилном лицу.

52. Толстојева улица – почиње од Ђуре Митровића, иде дуж 
кп 1578 и завршава се код Миливоја Стекића у КО Вранић. 

53. Улица Чедомира Игњачевића – почиње од Миливоја 
Стекића, иде дуж кп 4583, 1592/2, 1592/5, 1593, 1595 и завр-
шава се на кп 1595 у КО Вранић. 

Образложење: Чедомир Игњачевић је био први лекар 
здравствене задруге у Вранићу, основане 1933. године. По-
ред лечења болесника, држао је и предавања о хигијени, ис-
корењивао вашљивост, вакцинисао школску децу. На њего-
ву иницијативу изграђени су артешки бунари код обе школе 
у Вранићу. Службовао је у Вранићу до краја 1935. године.

54. Улица Бранислава Протића – почиње од Љубивоја 
Триђића – Буце, иде дуж кп 3326 и завршава се на граници 
кп 3326 са кп 3308 у КО Вранић. 

Образложење: Бранислав Бранко Протић (1931–1990) 
је био српски сликар и професор на Факултету ликовних 
уметности у Београду. Био је професор сликарства на Фа-
култету ликовних уметности у Београду. Био је председник 
Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) у Београду. 

55. Улица краља Драгутина – почиње од Илије Јелића, 
иде дуж кп 3604/2, 3605/2, 3605/6 и завршава се на граници 
кп 3605/6 са кп 3307 у КО Вранић. 

56. Куршумлијска улица – почиње од Љубивоја Триши-
ћа – Буце, иде дуж кп 3301/3 и завршава се на граници кп 
3301/3 са кп 3301/5 у КО Вранић. 

57. Скерлићева улица – почиње од Милосава Ђорића 
Зоке, иде дуж кп 3680/1 и завршава се на граници кп 3680/1 
са кп 3680/9 у КО Вранић. 

58. Улица Николе Пиперског – почиње од Милосава Ђо-
рића – Зоке, иде дуж кп 3689/5, 3689/4, 3686/3, 3685/6 и за-
вршава се на граници кп 3685/6 са кп 3685/1 у КО Вранић. 

Образложење: Никола Пиперски је учестововао у Кочи-
ној крајини од 1787–1791. године. Такође је био учесник у 

ослобођењу Београда на Светог Андреју Првозваног 1806. 
године. Био је топчибаша – заповедник на топу. Пореклом 
је био Пипер, па по томе је добио презиме.

59. Улица Трифуна Маринковића – почиње од Драгољу-
ба Тришића Драге, иде дуж кп 3652/5 и завршава се на гра-
ници кп 3652/5 са кп 3652/4 у КО Вранић. 

Образложење: Трифун Маринковић је рођен 1896. го-
дине у Вранићу. Заробљен је и одведен у Матхаузен где је 
давао отпор. У логору при крају рата 1945. године је убијен.

60. Улица Сибињанин Јанка – почиње од Драгољуба Три-
шића – Драге, иде дуж кп 3661/6 и завршава се на граници 
кп 3661/6 са кп 3664/9 у КО Вранић. 

Образложење: Јанош Хуњади (срп. Сибињанин Јанко 
или Јован Хуњади;) је био тамишки жупан, северински бан, 
војвода Ердеља (од 1441), капетан Београда (1444–1446) и 
намесник (1446–1453) Краљевине Мађарске. Према срп-
ским и јужнословенским народним предањима, познатим 
у записима од 17. века па надаље („Савински летопис”, бу-
гарштица из прве половине 18. века, „Српски рјечник” Вука 
Стефановића Караџића итд.), Јанош је био син деспота Сте-
фана Лазаревића.

61. Улица Драгана Стајковића – почиње од Милосава 
Ђорића – Зоке, иде дуж кп 3946/5, 3946/7 и завршава се на 
кп 3946/7 код кп 3948/3 у КО Вранић. 

Образложење: Драган Стајковић Стајко рођен је у Вра-
нићу 1967. године. Био је фудбалер ФК „Вранић” и ФК „Ве-
лики Борак”. Погинуо је у Славонији у Габошу код Винкова-
ца 17. фебруара 1992. године. Сахрањен је у Вранићу.

62. Зрењанинска улица – почиње од новопредложене 
Драгана Стајковића, иде дуж кп 3946/5 и завршава се на 
граници кп 3946/5 са кп 3946/12 у КО Вранић. 

63. Улица Милијана Матића – представља наставак Ми-
лијана Матића, (матични број: 703559028808), и продужава 
се у делу који иде дуж кп 3954/2, 3952/8, 3952/9, 3953/3 и за-
вршава се на граници кп 3953/3 са кп 4003/2 у КО Вранић.

64. Гамзиградска улица – почиње од Митра Радосавље-
вића, иде дуж кп 3962/9 и завршава се на граници кп 3962/9 
са кп 3962/8 у КО Вранић. 

65. Чегарска улица – почиње од Пута за Вранић, иде дуж 
кп 3969/6 и завршава се на граници кп 3969/6 са кп 3969/1 у 
КО Вранић. 

66. Делиградска улица – почиње од Пута за Вранић, иде 
дуж кп 3970/4 и завршава се на граници кп 3970/4 са кп 
3970/12 у КО Вранић. 

67. Мојковачка улица – почиње од Пута за Вранић, иде 
дуж кп 3973/25, 3973/27, 3973/38 и завршава се на граници 
кп 3973/38 са кп 3973/42 у КО Вранић. 

68. Коларчева улица – почиње од Митра Радосављевића, 
иде дуж кп 3982/8, 3982/9, 3973/9, 3973/37, 3973/8, 3973/36 и 
завршава се на граници кп 3973/36 са кп 4610 у КО Вранић. 

Образложење: Илија Милосављевић Коларац (1800–
1878) је био српски трговац и задужбинар. Спада у велике 
задужбинаре Србије. Његова најпознатија задужбина је Ко-
ларчев универзитет. 

69. Мокрањчева улица – почиње од Децембарских жрта-
ва, иде дуж кп 3843/10, 3843/9, 3843/3 и завршава се на гра-
ници кп 3843/3 са кп 3843/2 у КО Вранић. 

70. Улица Ивана Манојловића – почиње од Децембар-
ских жртава, иде дуж кп 3842/10 и завршава се на граници 
кп 3842/10 са кп 3842/1 у КО Вранић.

Образложење: Иван Манојловић (1920–2012) био је срп-
ски филмски и позоришни глумац.

71. Улица Драгомира Пантића – представља наставак 
Драгомира Пантића (матични број: 703559028524) и про-
дужава се у делу који иде дуж кп 4582/3 и завршава се код 
Ђуре Митровића у КО Вранић. 
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72. Опленачка улица – почиње од новопредложене Дра-
гомира Пантића, иде дуж кп 3178, 1453/2, 1454 и завршава 
се на кп 1454 у КО Вранић. 

73. Михољданска улица – почиње од Драгомира Панти-
ћа, иде дуж кп 3182/2, 3185/1 и завршава се на кп 3185/1 код 
кп 3181/14 у КО Вранић. 

74. Улица Бате Стојковића – почиње од Драгомира Пан-
тића, иде дуж кп 3184/8, 3184/10, 3184/16 и завршава се код 
новопредложене Михољданске улице у КО Вранић. 

75. Улица Косте Абрашевића – почиње од Драгомира 
Пантића, иде дуж кп 3207 и завршава се код Драгомира 
Пантића у КО Вранић. 

76. Улица писара Лазе – почиње од Милоша Обили-
ћа, иде дуж кп 1518/5, 1517/7 и завршава се на граници кп 
1517/7 са кп 1515 у КО Вранић.

Образложење: Лазар Поповић био је чиновник, познат 
у Београду под надимком „писар Лаза”, јер је 1815. по на-
ређењу кнеза Милоша био писар на Врачару у српском 
представништву код помоћника турског везира, који је са 
војском био стациониран на простору данашње Народне 
скупштине. Лазар Поповић је оставио мемоаре који су об-
јављени. 

