
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном 
премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење) и 
члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Министарства држав-
не управе и локалне самоуправе број 015-05-00177/2019-24 од 18. јула 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

Члан 1.
Делу улице Тадеуша Кошћушка који иде од Париске улице до Улице цара Душана мења се назив и одређује се нов назив: 

Улица Пјарона Де Мондезира. 

Члан 2.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни реги-

стар.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-441/19-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 самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном пре-
меру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење) и чла-
на 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Министарства државне 
управе и локалне самоуправе број 015-05-00175/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је 

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

ШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места којима није одређен назив у складу са Елабо-

ратима уличног система Републичког геодетског завода територији градске општине Обреновац. 

Члан 2.
У насељеном месту Обреновац (матични број насеља: 704741) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице Милоша Обреновића, на кп 1199/1, сече кп 1200/1, прати кп 1201/3, сече кп 1203/8, 

прати кп 1205/28, сече кп 1207/4, 1208/2, 1585/58, 2163/1, 1585/52, 1209/7, 1585/37, 2217/2, 2139/2, 2142, 2149/1, 2155/2, прати 
кп 2157/2, сече кп 2198/2, прати кп 1585/38, 641/7, 647/3 и завршава се између кп 639/6 и 641/9 КО Обреновац, код улице 
Белопољскe, одређује се назив:

– Бошка Бухе.
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Улици број 4 – која почиње од Улице ђачког батаљона, 
између кп 1735/2 и 1736, прати кп 1735/4 и завршава се из-
међу кп 1735/9 и 1735/11 КО Обреновац, одређује се назив:

– Видовданска.
Улици број 5 – која почиње од Омладинске, између кп 

1947 и 1945, прати кп 1946 и завршава се између кп 1951 и 
1940 КО Обреновац, код Улице Момчила Калајџића Мује, 
одређује се назив:

– Цигланска.
Образложење: По мајданима из којих се вадила сиро-

вина за прављење цигле и циглани која је постојала у том 
крају. 

Улици број 6 – која почиње од Улице Момчила Калајџи-
ћа-Мује, између кп 1964 и 1954, прати кп 1966 и завршава се 
на кп 2096 КО Обреновац, одређује се назив:

– Ливадска.
Улици број 7 – која почиње од Улице Момчила Калајџи-

ћа-Мује, између кп 1965/1 и 1964, прати кп 1965/8 и завр-
шава се између кп 1965/7 и 1958 КО Обреновац, одређује се 
назив:

– Божидара Ферјанчића.
Образложење: Божидар Ферјанчић (1929–1998) био је 

историчар, професор на Филозофском факултету у Београ-
ду и академик Српске академије наука и уметности. Фер-
јанчић је својим радом продужио дело свог учитеља Геор-
гија Острогорског и допринео стварању особеног профила 
београдске византолошке школе. Бавио се историјом позне 
Византије, темама из њеног унутрашњег развоја (друштво, 
институције, економија), затим из византијско-словенских 
односа, помоћних наука, пре свега дипломатике.

Улици број 9 – која почиње од Улице војводе Мишића, 
између кп 2046 и 2045, сече кп 2045, 2048 и завршава се код 
кп 2050 КО Обреновац, одређује се назив:

– Владе Аксентијевића.
Образложење: Влада Аксентијевић (1916–1942) је био 

учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Ју-
гославије.

Улици број 10 – која почиње од Улице 14. октобра, изме-
ђу кп 1272 и 1351/1, прати део кп 1364, скреће лево, прати 
кп 1281/1 и завршава се између кп 1234 и 1284 КО Обрено-
вац, одређује се назив:

– Пантелијe Николића.
Образложење: Пантелија Николић (1925–1999) био је 

учесник у спасавању грађана од СС дивизије, виолиниста и 
учесник НОР-а. После рата активно је учествовао у обна-
вљању земље.

Улици број 12 – која почиње на кп 993/1, сече кп 995/2, 
983/14 и завршава се на кп 983/36 КО Обреновац, одређује 
се назив:

– Милунке Савић.
Образложење: Милунка Савић била је српска хероина 

Балканских ратова и Првог светског рата, наредник у Дру-
гом пуку српске војске Књаз Михаило и жена са највише 
одликовања у историји ратовања. Рањавана је у борбама де-
вет пута. Због неизмерне храбрости Французи су је прозва-
ли српска Јованка Орлеанка.

Улици број 13 – која почиње између кп 983/86 и 983/85, 
прати кп 983/42, сече кп 983/95 и завршава се на кп 983/95 
КО Обреновац, одређује се назив:

– Јелисавете Начић.
Образложење: Јелисавета Начић (1878–1955) била је 

прва српска жена архитекта.
Улици број 14 – која почиње између кп 983/80 и 983/41, 

прати кп 983/40 и завршава се између кп 983/73 и 983/139 
КО Обреновац., одређује се назив:

– Јелене Анжујске.

Улици број 15 – која почиње између кп 983/61 и 983/62, 
прати кп 983/113 и завршава се између кп 983/112 и 983/67 
КО Обреновац, одређује се назив:

– Филипа Вишњића.
Улици број 16 – која почиње између кп 983/109 и 989/1, 

прати кп 989/2, 986/2, скреће лево, прати кп 986/1 и завр-
шава се између кп 986/3 и 985/2 КО Обреновац, одређује се 
назив:

– Дивне Ђурић.
Образложење: Дивна Ђурић Замоло (1922–1995) била 

је историчарка београдске архитектуре и урбанизма. Об-
јавила је читав низ капиталних дела посвећених Београду: 
Градитељи Београда 1815–1914; Београд са старих фотогра-
фија; Хотели и кафане XIX века у Београду; Београд 1930. 
на фотографијама Јеремије Станојевића; Београд 1898–1914 
из архиве Грађевинског одбора, као и читав низ драгоцених 
радова у стручној периодици. Била је члан Италијанске ака-
демије за уметност у Парми.

Улици број 17 – која почиње између кп 983/44 и 991/5, 
прати кп 991/1, део кп 990/10 и завршава се код кп 2224 КО 
Обреновац, одређује се назив:

– Данице Томић.
Образложење: Даница Томић је била југословенска ави-

јатичарка. Прва је жена са пилотском дозволом у Краљеви-
ни Југославији.

Улици број 18 – која почиње између кп 983/2 и 983/3, 
прати део кп 983/25 и завршава се код кп 983/125 КО Обре-
новац, одређује се назив:

– Живојина Ђорђевића.
Образложење: Живојин Ђорђевић (1872-1957) је био 

српски биолог, зоолог и професор Медицинског факултета 
Универзитета у Београду.