77. Хаџи-Рувимова улица – почиње од Милоша Обили-
ћа, иде дуж кп 1517/1 и завршава се на граници кп 1517/1 са 
кп 1517/9 у КО Вранић. 

Образложење: Хаџи-Рувим (1752–1804) је био архиман-
дрит Манастира Боговађе. Учествовао је у припреми Првог 
српског устанка. Приликом посете митрополиту Леонтију у 
Београду ухватиле су га дахије. 

78. Улица Панте Михајловића – почиње од Драгомира 
Пантића, иде дуж кп 4561 и завршава се на кп 4561 између 
кп 1420/3 и 1427/1 у КО Вранић.

Образложење: Пантелејмон Панта Михајловић (рођен 
1854. у Богатићу) је био српски инжењер и пионир на пољу 
телекомуникација. Увео је прве телефоне у Београду. 

79. Улица Стефана Немање – почиње од Марка Митро-
вића, иде дуж кп 4566 и завршава се на кп 4566 између кп 
399/1 и 1653 у КО Вранић. 

80. Богутовачка улица – почиње од Радивоја Марића, 
иде дуж кп 700/2, 699/1 и завршава се на граници кп 699/1 
са кп 703/1 у КО Вранић. 

81. Алексиначка улица – почиње од Милана Мијаилови-
ћа – Миће, иде дуж кп 1185 и завршава се на граници кп 
1185 са кп 1184/2 у КО Вранић. 

82. Дивчибарска улица – почиње од Посавских партиза-
на, иде дуж кп 785, 1146/3 и завршава се код новопредложе-
не Улице трешњиног цвета у КО Вранић. 

83. Улица трешњиног цвета – почиње од Радничке, иде 
дуж кп 4573/2, 1144 и завршава се на кп 1144 у КО Вранић. 

84. Бечејска улица – почиње од Обреновачке, иде дуж кп 
1298 и завршава се код Марка Митровића у КО Вранић. 

85. Тутинска улица – почиње од Марка Митровића, иде 
дуж кп 1121, 1108/1 и завршава се на кп 1108/1 у КО Вранић. 

86. Колашинска улица – почиње од Марка Митровића, 
иде дуж кп 966, 953/5 и завршава се на кп 953/5 између кп 
953/1 и 953/10 у КО Вранић. 

87. Улица Миливоја Стајковића Миће – представља наста-
вак Миливоја Стајковића Миће (матични број: 703559028636) 
и продужава се у делу који иде дуж кп 4576 и завршава се код 
Посавских партизана. 

88. Ситничка улица – почиње од новопредложене Мили-
воја Стајковића Миће, иде дуж кп 1008/7 и завршава се на 
граници кп 1008/7 са кп 1008/4 у КО Вранић. 

89. Улица Драгослава Срејовића – почиње од Посавских 
партизана, иде дуж кп 1020/2, 1019/7 и завршава се на гра-
ници кп 1019/1 са кп 1019/13 у КО Вранић.

90. Маревачка улица – почиње од Милана Мијаиловића 
Миће, иде дуж кп 1193 и завршава се код новопредложене 
Стефана Немање у КО Вранић. 

Образложење: Постојећи назив је већ у колоквијалној 
употреби грађана.

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

703516), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Симе Танасковића – почиње од Београдске, 

иде дуж целе кп 469/5 и завршава се на граници кп 469/5 са 
343/2 у КО Бељина. 

Образложење: Сима Танасковић је један од шесторо бра-
ће Танасковића, који су погинули у Балканском и Првом 
светском рату. Он је након исцрпљености и болести сахра-
њен у Јонском мору, а овековечен је сликом на носилима 
која се налази у Српској кући на Крфу.

2. Улица Димитрија Богићевића – почиње од Ливадске, 
иде дуж целе кп 743/1 и завршава се на граници кп 743/1 са 
кп 743/6 у КО Бељина. 

Образложење: Димитрије Богићевић је био први учитељ 
школе у Бељини која је почела са радом 1844. године. 

3. Луковска улица – почиње од Друге Шумадијске диви-
зије, иде дуж кп 992/13, 992/17 и завршава се на граници кп 
992/17 са кп 992/16 у КО Бељина. 

4. Улица Марије Пушић – почиње од Изворске, иде дуж 
кп 1443, 1444/1, 1446/3 и завршава се на кп 1446/3, на грани-
ци са насељеним местом Манић у КО Бељина. 

Образложење: Марија Пушић (1926–2004) је била српска 
историчарка уметности и ликовна критичарка. Радила је на 
Коларчевом народном универзитету, у филмском предузе-
ћу УФУС, а од 1959. до 1985. и у Музеју савремене уметно-
сти у Београду као кустос збирке графика, кустос збирке 
скулптура и шеф Одељења уметничке документације. Била 
је управник Музеја од 1980. до 1985. године. Била је члан 
Међународног удружења уметничких критичара – AICA.

5. Бујановачка улица – почиње од Ливадске, иде дуж кп 
905, 910/4 и завршава се на кп 910/4 код кп 910/1 у КО Бељина.

6. Улица Јанка Катића – почиње од Јована Поповића, иде 
дуж кп 912/8, 912/7, 910/4 и завршава се код новопредложе-
не Бујановачка улица у КО Бељина. 

7. Улица Стевана Синђелића – почиње од Јована Попо-
вића, иде дуж кп 1074/5 и завршава се код новопредложене 
Бујановачка улица у КО Бељина. 

8. Улица Димитрија Туцовића – почиње од Првог срп-
ског устанка, иде дуж кп 1662, 1078/5 и завршава се на кп 
1078/5 код кп 1078/3 у КО Бељина. 

9. Улица војводе Живојина Мишића – Почиње од Првог 
српског устанка, иде дуж кп 1081/2 и завршава се на грани-
ци кп 1081/2 са кп 1079 у КО Бељина. 

10. Таковска улица – почиње од Првог српског устан-
ка, иде дуж кп 1096/2, 1095/5 и завршава се на граници кп 
1095/5 са кп 1095/1 у КО Бељина.

11. Улица војводе Путника – почиње од Првог српског 
устанка, иде дуж кп 1151/5 и завршава се на кп 1148/1 изме-
ђу кп 1150/1 и 1153/1 у КО Бељина. 

12. Улица Животе Ђурића – Почиње од Јована Попови-
ћа, иде дуж кп 925/4, 930/8, 930/5 и завршава се на граници 
кп 930/5 са кп 930/2 у КО Бељина. 

Образложење: Живота Ђурић (1963–1999) је био пилот 
и командант 241. ловачко-бомбардерске ескадриле РВ ВЈ 
који је погинуо током НАТО агресије на СРЈ на борбеном 
задатку. Постхумно је унапређен у чин потпуковника.

13. Улица четвртог јула – представља наставак Четвртог јула 
(матични број: 703516026643) и продужава се у делу који иде 
дуж кп 1665/1 и завршава се код Јована Поповића у КО Бељина. 
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14. Јошаничка улица – почиње од Четвртог јула, иде дуж 
кп 1051/9 и завршава се на граници кп 1051/9 са 1051/1 у КО 
Бељина. 

15. Улица Милана Деветаковића – почиње од Четвртог 
јула, иде дуж кп 1044, 1038 и завршава се на граници кп 
1038 са 1035/2 у КО Бељина. 

Образложење: Милан Деветаковић је рођен 1909. године 
у Бељини. Погинуо је 7. јула 1941. године код Велике Плане 
као члан антифашистичког покрета.

16. Праховска улица – почиње од Јована Поповића, иде 
дуж кп 1174 и завршава се код Осмог марта у КО Бељина. 

Образложење: Прахово је насеље у Србији у општини 
Неготин у Борском округу.

17. Драгачевска улица – почиње од Осмог марта, иде 
дуж кп 1182/2 и завршава се на граници кп 1182/2 са кп 
1182/ у Ко Бељина. 

18. Улица др Бокарова – почиње од Осмог марта, иде 
дуж кп 1193/3 и завршава се на граници кп 1193/3 са кп 
1192/1 у КО Бељина. 

Образложење: Др Александар Саша Бокаров је био први 
лекар са службом у Бељини који је поред докторског посла 
био и председник Управног одбора књижнице (библиотеке) 
основане 1929. године. Основао је 30-их година прошлог 
века соколско друштво. Иницијативу је поднела Библиотека 
града Београда.

19. Дримска улица – почиње од Јована Поповића, иде 
дуж кп 1192/3 и завршава се на кп 1192/3 у КО Бељина. 

20. Иришка улица – почиње од Јована Поповића, иде 
дуж кп 1205/9 и завршава се на граници кп 1205/9 са кп 
1205/8 у КО Бељина. 

21. Улица Светог Георгија – почиње од Космајског одре-
да, иде дуж кп 1667 и завршава се на кп 1667 код кп 1037/1 
у КО Бељина.

22. Футошка улица – почиње од Космајског одреда, иде 
дуж кп 1670 и завршава се на кп 1670 између кп 1256/2 и 
1260/1 у КО Бељина. 

23. Сопоћанска улица – почиње од Друге шумадијске 
бригаде, иде дуж целе кп 1026 и завршава се код Брђанске. 

24. Мионичка улица – почиње од Космајског одреда, иде 
дуж кп 1300/3, преко кп 1300/1, 1300/8 и завршава се на кп 
1300/8 код кп 1300/4 у КО Бељина. 

25. Бељаничка улица – почиње од Брђанске, иде дуж кп 
1456 и завршава се на кп 1456 између кп 1461/2 и 1455/3 у 
КО Бељина. 

26. Улица Старине Новака – почиње од Десетог октобра, 
иде дуж кп 1324/6, преко кп 1324/8 и завршава се на грани-
ци кп 1324/8 са кп 1318/2 у КО Бељина. 

27. Деспотовачка улица – почиње од Осредачке, иде дуж 
кп 1331/3 и завршава се на граници кп 1331/3 са кп 1331/2 у 
КО Бељина. 

28. Љубостињска улица – почиње од Осредачке, иде дуж 
кп 1669 и завршава се код Десетог октобра у КО Бељина. 

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

703567), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Светолика Ранковића – Почиње од Липовачке, 

иде дуж кп 244/7 и завршава се на граници кп 244/7 са кп 83 
у КО Гунцати.

Образложење: Светолик Ранковић (1863–1899) је био 
српски писац из периода реализма. Његова најистакнутија 
дела су: „Јесење слике”, роман „Горски цар”, „Сеоска учите-
љица” и приповетка „Стари врускавац”.

2. Дољанчева улица – Почиње од Липовачке, иде дуж кп 
62/1, 61 и завршава се на граници кп 61 са кп 64/1 у КО Гунцати.

3. Плочничка улица – Почиње од Хајдук Вељкове, иде дуж 
кп 65 и завршава се на граници кп 65 са кп 60 у КО Гунцати.

4. Улица Ивана Јастребова – Почиње од Хајдук Вељкове, 
иде дуж кп 2448/3 и завршава се на граници кп 2448/3 са кп 
135 у КО Гунцати.

Образложење: Иван Јастребов (1839–1894) је био руски 
дипломата, историчар, етнограф, археолог и конзул у Со-
луну. Својом дипломатском активношћу је штитио Србе на 
Косову и Метохији настојећи да спречи њихово исељавање 
и губитак националног идентитета.

5. Улица Радомира Лукића – Почиње од Хајдук Вељкове, 
иде дуж кп 156/4 и завршава се на гранции кп 156/4 са кп 
155/2 у КО Гунцати.

Образложење: Радомир Лукић (1914–1999) је био члан 
САНУ, редовни професор Правног факултета у Београду, 
теоретичар правних наука и оснивач катедре за филозофију 
и социологију права.

6. Порфирогенитова улица – Почиње од Липовачке, иде 
дуж кп 2447 и завршава се на граници кп 2447 са кп 43 у КО 
Гунцати.

Образложење: Византијски цар Константин Порфиро-
генит (905–959) био је историчар и аутор четири историј-
ска дела, „Спис о народима”, „Спис о церемонијама”, „Спис 
о темама” и „Живот Василијев”. Његова научно литерарна 
делатност заузима једно од најистакнутијих места у визан-
тијској културној историји.

7. Улица солунских бораца – Почиње од Хајдук Вељкове, 
иде дуж кп 181 и завршава се на гранции кп 181 са кп 182 у 
КО Гунцати.

8. Улица Саве Дечанца – Почиње од Хајдук Вељкове, иде 
дуж кп 232 и завршава се на граници кп 232 са кп 231/1 у 
КО Гунцати.

Образложење: Сава Дечанац (1831–1913) био је епископ 
Српске православне цркве.

9. Аделунгова улица – Почиње од Липовачке, иде дуж кп 
2447, 2 и завршава се на граници кп 2 са кп 1 у КО Гунцати.

Образложење: Јохан Кристоф Аделунг (1732–1806) је 
био немачки граматичар и филолог.

10. Улица Војислава Шуловића – Почиње од Липовачке, 
иде дуж кп 2447 и завршава се на гранции кп 2447 са кп 287 
у КО Гунцати.

Образложење: Војислав Шуловић (1923–2008) био је 
српски доктор. Дописни члан Одељења медицинских наука 
САНУ постао је 1978. године, а за редовног члана је изабран 
1988. године. Академик Шуловић био је професор на Меди-
цинском факултету у Београду и директор Гинеколошко-
-акушерске клинике од 1973. године до 1985. године. Био је 
председник Српског лекарског друштва, почасни председник 
од 1996. Године, а до 1987. године био је и председник Гинеко-
лошко-акушерске секције Српског лекарског друштва.

11. Кантулова улица – Почиње од Хајдук Вељкове, иде 
дуж кп 2448/1 и завршава се на граници кп 2448/1 са кп 355 
у КО Гунцати.

Образложење: Јован Кантул је био архиепископ пећки и 
патријарх српски од 1592. до 1614. године. У време доласка 
патријарха Јована на пећки трон српски народ је започео 
борбу ширих размера против турског ропства. Наследивши 
патријарха Филипа, 1592. године добија султанов берат и 
отпочиње рад на црквеном и политичком плану.

12. Лозанићева улица – Почиње од Хајдук Вељкове, иде 
дуж кп 2448/1 и завршава се на граници кп 2448/1 са кп 
344/2 у КО Гунцати.

13. Улица генерала Теше Николића – Почиње од Хајдук 
Вељкове, иде дуж кп 343/2 и завршава се на граници кп 
343/2 са кп 343/1 у КО Гунцати.

Образложење: Тихомиљ Теша Николић (1832–1886) је 
био српски генерал и министар војни. За његово време на-
прављене су припреме за Први српско-турски рат и под 
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њиме је и завршен. У Другом српско-турском рату био је 
командант Ибарске војске која се истакла на Јавору. Генерал 
Теша је био један од најзаслужнијих и најомиљенијих Срба 
с краја 19. века. 

14. Улица Софије Јовановић – Почиње од Хајдук Вељко-
ве, иде дуж кп 2448/1 и завршава се на граници кп 2448/1 са 
кп 316/3 у КО Гунцати.

Образложење: Софија Соја Јовановић (1922–2002) била 
је прва српска позоришна и филмска режисерка. 

15. Улица Саве Владиславића – Почиње до Слободана 
Пенезића Крцуна, иде дуж кп 137/3 и завршава се на грани-
ци кп 137/3 са кп 136/2 у КО Гунцати.