Улици број 19 – која почиње од Улице краља Александра 
Првог, на кп 1539/1, прати кп 1050/6 и завршава се између 
кп 1050/18 и 1050/14 КО Обреновац, одређује се назив:

– Бранка Радичевића.
Улици број 20 – која почиње од Улице краља Александра 

Првог, на кп 1539/1, прати кп 1049/16 и завршава се између 
кп 1049/8 и 1049/14 КО Обреновац, одређује се назив:

– Милеве Марић.
Образложење: Милева Марић-Ајнштајн (1875–1948) је 

била српска математичарка и жена Алберта Ајнштајна.
Улици број 21 – која почиње од Улице светог Саве, изме-

ђу кп 1000/4 и 1000/3, прати кп 1000/21, 1000/22, 1000/23 и 
завршава се на кп 1000/33 КО Обреновац, одређује се назив:

– Ђурђевданска.
Улици број 22 – која почиње од Улице светог Саве, из-

међу кп 1001/7 и 1001/8, прати део кп 1001/5, сече кп 1001/1 
и завршава се на кп 1001/1, код кп 1001/18 КО Обреновац, 
одређује се назив:

– Душка Радовића.
Улици број 23 – која почиње од новопредложене Улице 

Душка Радовића, између кп 1001/6 и 1001/21, на кп 1001/5, 
сече кп 1002/15, 1002/10, 1002/4, 652/19 и завршава се на кп 
652/14 КО Обреновац, одређује се назив:

– Палешка.
Образложење: По називу Градске општине Обреновац 

који је носио до 1859. године.
Улици број 24 – која почиње од новопредложене Палешке 

улице, између кп 1002/3 и 1001/21, прати кп 1002/20 и завр-
шава се код кп 1002/19 КО Обреновац, одређује се назив:

– Белог дуда.
Улици број 25 – која почиње од Улице светог Саве, изме-

ђу кп 654/6 и 656/5, прати кп 656/13, део кп 657/9 и заврша-
ва се код кп 657/5 КО Обреновац, одређује се назив:

– Светог Николе.
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Улице број 26 – која почиње од Улице светог Саве, из-
међу кп 656/3 и 658/1, прати део кп 658/15, и завршава се 
између кп 657/8 и 658/14 КО Обреновац, одређује се назив:

– Симеона Роксандића.
Образложење: Симеон Роксандић био је српски вајар 

(1874–1943) који припада најстаријој генерацији српских 
вајара. Он је представник српског академизма, везан за 
прве почетке развоја српске скулптуре.

Улици број 27 – која почиње од Улице Немањина, изме-
ђу кп 194/1 и 432, прати кп 431/7 и завршава се између кп 
435/6 и 431/6 КО Рвати, одређује се назив:

– Јосифа Панчића.
Улици број 28 – која почиње од Улице браће Голубовић, 

на кп 428/2, сече кп 428/1 и завршава се на кп 428/1, код кп 
429/9 КО Рвати.

– Кајмакчаланска.
Улици број 29 – која почиње од Фрушкогорске, између 

кп 362/9 и 197/44, прати кп 361/22 и завршава се између кп 
361/10 и 364/2 КО Рвати, одређује се назив:

– Боре Костића.
Образложење: Боривоје Бора Костић (1930–2011) је био 

југословенски фудбалер и један од најбољих стрелаца у ју-
гословенском фудбалу свих времена.

Улици број 31 – која почиње од Улице Александра Аце 
Симовића, између кп 102 и 104/2, прати кп 103 и завршава 
се између кп 99/1 и 108 КО Рвати, одређује се назив:

– Радомира Путника.
Улици број 32 – која почиње од Улице Николе Тесле, из-

међу кп 243/18 и 242/20, сече кп 243/24, 243/15, 243/1, скреће 
десно и завршава се на 242/1 КО Рвати, одређује се назив:

– Патријарха Павла.
Улици број 33 – која почиње од Доситејеве, између кп 

706 и 694, прати кп 703, 704 и завршава се између кп 705 и 
701 КО Рвати, одређује се назив:

– Станоја Главаша.
Улици број 34 – која почиње од Доситејеве, код кп 732, 

сече кп 722 и завршава се на кп 722, код кп 731 КО Рвати, 
одређује се назив:

– Радоја Домановића.
Улици број 35 – која почиње од Доситејеве, између кп 

754/1 и 752, прати кп 753/1, 753/3, 753/2, и завршава се на кп 
819 КО Рвати, одређује се назив:

– Ђуре Јакшића.
Улици број 36 – која почиње од Доситејеве, на кп 764/3, 

сече кп 764/3, 764/1 и завршава се на кп 764/1 КО Рвати, 
одређује се назив:

– Народних хероја.
Улици број 37 – која почиње између кп 772 и 777/2, пра-

ти кп 777/1 и завршава се између кп 775 и 778/1 КО Рвати, 
одређује се назив:

– Солунска.
Улици број 38 – која почиње од Немањине, између кп 

475 и 478/2, прати кп 478/18 и завршава се на кп 477/24 КО 
Рвати, одређује се назив:

– Бобана Гачића.
Образложење: Бобан Гачић био је Обреновчанин и вој-

ник ЈНА који је погинуо у оружаним сукобима у Вуковару 
1991. године.

Улици број 39 – која почиње од Улице забрански пут, 
на кп 775/2, сече кп 775/2, 803/7, 803/8, 798/15, 803/33, и за-
вршава се на кп 803/34 КО Обреновац, код Улице забран, 
одређује се назив:

– Павла Вуисића.
Образложење: Павле Вуисић (1926–1988) био је југосло-

венски и српски глумац.

Улици број 40 – заједничка је са насељеним местом Бело 
Поље и почиње од границе са суседним насељеним местом 
Бело Поље, на кп 2180, сече кп 2171, 2177, 2169, 2168, 2202 
и завршава се између кп 2202 и 1585/12 КО Обреновац, код 
улице Белопољске, одређује се назив:

– Трговачка.

Члан 3.
У насељеном месту Рвати (матични број насеља: 704792) 

утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Косовске, на граници са 

суседним насељеним местом Обреновац, код кп 618, прати 
део кп 652/1 и завршава се на кп 614/9 КО Рвати, одређује 
се назив:

– Косовке девојке.
Улици број 2 – Улица почиње од Косовске, између кп 

314/2 и 631/2, пролази између кп 313 и 631/2, 312 и 631/6, 
прати кп 632/5, сече кп 632/2, скреће лево и пролази поред 
кп 636, прати део кп 637/4 и део кп 638/5, и завршава се из-
међу кп 638/3 и 632/2 КО Рвати, одређује се назив:

– Иве Лоле Рибара.
Улици број 3 – која почиње од Улице др Арчибалда Рајса, 

на кп 584/7, прати кп 586/7, скреће десно код кп 585/4, пра-
ти кп 586/8 и завршава се на кп 586/1 КО Рвати, одређује се 
назив:

– Павла Паје Николића.
Образложење: Павле Паја Николић (1949–2007) био је 

српски писац који је објавио две књиге завичајне прозе и 
аутор је више драмских текстова. Бавио се позоришном ре-
жијом и историографијом. Живео је и радио у Обреновцу.

Улици број 4 – која почиње од Улице Бранислава Ну-
шића, између кп 602/1 и 602/2, прати кп 602/14, 594/1, сече 
кп 593/12, прати кп 587/4 и завршава се између кп 587/1 и 
589/3 КО Рвати, код Улице др Арчибалда Рајса, одређује се 
назив:

– Јована Цвијића.
Образложење: Јован Цвијић (1865–1927) био је српски 

научник, оснивач Српског географског друштва, председ-
ник Српске краљевске академије, професор и ректор Бео-
градског универзитета и почасни доктор Универзитета 
Сорбоне и Карловог универзитета у Прагу. 

Улици број 5 – која почиње од Улице Бранислава Нушића, 
између кп 602/9 и 602/10, прати кп 602/12, 593/17, 592/2, 589/26, 
и завршава се на кп 589/23 КО Рвати, одређује се назив:

– Светозара Марковића.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Улице 

Јована Цвијића, између кп 602/1 и 594/4, прати кп 598/6, 
598/9, 598/10 и завршава се на кп 598/13 КО Рвати, одређује 
се назив:

– Детелинска.
Члан 4.

У насељеном месту Бело Поље (матични број насеља: 
704571) утврђују се следећи називи улица:

Улици број 1 – која почиње између кп 22/1 и 21/3, пра-
ти кп 22/5, 21/6, 21/16, део кп 29/1 и завршава се између кп 
29/5 и 29/13 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Радничка.
Улици број 2 – која почиње између кп 26/3 и 26/2, сече 

кп 26/1, 25/5, скреће лево на кп 25/2, прати кп 25/12, 25/11 и 
завршава се између кп 25/10 и 25/5 КО Бело Поље, одређује 
се назив:

– Симе Ћирковића.
Образложење: Сима Ћирковић (1929–2009) био је један 

од највећих познавалаца српског средњег века. Био је члан 
многих академија, међу којима је и САНУ.
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Улици број 3 – која почиње од новопредложене Раднич-
ке улице, између кп 29/8 и 29/9, сече кп 29/1 и завршава се 
на кп 29/1, код кп 29/10 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Тамишка.
Улици број 4 – која почиње од границе са суседним на-

сељеним местом Звечка, код кп 440, прати и иде паралелно 
целом дужином са кп 446 и завршава се између кп 448/1 и 
445/1 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Бошњачка.
Образложење: По насељу Бошњаци.
Улици број 5 – која почиње на граници са суседним на-

сељеним местом Обреновац, код кп 22/1, пролази поред кп 
20/27, 20/28, прати кп 20/2, сече кп 19/29, 19/13, 16/16, 16/2, 
15/10, 14/14, и завршава се на кп 10/100 КО Бело Поље, код 
улице Тамнавска 1. део, одређује се назив:

– Шљивице.
Образложење: По насељу Шљивице. 
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Улице 

шљивице, између кп 16/3 и 16/13, прати кп 16/15 и заврша-
ва се на кп 16/26 КО Бело Поље, врши се промена назива 
улице Тамнавска 3 део и одређује се назив:

– Пролетерска.
Улици број 7 – заједничка је са насељеним местом Обре-

новац и почиње између кп 19/2 и 19/20, прати кп 19/17, сече 
кп 19/16, прати кп 19/38, сече кп 32/1, 40, иде дуж границе 
кп 319/6, иде границом са суседним насељеним местом Об-
реновац, пролази поред кп 315/1, 315/8, 314/4, 313/1, 311/2, 
310/1, и завршава се код кп 310/1 КО Бело Поље, код Улице 
белопољске, одређује се назив:

– Трговачка.
Улици број 8 – која почиње од Колубарске, између кп 

12/11 и 12/13, на кп 12/12, сече кп 13/12, 13/13, 13/28, прати 
кп 34/7, део кп 34/9, скреће лево код кп 35/1, пролази поред 
кп 36/2, 37/1, 38/3, 38/5, скреће лево код кп 38/6, прати део 
кп 324/1 и завршава се између кп 319/5 и 40 КО Бело Поље, 
код новопредложене Улице трговачке, врши се промена на-
зива улице Колубарска 2 део одређује се назив:

– Васе Пелагића.
Улици број 9 – која почиње од новопредложене Улице Васе 

Пелагића, између кп 39/14 и 39/3, прати кп 39/27 и завршава 
се између кп 39/17 и 39/13 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Боре Станковића.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Улице 

Васе Пелагића, између кп 34/2 и 34/3, прати кп 34/15, сече 
кп 13/25, 13/8, 12/9 и завршава се на кп 12/9, између кп 12/4 
и 12/8 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Миодрага Живанова.
Образложење: Миодраг Живанов (1928–2000) био је је-

дан од најважнијих српских библиографа модерног доба. 
Био је дугогодишњи начелник Библиографског одељења 
Народне библиотеке Србије.

Улици број 11 – која почиње од Колубарске, између кп 
30/4 и 30/5, прати целом дужином кп 30/8 и завршава се из-
међу кп 30/1 и 30/15 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Копаоничка.
Улици број 12 – која почиње од Колубарске, између кп 

48/4 и 48/15, прати кп 48/1 и завршава се на кп 48/19 КО 
Бело Поље, одређује се назив:

– Петра Драпшина.
Улици број 13 – која почиње од Белопољске, нa кп 342, 

прати кп 344 и завршава се код кп 345/4 КО Бело Поље, 
одређује се назив:

– Максима Горког.
Улици број 14 – која почиње од Белопољске, између кп 

292 и 285, прати део кп 919/2 и завршава се између кп 293/3 
и 56 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Ивана Цанкара.