Образложење: Сава Владиславић Рагузински или гроф 
Рагузински или Илирски (1668–1738) је био српски трго-
вац, који је касније отишао у Русију и ушао у службу руског 
цара Петра Великог. Поверене су му многе дипломатске 
мисије у Цариграду, Риму и Пекингу. Његово најзначајније 
дело био је Kјахтински договор, који је регулисао односе Ру-
сије и Kине све до средине 19. века.

16. Малајничка улица – Почиње од Слободана Пенезића 
Крцуна, иде дуж кп 2450/2, 2450/3, 2450/4 и завршава се на 
граници кп 2450/4 са кп 187 у КО Гунцати.

Образложење: по топониму.
17. Улица кнеза Часлава – Почиње од Слободана Пене-

зића Крцуна, иде дуж кп 192 и завршава се на граници кп 
92 са кп 197 у КО Гунцати.

Образложење: Часлав Клонимировић је био српски вла-
дар који је са титулом кнеза, владао Србијом средином 10. 
века. Он је последњи познати владар из династије Власти-
мировића, која је Србе довела на Балканско полуострво.

18. Улица Иве Андрића – Почиње од Слободана Пенези-
ћа Крцуна, иде дуж кп 2450/1 и завршава се на граници кп 
2540/1 са кп 224/1 у КО Гунцати.

19. Улица Слободана Колаковића – Почиње до Слобода-
на Пенезића Крцуна, иде дуж кп 2450/1, 463/1 и завршава се 
на кп 463/1 код кп 462 у КО Гунцати.

Образложење: Слободан Колаковић (1924–2001) је био 
југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

20. Улица Јована Јовановића Змаја – Почиње од Сло-
бодана Пенезића Крцуна, иде дуж кп 440 и завршава се на 
граници кп 440 са кп 433 у КО Гунцати.

21. улица Јанка Веселиновића – Почиње од Слободана 
Пенезића Крцуна, иде дуж кп 427/5 и завршава се на гран-
ции кп 427/5 са кп 426 у КО Гунцати.

22. Улица Срђана Будисављевића – Почиње од Слобо-
дана Пенезића Крцуна, иде дуж кп 2450/1 и завршава се на 
граници кп 2450/1 са кп 501/3 у КО Гунцати.

Образложење: Срђан Будисављевић (1884–1968) био је 
српски адвокат и политичар. Будисављевић се показао као 
политичар идеалиста и својим акцијама као југословенски 
патриота. 

23. Улица Јована Ристића – Почиње од Слободана Пене-
зића Крцуна, иде дуж кп 2450/1 и завршава се на граници 
кп 2450/1 са кп 417/2 у КО Гунцати.

24. Улица јасеновачких жртава – Почиње од Слободана 
Пенезића Крцуна, иде дуж кп 2450/1 и завршава се на гра-
ници кп 2450/1 са кп 518/3 у КО Гунцати.

25. Улица Михаила Дукљанског – П очиње од Слободана 
Пенезића Крцуна, иде дуж кп 817 и завршава се на граници 
кп 817 са кп 807/1 у КО Гунцати.

Образложење: Михаило I Војислављевић је био први 
српски краљ, који је владао Дукљом, Травунијом, Захумљем 
и Рашком, од око 1050. до 1081. године. Своју државу је око 
1077. године уздигао на ранг краљевине, за шта је добио по-
тврду од папе Гргура VII (1073—1085). Током своје владави-
не, очувао је и учврстио тековине свога оца, кнеза Стефана 
Војислава.

26. Улица Драгутина Томашевића – Почиње од Слобо-
дана Пенезића Крцуна, иде дуж кп 2450/1 и завршава се на 
гранции кп 2450/1 са кп 797 у КО Гунцати.

Образложење: Драгутин Томашевић (1890–1915) је био 
десетоструки победник маратонске трке Обреновац – Бео-
град и први учесник Краљевине Србије на Олимпијским 
играма 1912. године у Стокхолму у Шведској.

27. Улица Ангелине Бранковић – Почиње од Светосав-
ске, иде дуж кп 549/4 и завршава се на граници кп 549/4 са 
кп 549/3 у КО Гунцати.

Образложење: Ангелина Бранковић (15–16. век) била је 
кћерка великаша Ђорђа Аријанита Комнина и супруга Сте-
фана Бранковића, сина српског деспота Ђурађа Бранкови-
ћа. За собом је оставила библиотеку у манастиру Крушедол.

28. Улица Михаила Вишевића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 556 и завршава се на граници кп 556 са кп 557 у 
КО Гунцати.

Образложење: Михаило Вишевић, познат као Миаило 
Захумски, био је српски владар Захумља у првој половини 
X века. У писаним изворима јавља се са титулама „архонт 
Захумља”. Резултатом своје офанзивне политике постао је 
један од најзначајнијих владара на Јадранском мору.

29. Улица Косте Ђорђевића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 556, 568/3 и завршава се на граници кп 568/3 са 
кп 565 у КО Гунцати.

Образложење: Kоста Ђорђевић (1885–1959) је био офи-
цир, дивизијски генерал, командант и војни писац.

30. Улица мајора Милана Тепића – Почиње од Светосав-
ске, иде дуж кп 584 и завршава се на граници кп 584 са кп 
583/5 у КО Гунцати.

31. Улица Ђорђа Бранковића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 589/1, 589/2, 589/3, 593/5 и завршава се на грани-
ци кп 593/5 са кп 593/1 у КО Гунцати.

Образложење: Ђорђе Бранковић (1645–1711) је био 
трансилванијски гроф и наводни далеки потомак српске 
средњовековне владарске породице Бранковић.

32. Улица деспота Стефана Лазаревића – Почиње од 
Светосавске, иде дуж кп 600, 643/2 и завршава се на грани-
ци кп 643/2 са кп 642 у КО Гунцати.

33. Улица Јована Жујовића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 624 и завршава се на граници кп 624 са кп 631 у 
КО Гунцати.

Образложење: Јован Жујовић (1856–1936) је био срп-
ски геолог, оснивач геолошке науке у Србији, пионир кра-
ниологије у Србији, професор Београдског универзитета, 
председник Српске краљевске академије и први председник 
Српског геолошког друштва.

34. Улица Милована Видаковића – Почиње од Светосав-
ске, иде дуж кп 667/6 и завршава се на граници кп 667/6 са 
кп 67/4 у КО Гунцати.

Образложење: Милован Видаковић (1780–1841) био је 
српски писац, а сматра се и за зачетника српског романа и 
једног од најчитанијих српских писаца свога времена. 

35. Улица Чедомиља Мијатовића – Почиње од Светосав-
ске, иде дуж кп 674 и завршава се на гранции кп 674 са кп 
652 у КО гунцати.

Образложење: Чедомиљ Мијатовић (1842–1932) је био 
српски економиста, књижевник, историчар, политичар и 
дипломата, један од најзначајнијих либерала. 

36. Улица Милутина Савића Гарашанина – Почиње од 
Светосавске, иде дуж кп 682 и завршава се на граници кп 
682 са кп 683 у КО Гунцати.

Образложење: Милутин Савић Гарашанин је био уче-
сник оба српска устанка и члан Државног савета за време 
кнеза Милоша. 
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37. Улица кнеза Богосава – Почиње од Светосавске, иде 
дуж кп 1410 и завршава се на кп 1410 између кп 728 и 1400 
у КО Гунцати.

Образложење: Кнез Богосав био је барајевски кнез из 18. 
века. У тешким условима 1738. године уговорио је мирно 
решење спора са Турцима. Издејствовао је већу аутономију 
локалног народа.

38. Улица Драгана Николића – Почиње од постојеће 
Улице светосавске, иде дуж кп 1418 и завршава се на грани-
ци кп 1418 са кп 1414 у КО Гунцати.

Образложење: Драган Николић (1943–2016) био је југо-
словенски и српски позоришни, телевизијски и филмски 
глумац. 