Улици број 15 – која почиње од Белопољске, између кп 
263 и 283, прати целом дужином кп 274 и завршава се изме-
ђу кп 277/4 и 267/8 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Спасовданска.
Улици број 16 – која почиње од Белопољске, између кп 

254/1 и 228/1, прати део кп 240 и завршава се између кп 
228/1 и 246 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Пут за Потковицу.
Образложење: Потковица је део старог меандра реке Ко-

лубаре у Белом Пољу. 
Улици број 17 – која почиње од Белопољске, између кп 

534/5 и 536, прати целом дужином кп 535 и део кп 559 и за-
вршава се између кп 498 и 560/3 КО Бело Поље, одређује се 
назив:

– Зејтинличка.
Улици број 18 – која почиње од Белопољске, између кп 

549/1 и 586/3, прати целом дужином кп 550 и завршава се 
између кп 557/4 и 573 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Доцића.
Образложење: Драган Доцић био је Обреновчанин и пр-

воборац, који је погинуо 1942. године. 
Улици број 19 – која почиње од Тамнавске, код кп 393/9, 

иде границом кп 393/2, пролази поред кп 393/4, 393/1 и завр-
шава се код кп 393/13 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Ковачка.
Улици број 20 – која почиње од границе са суседним 

насељеним местом Обреновац, на кп 926/8, сече кп 433/39, 
433/33, 433/30, 433/37, прати део кп 433/35, 427/1 и завр-
шава се између кп 427/7 и 421/14 КО Бело Поље, код Улице 
гробљанске, одређује се назив:

– Филимоновића.
Образложење: Филимоновићи представљају породич-

ну задругу која се крајем 19. века одвојила од рода Кадића 
– Филимоновића настањеног у Лешку, након што је угушен 
Ибарски устанак током Српско-турског рата 1876–1878. 
Нова породична задруга је настала непосредно пре пресе-
љења домаћинстава браће Јакова и Тодосија Филимоновића 
у новослобођену територију Топличког округа. Први писа-
ни траг о Филимоновићима као засебном породичном ен-
титету се налази у писму које су краљу Милану Обреновићу 
1878. године упутиле вође устанка у Ибарском Колашину 
током Српско-турског рата. Јаков Вилимановић (Јаков Фи-
лимоновић) се појављује као један од вођа поменутог устан-
ка и потписник писма које су српском кнезу упутили уста-
ници из Ибарског Колашина након неупеха устанака, са 
молбом да њима и њиховим породицама допусти слободан 
улазак и насељење у Србији.

Улици број 21 – која почиње од новопредложене Улице 
Филимоновића, између кп 433/34 и 433/11, прати кп 433/12, 
412/11 и завршава се између кп 409/1 и 412/4, на кп 412/10 
КО Бело Поље, код Улице тамнавске, одређује се назив:

– Крушчића.
Образложење: Крушчић је насеље у Србији у Аутоном-

ној покрајини Војводини у општини Кула у Западнобачком 
округу. 

Улици број 22 – која почиње од новопредложене Улице 
Филимоновића, између кп 433/11 и 426/12, прати кп 426/14, 
412/1 и завршава се између кп 412/5 и 412/6 КО Бело Поље, 
код Улице тамнавске, одређује се назив:

– Јефимијина.
Улици број 23 – која почиње од новопредложене Улице 

Филимоновића, између кп 426/11 и 426/1, прати кп 426/9, 
415/11 и завршава се између кп 415/1 и 413 КО Бело Поље, 
код Улице тамнавске, одређује се назив:

– Дедиње.
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Улици број 24 – која почиње од новопредложене Улице 
Филимоновића, између кп 426/7 и 426/3, прати кп 426/4, 
418/2 и завршава се између кп 416 и 418/3 КО Бело Поље, 
код Улице тамнавске, одређује се назив:

– Лекино сокаче.
Образложење: Марко Т. Леко (1853–1932) је био хемичар, 

ректор Велике школе, академик и председник Црвеног крста.
Улици број 25 – која почиње од Тамнавске, између 

кп 421/7 и 421/6, прати кп 421/1 и завршава се између кп 
421/12 и 421/2 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Потес.
Образложење: По ливадама и пашњацима у Белом Пољу. 
Улици број 26 – која почиње од Улице тамнавске, између 

кп 406/8 и 383/4, прати део кп 406/2 и завршава се код кп 
384/7 КО Бело Поље, одређује се назив:

– Томићево сокаче.
Образложење: Боривоје Томић био је Обреновчанин 

који је погинуо на Солунском фронту.
Улици број 27 – представља наставак постојеће улице 

Бошковића крај (матични број: 704571058695) и продужава 
се у делу од Улице Бошковића крај, између кп 459 и 479/2, 
прати кп 480, скреће лево на кп 468/2, сече кп 466/2, скреће 
десно, прати кп 465/2 и завршава се између кп 465/1 и 466/1 
КО Бело Поље, одређује се назив:

– Бошковића крај.

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

704652) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице Александра Аце 

Симовића између кп 2661/4 и 2661/8, прати кп 2661/9 и за-
вршава се између кп 2661/7 и 2661/8 КО Забрежје, одређује 
се назив:

– Седмог јула.
Улици број 2 – која почиње од Улице Александра Аце 

Симовића, између кп 2662/1 и 2662/4, прати кп 2662/8, 
2662/9, 2662/13 и завршава се на кп 2662/7 КО Забрежје, 
одређује се назив:

– Моше Пијаде.
Улици број 3 – која почиње од Улице Александра Аце 

Симовића, између кп 2670/1 и 2671/1, прати 2670/3, 2670/4, 
скреће десно и прати кп 2675/6 и завршава се на кп 2675/3 
КО Забрежје, одређује се назив:

– Соње Маринковић.
Улици број 4 – која почиње од Улице Александра Аце 

Симовића, између кп 2237/2 и 2235, скреће лево и сече кп 
2237/2, 2237/3, прати кп 2238/3, и завршава се између кп 
2244 и 2237/3 КО Забрежје, одређује се назив:

– Лазе Костића
Улици број 5 – која почиње од Улице Александра Аце 

Симовића, између кп 2249/1 и 2248/1, прати кп 2249/7, 
2249/8, 2249/9 и завршава се на кп 2249/6 КО Забрежје, 
одређује се назив:

– Милентија Поповића.
Улици број 6 – која почиње од Улице проте Матеје Не-

надовића, између кп 2196/1 и 2197/2, прати кп 2197/9 и за-
вршава се између кп 2197/8 и 2196/2 КО Забрежје, одређује 
се назив:

– Љубише Бачића.
Образложење: Љубиша Бачић Баја (1922–1999) је био 

српски глумац, песник и преводилац. Био је члан Атељеа 212 
и остварио је низ епизодних улога на филму и телевизији.

Улици број 7 – која почиње од Улице проте Матеје Нена-
довића, између кп 2130/10 и 2132, прати кп 2130/11 и завр-
шава се код кп 2128/2 КО Забрежје, одређује се назив:

– Булоњска.

Образложење: Булоњска шума (франц. Bois de Boulogne) 
налази се у XVI арондисману у Паризу. 

Улици број 8 – која почиње од Улице забрешких парти-
зана, између кп 1872/1 и 2100, прати део кп 2086 и завршава 
се на кп 1872/1 КО Забрежје, одређује се назив:

– Петра Карађорђевића.
Образложење: Петар I Карађорђевић (1844–1921) био је 

краљ Србије од 1903. до 1918. и краљ Срба, Хрвата и Слове-
наца од 1918. до 1921. године.