39. Банковићева улица – Почиње од Светосавске, иде 
дуж кп 1421 и завршава се на граници кп 1421 са кп 1404/1 
у КО Гунцати.

Образложење: Андра Банковић (1857–1911) је био први вођа 
радничког покрета у Србији с краја 19. и почетка 20. века. Био је 
најпознатији раднички трибун и борац за права радника.

40. Вождова улица – Почиње од Светосавске, иде пре-
ко кп 1425/4, 1425/3, 1422/2, 1423/2, 1426/4, 1426/3, 1426/6, 
1387/1, 1387/3 и завршава се на граници кп 1387/3 са кп 
1386/1 у КО Гунцати.

Образложење: Вожд је била српска владарска титула 
која је обједињавала војну и цивилну власт. Последњи који 
је носио ову титулу био је Ђорђе Стратимировић.

41. Шумаричка улица – Почиње од Светосавске, иде дуж кп 
1435 и завршава се на граници кп 1435 са кп 1440/5 у КО Гунцати.

Образложење: Шумарице је насељено шумадијско место 
у долини западног Поморавља. У овом месту су припадни-
ци немачког вермахта стрељали око 3.000 становника Кра-
гујевца, међу којима је било и 300 ученика.

42. Улица Панте Петковића – Почиње од Светосавске, 
иде дуж кп 1464 и завршава се на граници кп 1464 са кп1460 
у КО Гунцати.

Образложење: Панта Петковић био је кмет из Барајева. 
Као посланик из Барајева учествовао је у раду Светоандреј-
ске скупштине 1858. године на којој су донете важне држав-
не одлуке.

43. Улица Николе Вулића – Почиње од новопредложене 
Кнеза Арсена, иде дуж кп 1475/1 и завршава се на кп 1475/1 
у КО Гунцати.

Образложење: Никола Вулић (1872–1945) био је српски 
историчар, класични филозоф и археолог, предавач на вели-
кој школи у Београду и Београдском универзитету и један од 
најзначајнијих српских проучавалаца античке прошлости. 

44. Улица мајора Павловића – Почиње од новопредложе-
не Кнеза Арсена, иде дуж кп 1389, 1386/4 и завршава се на 
граници кп 1386/4 са кп 1386/1 у КО Гунцати.

Образложење: Пуковник Миленко Павловић (1959–
1999) је био пилот Војске Југославије и командант 204. ло-
вачко-авијацијског пука. Погинуо је у борби са НАТО еска-
дрилом изнад Ваљева 4. маја 1999. године.

45. Улица кнеза Арсена – Почиње од Светосавске, иде 
дуж кп 1493 и завршава се на граници кп 1493 са кп 1297 у 
КО Гунцати.

Образложење: Кнез Арсен (1859–1938) био је син кнеза 
Александра Карађорђевића и кнегиње Персиде. Као диви-
зијски генерал учествовао је у Балканским ратовима. Био је 
и остао најодликованији српски официр.

46. Улица Јанићија Петковића – Почиње од Светосав-
ске, иде дуж кп 1512 и завршава се на граници кп 1512 са кп 
1500 у КО Гунцати.

Образложење: Јанићије Петковић био је угледни земљо-
радник из Барајева. Представљао је Барајево као народни 
посланик у скупштини Краљевине Србије у периоду 1894–
1896 године.

47. Улица Вука Николића – Почиње од Слободана Пене-
зића Крцуна, иде дуж кп 2450/1, 1410 и завршава се на гра-
ници кп 1410 са кп 730 у КО Гунцати.

Образложење: Вук Николић био је свештеник села Гун-
цата у 16. веку. Турци су у својим тефтерима 1528. године 
евидентирали и село Гунцати, под називом Гунцат. 

48. Матејевска улица – Почиње од Гробљанске, иде дуж 
кп 1294/1 и завршава се код новопредложене Улице Вука 
Николића у КО Гунцати.

Образложење: Матејево је топоним који се јавља у тур-
ском попису из 1528. године. Тада се Матејево спомиње као 
село у Гунцатима, око истоименог потока, а већ 1536. године 
Матејево је забележено као напуштено село. Новопредло-
жена улица је у близини некадашњег места Матејево.

49. Арсенијевићева улица – Почиње од Слободана Пене-
зића Крцуна, иде дуж кп 2450/1 и завршава се на граници 
кп 2450/1 са кп 731/2 у КО Гунцати.

Образложење: Лазар Арсенијевић Баталака (1793–1869) 
је био српски историчар.

50. Улица сремских краљева – Почиње од Шандрванске, 
иде дуж кп 868 и завршава се на граници кп 868 са кп 837 у 
КО Гунцати.

Образложење: Сремски краљеви били су краљ Милутин 
и његов син Владислав који су владали Сремским земљама. 
Сремска земља била је средњовековна, српска држава, чије 
се средиште налазило у Доњем Срему. Резиденција краља 
налазила се у Београду. Тада се Београд (1284. године) по 
први пут у својој историји нашао под влашћу једног српског 
владара. У оквиру Сремских земаља налазило се и данашње 
Барајево. Владар ове краљевине био је краљ Стефан Драгу-
тин., а наследио га је син Стефан Владислав II.

51. Улица Ужичке републике – Почиње од Шандрван-
ске, иде дуж кп 3269 и завршава се на граници кп 3269 са кп 
3268 у КО Гунцати.

Образложење: Ужичка република је назив за ослобођену 
територију западне Србије и Шумадије, која се од 24. сеп-
тембра до 29. новембра 1941. године, за време Другог свет-
ског рата налазила под контролом Народноослободилачког 
партизанског покрета. Центар територије, по којем је и до-
била назив, био је Ужице. 

52. Улица Александра Бакочевића – Почиње од Шандр-
ванске, иде дуж кп 3273/3 и завршава се код новопредложе-
не Ужичке републике у КО Гунцати.

Образложење: Александар Бакочевић (1928–2007) био је 
председник Скупштине Града Београда и председник Скуп-
штине Републике Србије. Председник Олимпијског комите-
та Југославије био је од 1989. до 1996. године и у том свој-
ству је предводио југословенску делегацију на Олимпијским 
играма у Атланти 1996. године. За време НАТО бомбардова-
ња Југославије 1999. године био је ангажован у Генералштабу 
Војске Југославије и унапређен је у чин генерал-мајора.

53. Смедеревска улица – Почиње од Обршинске, иде дуж 
кп 2451 и завршава се код постојеће Улице шандрванске у 
КО Гунцати.

54. Равнолушка улица – Почиње од Обршинске, иде дуж 
кп 937, 939/3 и завршава се на граници кп 939/3 са кп 939/1 
у КО Гунцати.

Образложење: Равни луг је место које се налази у селу 
Гунцати. У Равном лугу је постојало римско насеље. Прона-
ђени су остаци римске грнчарије, оруђа и оружја.

55. Алушка улица – Почиње од Обршинске, иде дуж кп 1021/2 
и завршава се на граници кп 2021/2 са кп 1022 у КО Гунцати.

Образложење: Алуге су топоним који постоји на тери-
торији села Гунцати. У алугама је у 2. веку п.н.е. постојало 
римско насеље о чему сведоче остаци грнчарије, печене ци-
гле, делови оруђа и оружја који су припадали римској кул-
тури тог доба. 
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56. Улица Игњата Савића – Почиње од Омладинске, иде 
дуж кп 1165, 1168/2 и завршава се на граници кп 1168/2 са 
кп 1168/1 у КО Гунцати.

Образложење: Игњат Савић (1828–1889) био је родона-
челник гунцатских Савића. Као војно лице дошао је 1864. 
године у село Гунцати из Пиносаве под Авалом. Убијен је у 
Гунцатима од стране Павла Лукића 1880. године.

57. Улица Косте Милићевића – Почиње од Омладинске, 
иде дуж кп 1157, 1152 и завршава се на граници кп 1152 са 
кп 1149 у КО Гунцати.