Улици број 9 – која почиње од Улице Ивана Богдановића 
Вањке, између кп 2310/3 и 2311/1, прати кп 2311/1 и завр-
шава се између кп 2310/2 и 2311/1 KO Забрежје, одређује се 
назив:

– Бојана Јевтића Лађара.
Образложење: Бојан Јевтић Лађар погинуо је 1999. годи-

не приликом бомбардовања у близини Кошара на Косову.
Улици број 10 – која почиње од Улица Ивана Богдано-

вића Вањке, између кп 1722/1 и 1721/1, прати кп 1721/7 и 
завршава се између кп 1723 и 1721/5 КО Забрежје, одређује 
се назив:

– Милутина Миланковића.
Улици број 11 – која почиње од Савске, на кп 1236, сече 

кп 1236, прати део кп 1235/8 и завршава се између кп 1235/5 
и 1654/1 КО Забрежје, одређује се назив:

– Српска.

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

704679) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице браће Јоксића, из-

међу кп 2243 и 2241, пролази између кп 2244 и 2242, пра-
ти кп 2245 и завршава се између кп 2248 и 2237 КО Звечка, 
одређује се назив:

– Зорана Радмиловића.
Образложење: Зоран Радмиловић (1933–1985) био је 

српски глумац. Једна од његових најпознатијих позори-
шних улога била је у представи „Радован III”, по којој је до-
био титулу краља хумора и импровизације.

Улици број 2 – која почиње од Улице Живе Борјановића, 
између кп 2195 и 2193, прати кп 2194 и завршава се измеђи 
кп 2190 и 2202 КО Звечка, одређује се назив:

– Димитрија Благојевића.
Образложење: Димитрије Благојевић одликован је спо-

меницом његовог височанства Милана Обреновића за за-
слуге у Српско-турском рату од 1876. до 1878. године.

Улици број 3 – која почиње од Улице браће Јоксића, из-
међу кп 2560 и 2558, прати кп 2559/1 и завршава се између 
кп 2555 и 2565 КО Звечка, одређује се назив:

– Ружице Сокић.
Улици број 4 – која почиње од Улице Живе Борјановића, 

између кп 2450 и 2451, прати кп 2418/2, 2418/1, и завршава 
се између кп 2466 и 2461 КО Звечка, одређује се назив:

– Николе Симића.
Улици број 5 – која почиње од Улице Живе Борјановића, 

између кп 2468/10 и 2469, прати кп 2468/11 и завршава се 
између кп 2468/2 и 2471 КО Звечка, одређује се назив:

– Масарикова.
Улици број 6 – која почиње од Улице браће Јоксића, из-

међу кп 2492 и 2775/1, прати кп 2486 и завршава се изме-
ђу кп 2487 и 2778 КО Звечка, код улице Живе Борјановића, 
одређује се назив:

– Матије Гупца
Улици број 7 – која почиње од Улице браће Јоксић, из-

међу кп 2713 и 2718, прати кп 2715 и завршава се између кп 
2716 и 2709 КО Звечка, одређује се назив:

– Његошева.
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Улици број 8 – која почиње од Улице браће Јоксића, из-
међу кп 2817 и 2814, прати кп 2815 и завршава се између кп 
2820 и 2818 КО Звечка, одређује се назив:

– Косте Абрашевића.
Улици број 9 – која почиње од новопредложене Улице 

Јована Поповића, између кп 2883/1 и 4473, прати део кп 
4857, скреће десно код кп 4470, прати кп 4469 и завршава се 
између кп 4481/9 и 4466 КО Звечка, одређује се назив:

– Доситеја Обрадовића.
Улици број 10 – која почиње од Улице солунског фронта, 

између кп 2373 и 2371, прати кп 2374, сече кп 2378/2 и завр-
шава се између кп 2378/1 КО Звечка, одређује се назив:

– Мире Алечковић.
Образложење: Мира Алечковић (1924–2008) била је срп-

ска књижевница и песникиња.
Улици број 11 – која почиње од Улице солунског фронта, 

између кп 2379 и 2351, прати кп 2352/2, 2352/3, 2352/1 и завр-
шава се између кп 2347 и 2355/1 КО Звечка, одређује се назив:

– Јована Поповића.
Улици број 12 – која почиње од Улице солунског фронта, 

између кп 2317 и 2322, прати кп 2318 и завршава се између 
кп 2320 и 2321 КО Звечка, одређује се назив:

– Исидоре Секулић.
Образложење: Исидора Секулић (1877–1958) била је 

српска књижевница, академик и прва жена члан Српске 
академије наука и уметности. 

Улици број 13 – која почиње од Улице Момчила Калајџића 
Мује, између кп 2024 и 2087, прати кп 2028/1, 2028/2 и завр-
шава се између кп 2013 и 2016 КО Звечка, одређује се назив:

– Мије Алексића.
Образложење: Милосав Мија Алексић (1923–1995) је 

био српски позоришни, телевизијски, филмски глумац и 
хумориста. 

Улици број 14 – која почиње од Улице Момчила Калајџи-
ћа Мује, између кп 3193 и 1995, прати кп 4804, 4805 и завр-
шава се између кп 3218 и 3222 КО Звечка, код новопредло-
жене Улице Ђуре Даничића, одређује се назив:

– Миодрага Петровића Чкаље.
Образложење: Миодраг Петровић Чкаља (1924–2003) је 

био српски глумац и један од најистакнутијих комичара на 
територији бивше Југославије.

Улици број 15 – која почиње од Улице Пете козарске, из-
међу кп 3301 и 3241/1, прати део кп 4803, скреће лево код кп 
3242, прати део кп 4806 и завршава се између кп 3274 и 3207 
КО Звечка, одређује се назив:

– Ђуре Даничића.
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Улице 

мајке Јевросиме, између кп 362 и 371, прати кп 388/3, завр-
шава се између кп 366 и 365 КО Звечка, одређује се назив:

– Милана Коњовића.
Образложење: Милан Коњовић (1898–1993) је био срп-

ски сликар 20. века. Својим опусом од 6000 радова, припада 
врху српске ликовне уметности.

Улици број 17 – која почиње од новопредложене Улице 
мајке Јевросиме, између кп 386 и 372, прати кп 388/4 и за-
вршава се између кп 380 и 375 КО Звечка, одређује се назив:

– Паје Јовановића.
Образложење: Павле Паја Јовановић (1859–1957) је био 

један од највећих српских сликара и представник академ-
ског реализма. Јовановић се убраја међу 100 најзнаменити-
јих Срба.