Образложење: Коста Милићевић је био мештанин села 
Гунцати, који је био и лични пријатељ краља Милана Обре-
новића.

58. Улица Добрице Ранковића – Почиње од Омладинске, 
иде дуж кп 1141/3, 1141/1, 1138 и завршава се на кп 1138 у 
КО Гунцати.

Образложење: Добрица Ранковић (1927–2007) био је 
угледни мештанин и шеф месне канцеларије у Гунцатима. 

59. Анокина улица – Почиње од Омладинске, иде дуж кп 
1878/4 и завршава се на граници кп 1878/4 са кп 1878/1 у КО 
Гунцати.

Образложење: Анока је родоначелник гунцатских Илића 
који су груписани у близини новопредложене улице.

60. Вукчетова улица – Почиње од Палих бораца, иде дуж 
кп 1780/5 и завршава се на граници кп 1780/5 са кп 1780/8 у 
КО Гунцати.

Образложење: Јован Вукче био је свештеник у селу Гун-
цати у 16. веку. Турци су у својим тефтерима 1528. године 
евидентирали и село Гунцати, под називом Гунцат. У својим 
пописима нису забележили цркве, али су евидентирали јед-
ног од свештеника села – Јована Вукчета. 

61. Улица Марије Васић – Почиње од Изворске, иде дуж 
кп 1886/5, 1886/7 и завршава се на граници кп 1886/7 са кп 
1895/2 у КО Гунцати.

Образложење: Марија Васић била је учитељица у сеоској 
школи у Гунцатима за време Другог светског рата. За време 
окупације од 1941. до 1944. године није дозволила да се пре-
кине рад школе.

62. Улица Милорада Ђорђевића – Почиње од Изворске, 
иде дуж кп 2456/1 и завршава се на граници кп 2456/1 са кп 
3714 у КО Гунцати.

Образложење: Милорад Ђорђевић (1896–1943) био је 
српски економиста, банкар и министар финансија 1931–
1934. године.

63. Улица Арсенија Ломе – Почиње од Изворске, иде дуж 
кп 2456/1 и завршава се на граници кп 2456/1 са кп 1638/1 у 
КО Гунцати.

Образложење: Арсеније Лома (1778–1815) био је уста-
нички војвода и учесник Првог и Другог српског устанка. 

64. Улица Олге Јеврић – Почиње од Изворске, иде дуж 
кп 2465/2, 2083 и завршава се на кп 2083 у КО Гунцати.

Образложење: Олга Јеврић (1922–2014) била је српска 
вајарка и редовни члан САНУ.

65. Шаторњачка улица – Почиње од Прокића крај, иде 
дуж кп 2134/6, 2134/15 и завршава се на граници кп 2134/15 
са кп 2134/13 у КО Гунцати.

Образложење: По селу Доња Шаторња у Тополи. 
66. Улице генерала Љубише Величковића – Почиње од 

Прокића крај, иде дуж кп 2141, 2145/4 и завршава се на гра-
ници кп 2145/4 са кп 2145/3 у КО Гунцати.

Образложење: Генерал Љубиша Величковић (1946–1999) 
је био генерал-пуковник пилот Војске Југославије. Погинуо 
је за време извршавања редовног борбеног задатка, на по-
ложају ПВО РВ, за време НАТО агресија на СР Југославију. 
Био је први Србин који је летео авионом МИГ и једини ге-
нерал који је погинуо током НАТО агресије на Србију 1999. 
године.

67. Улица Миливоја Николића – Почиње од Деветог 
маја, иде дуж кп 2156 и завршава се код постојеће Улице 
Прокића крај у КО Гунцати.

Образложење: Миливоје Николић био је учесник Првог 
светског рата. Један је од 11 Барајеваца који су добили Кара-
ђорђеву звезду.

68. Валтровићева улица – Почиње од Добросава Нико-
лића, иде дуж кп 2420 и завршава се на граници кп 2420 са 
кп 2427 у КО Гунцати.

Образложење: Михаило Валтровић (1839–1915) је био 
професор археологије на Филозофском факултету у Београ-
ду и утемељивач српске археологије. Био је оснивач и први 
председник Српског археолошког друштва. Заједно са Јова-
ном Жујовићем открио барајевски неолитски археолошки 
локалитет познат под именом „Кремените њиве”.

69. Улица хероја са Кошара – Почиње од Мике Ђурчи-
ћа, иде дуж кп 2385 и завршава се на граници кп 2385 са кп 
2377/4 у КО Гунцати.

70. Улица браће Настасијевић – Почиње од Мике Ђурчи-
ћа, иде дуж кп 2373 и завршава се на граници са кп 2374/2 у 
КО Гунцати.

Образложење: Браћа Настасијевић су били познати српски 
интелектуалци Момчило (песник), Живорад (сликар), Свето-
мир (композитор) и Славомир (књижевник). У средишту жи-
вота ове породице била је уметност између 1924. и 1938. годи-
не. На њих, поред браће Настасијевић, долазе бројни познати 
уметници: Станислав Винарев, Раде Драинац, Милош Црњан-
ски, Душан Матић, Растко Петровић и многи други.

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

703508), утврђују се следећи називи улица:
1. Пределска улица – Почиње од Шесте личке дивизије, 

иде дуж кп 97/5 и завршава се на граници кп 97/5 са насеље-
ним местом Мељак у КO Баћевац. 

2. Улица Олге Станисављевић – Почиње од Шесте личке 
дивизије, иде дуж кп 130/3, 130/26 и завршава се на граници 
кп 130/26 са кп 130/25 у КО Баћевац. 

Образложење: Олга Станисављевић (1930–1987) је била југо-
словенска и српска филмска, телевизијска и позоришна глумица. 

3. Улица Јована Марковића – Почиње од Шесте личке 
дивизије, иде дуж кп 126/3, 127/14, 127/11, 128/2, 131/2 и за-
вршава се на граници кп 131/2 са кп 131/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Јован Марковић је био председник баће-
вачке општине када је изграђена 1873. године нова школа, 
1882. нова црква и општинска зграда.

4. Улица гунцатске ливаде – Почиње од Шесте личке ди-
визије, иде дуж кп 141 и завршава се на граници кп 141 са 
насељеним местом Гунцати у КО Баћевац. 

5. Улица Зорана Чаве Димитријевића – Почиње од Ми-
лице Николић, иде дуж кп 199/11, 201/6 и завршава се на кп 
201/6 између кп 201/3 и 200/4 у КО Баћевац.

Образложење: Зоран Чава Димитријевић (1962–2006) 
је био југословенски и српски фудбалер. У Југославији је 
играо за „Партизан”, Спартак из Суботице и Динамо За-
греб, а након тога је играо у Француској. Одиграо је укупно 
415 утакмица и постигао 142 гола, од тога 199 првенствених 
утакмица и постигао је 59 прволигашких голова.

6. Улица једанаестог новембра – Почиње од Милице Ни-
колић, иде дуж кп 204/8 и завршава се на граници кп 204/8 
са кп 204/10 у КО Баћевац. 

8. Улица Корнелија Станковића – Почиње од Братства и 
јединства, иде дуж кп 215/2, 215/1 и завршава се на кп 215/1 
између кп 215/4 и 214/11 у КО Баћевац.

Образложење: Корнелије Станковић је био српски шко-
ловани композитор, мелограф, диригент, пијаниста и му-
зички писац.
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9. Улица Кларе Цеткин – Почиње од Братства и једин-
ства, иде дуж кп 217/1 и завршава се на кп 217/1 између кп 
217/7 и 218/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Клара Цеткин (преминула 1933. године) 
била је утицајна немачка левичарска политичарка и борки-
ња за женска права.

10. Улица пут за Пресеку – Почиње од Посавских парти-
зана, иде дуж кп 208/11 и завршава се на граници кп 208/11 
са кп 208/14 у КО Баћевац. 