Улици број 18 – која почиње од Улице браће Лазића, из-
међу кп 394 и 390, прати и завршава се на кп 392 КО Звечка, 
одређује се назив:

– Данила Киша.
Образложење: Данило Киш (1935–1989) је био српски 

књижевник и дописни члан САНУ. 

Улици број 19 – која почиње од Улице браће Лазића, из-
међу кп 408/5 и 407, прати кп 2973/7 и завршава се између 
кп 409 и 403 КО Звечка, одређује се назив:

– Мајке Јевросиме.
Улици број 20 – која почиње од Пете козарске, између кп 

479 и 486, прати кп 500/3 и завршава се између кп 481 и 483 
КО Звечка, одређује се назив:

– Мајора Гавриловића.
Улици број 21 – која почиње од Пете козарске, између кп 

489 и 499, прати кп 500/2 и завршава се између кп 494 и 495 
КО Звечка, одређује се назив:

– Стевана Алексића.
Образложење: Стеван Алексић (1876–1923) један је од 

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

Улици број 22 – која почиње од Улице браће Лазића, код 
кп 532/1, прати кп 531, прати кп 4813, скреће десно код кп 
588, прати кп 2974/3 и завршава се између кп 593 и 592 КО 
Звечка, одређује се назив:

– Степе Степановића.
Улици број 23 – која почиње од Улице Ивана Егедушеви-

ћа, између кп 45 и 71/1, прати кп 72/2, и завршава се између 
кп 48 и 64 КО Звечка, одређује се назив:

– Драгана Лукића.
Образложење: Драган Лукић (1928–2006) био је српски 

дечији писац.
Улици број 24 – која почиње од Улице браће Лазића, из-

међу кп 3047 и 51, прати део кп 4791 и завршава се између 
кп 3052 и 3106 КО Звечка, одређује се назив:

– Стеријина.
Улици број 25 – која почиње од Улице браће Лазић, из-

међу кп 846 и 857, прати кп 2973/5 и завршава се између кп 
848/4 и 850/1 КО Звечка, одређује се назив:

– Танаска Рајића.
Образложење: Атанасије (Танаско) Рајић био је Карађор-

ђев барјактар са којим је 1804. године подигао Први српски 
устанак. Био је командант устаничких снага у Милошевом 
Другом српском устанку 1815. године.

Улици број 26 – која почиње од Улице браће Лазић, из-
међу кп 836/1 и 845, прати кп 2973/4 и завршава се између 
кп 838 и 841 КО Звечка, одређује се назив:

– Славка Родића.
Улици број 27 – која почиње од Улице браће Лазић, код 

кп 759, прати кп 2973/2, 3650/8 и завршава се између кп 
3651 и 3650/5 КО Звечка, одређује се назив:

– Расинска.
Улици број 28 – која почиње од Улице посавског парти-

занског одреда, између кп 1193 и 1192, прати део кп 4824, 
скреће лево код кп 915, прати кп 923 и завршава се између 
кп 925 и 921/2 КО Звечка, одређује се назив:

– Брегалничка.
Улици број 29 – која почиње од Улице посавског парти-

занског одреда, између кп 1160 и 1158, прати кп 1159/2 и 
завршава се између кп 1166 и 1149 КО Звечка, одређује се 
назив:

– Метохијска.
Улици број 30 – која почиње од Улице Драга Вуковића 

Корчагина, између кп 1084 и 1317, прати кп 2974/5, 4815, 
сече кп 3357, 4774, 3355, и завршава се код Улице пете ко-
зарске, код кп 3318 КО Звечка, одређује се назив:

– Илије Бирчанина.
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Улици број 31 – која почиње од новопредложене Улице 
Илије Бирчанина, између кп 3453 и 3410/2, прати део кп 
4814, скреће лево код кп 3452, прати кп 3462 и завршава се 
између кп 3447 и 3448 КО Звечка, одређује се назив:

– Радивоја Кораћа.
Улици број 32 – која почиње од Улице Драга Вуковића 

Корчагина, између кп 1342 и 1344, прати кп 2974/6 и завр-
шава се између кп 1339 и 1347 КО Звечка, одређује се назив:

– Милана Топлице.
Образложење: Топлица Милан, познат и као Милан из 

Топлице, био је српски витез, који је погинуо у Косовској 
бици 1389. године.

Улици број 33 – која почиње од Улице Драга Вуковића 
Корчагина, између кп 1422/1 и 1433, прати кп 1424 и завр-
шава се између кп 1427 и 1428 КО Звечка, одређује се назив:

– Ивана Косанчића.
Образложење: Иван Косанчић је био српски витез који 

је погинуо у боју на Косову 1389. године.
Улици број 34 – која почиње од Улице Драга Вуковића 

Корчагина, између кп 1444 и 1453, прати кп 1452, 1447 и за-
вршава се на кп 1450/3 КО Звечка, одређује се назив:

– Капетана Петра Ерића.
Образложење: Петар Ерић био је буљубаша, капетан и 

учесник у оба српска устанка. Умро је 1820. године и сахра-
њен је на сеоском гробљу, где има потписану спомен пло-
чу. Петар Ерић потиче из фамилије Ерићи, који су били пре 
100 година најугледнија и најбогатија породица у Звечкој. 

Улице број 35 – која почиње од Улице Драга Вукови-
ћа Корчагина, између кп 1524 и 1580, прати део кп 2974/1, 
1585/3 и завршава се између кп 1585/1 и 1586 КО Звечка, 
одређује се назив:

– Поп-Лукина.
Улице број 36 – која почиње од Улице Драга Вуковића 

Корчагина, између кп 1614/2 и 1682, прати кп 1616, део кп 
4840, скреће лево код кп 4188, прати део кп 4841 и завршава 
се између кп 4145 и 4179 КО Звечка, одређује се назив:

– Црквиште.
Образложење: Црквина или црквиште је земљиште око 

цркве.
Улици број 37 – која почиње од Улице Драга Вуковића 

Корчагина, између кп 1680 и 1677, прати кп 1679, 1692 и завр-
шава се између кп 1681 и 1695 КО Звечка, одређује се назив:

– Михаила Живковића.
Образложење: Михаило Живковић Гвоздени (1856–

1930) био је српски генерал, војни министар, учесник Срп-
ско-турских ратова, Српско-бугарског рата, Балканских ра-
това и Првог светског рата.

Улици број 38 – улица почиње од Двадесет прве славон-
ске бригаде, између кп 1742 и 1766, прати део кп 1765/1, 
1721/2, и завршава се између кп 1725 и 1719 КО Звечка, 
одређује се назив:

– Милутина Бојића.
Образложење: Милутин Бојић (1892–1917) био је српски 

песник, драмски писац, књижевни критичар, позоришни 
рецензент и српски војник у Првом светском рату.