Образложење: По топониму.
11. Улица браће Петровић – Почиње од Посавских пар-

тизана, иде дуж кп 247/26, 248/3, 263/13 и завршава се на 
граници кп 263/13 са кп 263/14 у КО Баћевац. 

Образложење: Браћа Петровић, обојица су се звали Ми-
лорад, били су припадници бивше југословенске војске који 
су заробљени у Априлском рату 1941. године и убијени су у 
Немачкој због отпора у логору Шталиг.

12. Улица Селене Николић – Почиње од Владисава Ни-
колића, иде дуж кп 270, 281/11 и завршава се на граници кп 
281/11 са кп 280 у КО Баћевац. 

Образложење: Селена Николић је рођена у Баћевцу 
1888. године. Због својих антифашистичких уверења убије-
на је 28. децембра 1943. године у Баћевцу.

13. Салашка улица – Почиње од Посавских партизана, 
иде дуж кп 270, 334/8, 334/11, преко кп 340/6, дуж кп 340/8 и 
завршава се на граници кп 340/8 са кп 255/1 у КО Баћевац. 

14. Улица Хелене Пајовић – Почиње од новопредложене 
Салашке улице, иде дуж кп 335/9 и завршава се на граници 
кп 335/9 са кп 335/8 у КО Баћевац. 

Образложење: Хелена Пајовић (1979–2000) била је кли-
зачица у уметничком клизању која се такмичила на међуна-
родним такмичењима за Југославију. Три пута је учествова-
ла на Светском првенству у уметничком клизању и два пута 
на Европском првенству. Погинула је у саобраћајној незго-
ди 2000. године, само дан касније пошто је освојила бронзу 
на такмичењу Skate Israel. Од године 2001. године, Српска 
клизачка организација организује сваке године меморијал-
но такмичење КУП Хелена Пајовић.

15. Улица мали Лондон – Почиње од Братства и једин-
ства, иде дуж кп 227/11 и завршава се на граници кп 227/11 
са кп 227/10 у КО Баћевац. 

16. Улица солунских јунака – Почиње од Братства и је-
динства, иде дуж кп 227/12, 228/3, 352/6 и завршава се на кп 
352/6 између кп 352/17 и 352/12 у КО Баћевац. 

17. Улица Олге Јанчић – Почиње од Братства и једин-
ства, иде дуж кп 363/10 и завршава се на граници кп 363/10 
са кп 363/13 у КО Баћевац. 

Образложење: Олга Јанчић (1929–2012) била је српска 
вајарка. Прву самосталну изложбу одржала је 1959. године у 
Београдy и један је од оснивача групе „Простор 8” 1957. го-
дине. Граду Београду 1993. године предаје легат од деведесет 
скулптура који се данас чува у Кући легата. 

18. Баћевачка улица – Почиње на граници са насељеним 
местом Вранић, иде дуж кп 382/9 и завршава се на граници 
кп 382/9 са кп 382/8 у КО Баћевац. 

19. Вождовачка улица – Почиње од Живојина Петрови-
ћа Жире, иде дуж кп 384/26 и завршава се на граници кп 
384/26 са кп 793/1 у КО Баћевац. 

20. Чукаричка улица – Почиње од Живојина Петровића 
Жире, иде дуж кп 384/47, 384/49 и завршава се на граници 
кп 384/47 са кп 384/9 у КО Баћевац. 

21. Улица Михаила Костића – Почиње од Живојина Пе-
тровића Жире, иде дуж кп 384/3 и завршава се на граници 
кп 384/3 са кп 384/21 у КО Баћевац. 

Образложење: Михаило Костић био је учитељ у школи у 
Баћевцу крајем 19. века. Заслужан је што су многи артефак-

ти из римског периода са територије Барајева сачувани од 
заборава. Пресликавао је натписе са нагробних споменика 
и плоча.

22. Раковичка улица – Почиње од Живојина Петровића, 
Жире, иде дуж кп 384/40, 793/5 и завршава се на граници кп 
793/5 са кп 793/4 у КО Баћевац.

23. Ивковачка улица – Почиње од границе са насељеним 
местом Вранић, иде дуж кп 913/2, 911/5, 911/3 и завршава се 
на граници између кп 911/5, 911/3 са кп 911/2 у КО Баћевац. 

24. Улица Вука Бојовића – Почиње од Љубомира Жив-
ковића Шпанца, иде дуж кп 916/6, 917/6 и завршава се на 
граници кп 917/6 са кп 917/4 у КО Баћевац. 

Образложење: Вук Бојовић (1940–2014) био је дугогоди-
шњи директор Београдског Зоо врта. Пружио је велики до-
принос развоју Београдског Зоо врта.

25. Борањска улица – Почиње од Љубомира Живковића 
Шпанца, иде дуж кп 918/8, 935/20, 919/2 и завршава се код 
постојеће Улице таламбаске у КО Баћевац. 

Образложење: Борања је динарска планина у Подрињу у 
западном делу Србије. 

26. Личка улица – Почиње од Синише Николајевића, иде 
дуж кп 941/1 и завршава се на граници кп 941/1 са кп 940/4 
у КО Баћевац 

27. Улица Павла Бркића – Почиње од Љубомира Живко-
вића Шпанца, иде преко кп 936/2, 936/6, 936/7, 936/8, 936/9 и 
завршава се на граници кп 936/9 са кп 936/10 у КО Баћевац.

Образложење: Павле Бркић био је председник баћевачке 
општине и народни посланик од 1897–1899. године. Водио 
је у селу либералну, па напредну странку и основао је прву 
кредитну задругу у Баћевцу.

28. Улица Ксеније Атанасијевић – Почиње од Љубомира 
Живковића Шпанца, иде дуж кп 936/1 и завршава се на гра-
ници кп 936/1 са кп 936/22 у КО Баћевац.

Образложење: Ксенија Атанасијевић била је прва жена 
доцент и прва жена која је докторирала на Београдском 
универзитету 1922. године. Дипломирала је чисту филозо-
фију са класичним језицима. Била је преводитељка класич-
них филозофских дела.

29. Улица Јелене Лозанић – Почиње од Велике ливаде, 
иде дуж кп 1097/10, 1097/11, 1097/15, 1097/12 и завршава се 
на граници кп 1097/12 са кп 1096/2 у КО Баћевац. 

Образложење: Јелена Лозанић била је секретар Српског 
женског народног сабора, велики борац за права жена, бол-
ничарка у Балканском рату и представница Црвеног крста.

30. Улица Стевана Бешевића – Почиње од Велике лива-
де, иде дуж кп 1097/10, 1092/7, 1093/5, 1092/4 и завршава се 
на граници кп 1092/4 са кп 1081 у КО Баћевац. 

Образложење: Стеван Бешевић (1868–1942) је био судиј-
ски чиновник, адвокат, новинар, уредник сатиричног листа 
„Врач” и илустрованих дечјих новина „Наш лист”.

31. Рашковачка улица – Почиње од Љубомира Живкови-
ћа Шпанца, иде дуж кп 1112/10 и завршава се на граници кп 
1112/10 са кп 1112/12 у КО Баћевац. 

32. Колубарска улица – Почиње од Љубомира Живкови-
ћа Шпанца, иде дуж кп 1125/4, преко кп 1123, дуж кп 1111 
и завршава се на граници кп 1111 између кп 1117/9 и кп 
1137/2 у КО Баћевац. 

33. Рушањска улица – Почиње од Љубомира Живковића 
Шпанца, иде дуж кп 1127/6, 1124/5, 1124/15 и завршава се 
на граници кп 1124/5 са кп 1137/4 у КО Баћевац. 

34. Рудовачка улица – Почиње од границе кп 1127/11 са 
кп 2131, иде дуж кп 1127/11 и завршава се на граници кп 
1127/11 са кп 1127/2 у КО Баћевац. 