Улици број 39 – која почиње од Улице Радована Сту-
блинчевића, између кп 1910 и 1913, прати кп 1912 и завр-
шава се између кп 1907 и 1906 КО Звечка, одређује се назив:

– Бранка Миљковића.
Улици број 40 – која почиње од Улице Радована Сту-

блинчевића и Улице Драга Вуковића-Корчагина, између кп 
1879 и 1833/1, прати кп 1880, 1873 и завршава се између кп 
1870 и 1874 КО Звечка, одређује се назив:

– Ђуре Салаја.
Улици број 41 – која почиње од Улице Радована Сту-

блинчевића између кп 1855 и 1864, прати кп 1863 и заврша-
ва се између кп 1862/1 и 1847 КО Звечка, одређује се назив:

– Бранка Крсмановића.

Улици број 42 – која почиње од новопредложене Улице 
Милутина Бојића, између кп 1975 и 1974, прати кп 1972/2 и 
завршава се између кп 1977 и 1972/1 КО Звечка, одређује се 
назив:

– Крфска.
Улици број 43 – која почиње од новопредложене Улице 

Милутина Бојића, између кп 1978 и 1975, прати део кп 1967, 
и завршава се између кп 1979 и 1977 КО Звечка, одређује се 
назив:

– Кристине Шумановић.
Образложење: Кристина Криста Шумановић (1892–

1981) била је добротворка, покровитељ уметности, дворска 
дама и представница Југославије у Уједињеним нацијама 
после Другог светског рата. 

Улици број 44 – која почиње од Улице Чеде Тодоровића, 
између кп 4014 и 4004, прати кп 4012 и завршава се између 
кп 4028 и 4010 КО Звечка, одређује се назив:

– Аксентијевићева.
Образложење: Влада Аксентијевић (1916–1942) је био 

учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Ју-
гославије.

Улици број 45 – која почиње од Улице браће Јоксића, из-
међу кп 2155 и 2158, прати кп 2157, део 4850, део кп 4403 и 
завршава се између кп 4402 и 4408 КО Звечка, одређује се 
назив:

– Милоша Поцерца.
Улици број 46 – која почиње од новопредложене Улице 

Миодрага Петровића – Чкаље, између кп 3219 и 1991, прати 
део кп 4803 и завршава се између кп 3230 и 2031/2 КО Звеч-
ка, одређује се назив:

– Марка Миљанова.

Члан 7.
У насељеном месту Барич (матични број насеља: 704563) 

утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Обреновачког пута, изме-

ђу кп 14/2 и 14/4, прати кп 14/30 и завршава се код кп 14/31 
КО Барич, одређује се назив:

– Кајице Павловића.
Образложење: Кајица Павловић био је Обреновчанин 

који је трагично настрадао у рату 1991. године.
Улици број 2 – која почиње од Обреновачког пута, из-

међу кп 14/1 и 14/6, прати кп 14/15 и завршава се између кп 
14/14 и 14/13 КО Барич, одређује се назив:

– Босе Ранковић.
Образложење: Боса Ранковић (1872–?) била је болничар-

ка у Балканским и Првом светском рату. Високообразована 
жена са дипломом и статусом образоване девојке.

Улици број 3 – која почиње од Обреновачког пута, из-
међу кп 18/2 и 16/1, прати кп 18/7 и завршава се између кп 
15/4 и 15/5 КО Барич, одређује се назив:

– Призренска.
Улици број 4 – која почиње од Обреновачког пута, изме-

ђу кп 140 и 141, прати кп 139/1 и завршава се на кп 138 КО 
Барич, одређује се назив:

– Оливере Марковић.
Образложење: Оливера Марковић (1925–2011) је била 

српска и југословенска глумица.
Улици број 5 – која почиње од Обреновачког пута, из-

међу кп 135/11 и 135/8, прати и иде паралелно са кп 135/6, 
прати кп 135/27 и завршава се између кп 135/19 и 135/25 КО 
Барич, одређује се назив:

– Жике Миленковића.
Образложење: Живојин Жика Миленковић (1928–2008) 

је био српски филмски и позоришни глумац.
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Улици број 6 – која почиње од Обреновачког пута, из-
међу кп 44/1 и 43/2, прати кп 42/9 и завршава се између кп 
45/2 и 41/2 КО Барич, код Улице баричка река, одређује се 
назив:

– Јелене Лозанић.
Образложење: Јелена Фронтигхам (Лозанић) била је се-

кретар Српског женског народног савеза, велики борац за 
права жена, болничарка у Балканском рату, члан Кола срп-
ских сестара и представница Црвеног крста Краљевине Ср-
бије за време Првог светског рата у Америци. Одликована је 
орденом Белог орла и орденом Светог Саве вишег степена. 
До краја свог живота била је предана својој хуманитарној 
мисији. Преминула је 1972. године у Француској.

Иницијативу је поднела Библиотека града Београда. 
Улици број 7 – која почиње од Обреновачког пута, изме-

ђу кп 114/18 и 114/23, прати кп 114/25 и завршава се између 
кп 114/6 и 114/7 КО Барич, одређује се назив:

– Светозара Петровића.
Образложење: Светозар Петровић (1931–2005) био је 

теоретичар књижевности, професор универзитета и члан 
САНУ.

Улици број 8 – која почиње од Улице обреновачког пута, 
између кп 110/11 и 110/14, пролази поред кп 110/15, сече 
кп 110/1 и завршава се између кп 110/1 и 110/17 КО Барич, 
одређује се назив:

– Хајла Селасија.
Образложење: Хајле Селасије I (1892–1975) био је по-

следњи цар Етиопије. За време његове владавине пружен је 
отпор фашистичкој Италији, која је покушавала да повећа 
колонијалне поседе. Био је велики заговорник међународне 
сарадње УН, а касније и Покрета несврстаних.

Улици број 9 – која почиње од Обреновачког пута, на кп 
113/2, пролази између кп 110/4 и 110/5 и завршава се изме-
ђу кп 110/6 и 110/5 КО Барич, одређује се назив:

– Иве Андрића.
Улици број 10 – која почиње од Обреновачког пута, из-

међу кп 416 и 419, прати кп 418/2, 417/12 и завршава се из-
међу кп 417/6 и 417/8 КО Барич, одређује се назив:

– Данила Бате Стојковића.
Образложење: Данило Бата Стојковић (1934–2002) био 

је један од најпознатијих српских позоришних, телевизиј-
ских и филмских глумаца.