Образложење: По топониму.
35. Завичајна улица – Почиње од Љубомира Живковића 

Шпанца, иде дуж кп 1132/13 и завршава се на граници кп 
1132/13 са кп 1132/1 у КО Баћевац. 
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36. Врбичка улица – Почиње од Космајских партизана, 
иде дуж кп 1164/1 и завршава се на кп 1164/1 између кп 
1164/5 и 1164/6 у КО Баћевац. 

37. Улица Мине Караџић – Почиње од границе са насе-
љеним местом Шиљаковац, иде дуж кп 1167/7 и завршава 
се на граници кп 1167/7 са кп 1167/5 у КО Баћевац. 

Образложење: Мина Караџић (1828–1894) била је сли-
карка и књижевница, једна је од само три сликарке које су 
стварале у Србији у 19. веку.

38. Улица Радисава Рајка Димитријевића – Почиње од 
Милорада Бркића Ициног, иде дуж кп 1045 и завршава се 
на кп 1045 између кп 1230/2 и 1239/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Радислав Рајко Димитријевић био је по-
сланик у Скупштини Републике Србије и први председник 
општине Барајево у садашњем саставу села и територија. 
Активно је радио и успео да општина Барајево постане део 
града Београда од 1963. године. Рођен је 1928, а умро је у пр-
вој половини 21. века.

39. Улица Раба Радована – Почиње од Академика Петра 
Стевановића, иде дуж кп 1384, 1465/9 и завршава се на гра-
ници кп 1465/9 са кп 1462 у КО Баћевац. 

Образложење: Раб Радован је био Баћевчанин који је пре 
Карађорђевог устанка давао отпор дахијама, па су га у Ба-
ћевцу 1801. године убили. Поводом његове погибије изгра-
ђено је пригодно спомен-обележје као симбол отпора.

40. Улица Драгутина Добричанина – Почиње од Миле-
није Ивановић, иде дуж кп 571/3 и завршава се на граници 
кп 571/3 са кп 566/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Драгутин Добричанин (1922–1988) је био 
српски глумац, најпознатији по улози Васе С. Тајчића у се-
рији Позориште у кући.

41. Улица учитеља Милутина Обрадовића – Почиње од 
Миленије Ивановић, иде дуж кп 582/2, 582/7 и завршава се 
на кп 582/7 у КО Баћевац. 

Образложење: Милутин Обрадовић, по евиденцији по-
печитељства просвештенија за округ београдски, био је први 
учитељ баћевачке школе. Учитељски посао је обављао од 
1843. до 1859, а наследио га је учитељ Димитрије Поповић. 

42. Улица Миливоја Мила Катића – Почиње од Милути-
на Станимировића Миће, иде дуж кп 769, 768/5, 768/1, 597/6, 
597/7 и завршава се на граници кп 597/7 са 597/4 у КО Баћевац.

Образложење: Миливоје Катић је био је антифашиста и 
учесник НОР-а. Борио се на Неретви и Сутјесци. Оснивач је 
Прве пролетерске бригаде. Носилац је Партизанске споменице.

43. Влајковићева улица – Почиње од Љубе Богосављеви-
ћа, иде дуж кп 612/3, преко кп 721/3, дуж кп 612/2, 612/1 и 
завршава се код Живојина Катића Жике у КО Баћевац. 

44. Улица Радована Пантелића Пуре – Почиње од Дра-
гутина Јовановића Карла, иде дуж кп 1607 и завршава се на 
граници кп 1607 са кп 1608 у КО Баћевац. 

Образложење: Радован Пантелић Пура је био антифа-
шиста и учесник НОР-а и од 1941. оснивач Прве пролетер-
ске бригаде у Руду. Борио се на Неретви и Сутјесци и носи-
лац је Партизанске споменице.

45. Улица Добривоја Михаиловића – Почиње од Драгу-
тина Јовановића Карла, иде дуж кп 1600/11 и завршава се 
на граници кп 1600/11 са кп 1600/7 у КО Баћевац. 

Образложење: Добривоје Михаиловић је био оснивач 
соколске организације, антифашиста и оснивач Прве про-
летерске бригаде у Руду. Био је учесник битака на Неретви 
и Сутјесци и носилац Партизанске споменице.

46. Улица Љубивоја Михаиловића – Почиње од Драгути-
на Јовановића Карла, иде дуж кп 1360/7 и завршава се на 
граници кп 1360/7 са кп 1360/23 у КО Баћевац. 

Образложење: Љубивоје Михаиловић био је оснивач 
Прве пролетерске бригаде у Руду, учесник битака на Нере-
тви и Сутјесци и носилац Партизанске споменице.

47. Врелска улица – Почиње од Академика Петра Сте-
вановића, иде дуж кп 1367/2 и завршава се на граници кп 
1367/2 са кп 1367/3 у КО Баћевац. 

48. Водичка улица – Почиње од Академика Петра Стева-
новића, иде дуж кп 1391, 1387/3, 1388 и завршава се на гра-
ници кп 1388 са 1898 у КО Баћевац. 

49. Улица Свете Тројице – Почиње од Академика Петра 
Стевановића, иде дуж кп 1395/2, 1395/5 и завршава се на 
граници кп 1395/5 са кп 1395/4 у КО Баћевац. 

50. Шеварска улица – Почиње од Академика Петра Сте-
вановића, иде дуж кп 2103/4 и завршава се на граници кп 
2103/4 са кп 2099/4 у КО Баћевац. 

51. Улица Танасија Николића – Почиње од Радише Јова-
новића, иде дуж кп 696/5 и завршава се на кп 696/5 између 
кп 1664/2 и 1664/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Танасије Николић је био земљорадник 
из Баћевца крајем 19. века. Учесник је Балканских и Првог 
светског рата. Носилац је Карађорђеве звезде са мачевима 
указом бр. 1508/10. Због испољене храбрости добио је и ор-
ден Белог орла.

52. Улица Љубомира Стевановића Коциног – Почиње од 
Радише Јовановића, иде дуж кп 1660/4, 1660/8 и завршава 
се на граници кп 1660/8 са кп 1662/2 у КО Баћевац. 

Образложење: Љубомир Стевановић Коцине био је ан-
тифашиста, учесник НОБ-а и од 1941. године оснивач Прве 
пролетерске бригаде. Учествовао је у биткама на Неретви и 
Сутјесци и носилац је Партизанске споменице.

53. Улице Ленке Дунђерски – Почиње од Живорада Јан-
ковића, иде дуж кп 1731 и завршава се на граници кп 1731 
са кп 1727/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Ленка Дунђерски (1870–1895) била је ћер-
ка Лазара Дунђерског, имућног Србина у Војводини, вели-
ког произвођача и трговца житом и добротвора, чија поро-
дица води порекло из Гацка у Херцеговини.

54. Улица браће Танасијевић – Почиње од Златомира Ку-
змановића, иде дуж кп 1703/1 и завршава се на граници кп 
1703/1 са кп 1703/8 у КО Баћевац. 

Образложење: Браћа Танасијевић, старији Милутин и 
млађи Миливоје били су револуционари. Чинили су састав 
београдског батаљона, а у петој непријатељској офанзиви 
на Сутјесци су погинули. Гроб им се не зна.

55. Улица Милана Обреновића – Почиње од Живорада 
Јанковића, иде дуж кп 1801 и завршава се на кп 1801 код кп 
1873 у КО Баћевац. 

56. Улица Драгољуба Матејића – Почиње од новопредло-
жене Милана Обреновића иде дуж кп 1800/8, 1800/50 и за-
вршава се на граници кп 1800/50 са кп 1795/1 у КО Баћевац. 

Образложење: Учитељ Драгољуб Матејић оснивач је 
прве читаонице (библиотеке) у Баћевцу 1921. године. То је 
била и прва читаоница (библиотека) на територији општи-
не Барајево. 

Члан 15.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-447/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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