Улици број 11 – која почиње од Обреновачког пута, из-
међу кп 386/2 и 383/6, прати кп 386/1, прати део кп 383/9 и 
завршава се између кп 383/12 и 390/6 КО Барич, код улице 
Церска, одређује се назив:

– Крајишка.
Улици број 12 – која почиње од Обреновачког пута, на 

кп 377/4, сече кп 377/1, 377/2 и завршава се на кп 377/2, код 
кп 377/9 КО Барич, одређује се назив:

– Руска.
Улици број 13 – која почиње од Обреновачког пута, из-

међу кп 347/1 и 347/2, прати кп 347/5, 346/10, сече кп 346/2, 
345/1, 345/2, 345/3 и завршава се на кп 345/7 КО Барич, 
одређује се назив:

– Миленка Заблаћанског.
Образложење: Миленко Заблаћански (1955–2008) је био 

српски глумац, режисер и сценариста. Глумио је у више по-
зоришних представа, филмова и телевизијских серија. 

Улици број 14 – која почиње од Обреновачког пута, из-
међу кп 2785 и 304, прати кп 2298/2, сече кп 2239/3, прати 
кп 2298/4, 2298/7 и завршава се између кп 2849 и 265/3 КО 
Барич, одређује се назив:

– Властимира Ђузе Стојиљковића.
Образложење: Властимир Ђуза Стојиљковић (1929–

2015) био је српски глумац.

Улици број 15 – која почиње од новопредложене Ули-
це Властимира Ђузе Стојиљковића, код кп 265/23, сече кп 
2239/3, прати део кп 2239/15, скреће лево на кп 263/5, прати 
кп 263/3 и завршава се између кп 263/4 и 2246/4 КО Барич, 
одређује се назив:

– Милорада Милосављевића .
Образложење: Милорад Милосављевић (1881–1953) био 

је учесник Балканских и Првог светског рата, хонорарни 
служитељ и домаћин зграде Библиотеке и Музеја општине 
града Београда од 1934. године.

Улици број 16 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, између кп 744/2 и 744/14, прати кп 744/15 и заврша-
ва се између кп 744/17 и 744/18 КО Барич, одређује се назив:

– Љубице Коларовић.
Образложење: Љубица Коларовић (1836–1890) била је 

глумица и једна од првих званичних примадона Народног 
позоришта у Београду.

Улици број 17 – која почиње од Улице баричка река, из-
међу кп 78/1 и 94/2, прати део кп 2239/19, целом дужином кп 
2239/12, прати део кп 2239/2 и завршава се између кп 311/1 и 
266/13 КО Барич, код Обреновачког пута, одређује се назив:

– Железничка.
Улици број 18 – која почиње од Обреновачког пута, из-

међу кп 301/1 и 84/5, прати кп 2251, сече кп 2239/12, пра-
ти кп 2250/3, скреће и сече кп 236/5, 238/1, 239/17, 239/21, 
241/3, прати кп 245/5, скреће лево код кп 261/7, прати кп 
259/3, сече кп 2239/14, прати кп 2239/16 и завршава се на кп 
311/3 КО Барич, одређује се назив:

– Индустријска.
Улици број 19 – која почиње од новопредложене Инду-

стријске улице, између кп 300/1 и 301/2, прати кп 298, сече 
кп 289/1, 288/1 и завршава се на кп 288/1 КО Барич, одређу-
је се назив:

– Николе Којевића Циге.
Образложење: Никола Којевић Цига био је угледни ме-

штанин и познати фудбалер из тог краја, који је умро 2008. 
године. 

Улици број 20 – која почиње од новопредложене Же-
лезничке улице, на кп 2239/12, прати целом дужином кп 
247/15 и завршава се на кп 245/5, код кп 247/14 КО Барич, 
код новопредложене Индустријске улице, одређује се назив:

– Ленке Рабасовић.
Образложење: Ленка Рабасовић била је српска хероина и 

учесница Првог светског рата. Имала је четири брата, који 
су били борци српске војске током ратова. 

Улици број 21 – која почиње од новопредложене Железнич-
ке улице, на кп 2239/12, прати целом дужином кп 246/9 и завр-
шава се између кп 246/8 и 246/10 КО Барич, одређује се назив:

– Наталије Бјелајац.
Образложење: Наталија Бјелајац била је српска хероина, 

болничарка и наредник српске војске у Балканским и Пр-
вом светском рату. У борбама је рањавана 12 пута и одли-
кована 12 пута.

Улици број 22 – која почиње од новопредложене Желе-
зничке улице, између кп 239/7 и 239/9, прати 239/4 и завр-
шава се између кп 239/6 и 239/8 КО Барич, одређује се назив:

– Григорија Самојлова.
Образложење: Григорије Иванович Самојлов (1904–

1989) био је архитекта и резервни официр. Урадио је иконо-
стас за потребе православне капеле српских војника у заро-
бљеничком логору Бадсузи.

Улици број 23 – која почиње од новопредложене Желе-
зничке улице, између кп 237/4 и 237/1, прати кп 237/6 и део 
кп 237/7 и завршава се између кп 237/2 и 237/9 КО Барич, 
одређује се назив:

– Зорке Јанковић.
Образложење: Зорка Јанковић (1870–1933) била је уред-

ница угледних часописа, преводилац и књижевница.
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Улици број 24 – која почиње од Посавских партизана, 
прати кп 312/10 и 312/20, прати кп 312/15, скреће десно и 
прати део кп 356/23 и кп 355/16 КО Барич, одређује се назив:

– Зорке Манојловић.
Образложење: Зорка Манојловић (1929–2013) била је 

српска глумица и дугогодишња чланица позоришта „Бошко 
Буха”.

Улици број 25 – која почиње од Улице Рада Тадића, изме-
ђу кп 430/6 и 430/15, прати кп 430/14 и завршава се између 
кп 430/11 и 430/19 КО Барич, одређује се назив:

– Гаврила Принципа.
Улици број 26 – која почиње од Улице дубоко, између кп 

190/1 и 190/2, прати кп 191/2 и завршава се између кп 189/1 
и 191/3 КО Барич, одређује се назив:

– Еугена Вербера.
Образложење: Еуген Вербер (1923–1995) био је глумац. 

За време Другог светског рата био је затворен у Новом Саду. 
Емигрирао је у Мађарску, одакле је спроведен у радни логор 
на Источном фронту. После рата посветио се позоришној 
сцени и 1945. године постао је члан Српског народног по-
зоришта у Новом Саду. Преводио је са мађарског, јидиша, 
хебрејског и немачког језика. Предавао је хебрејски језик и 
књижевност на универзитетима у Београду и Сарајеву. Био 
је члан Удружења књижевника Србије, председник и члан 
Удружења књижевних преводилаца итд.

Улици број 27 – која почиње од Улице дубоко, између кп 
195/18 и 195/13, прати кп 195/23, скреће лево и прати део 
кп 195/24, скреће десно, пролази и завршава се код кп 195/1 
КО Барич, одређује се назив:

– Меше Селимовића.
Улици број 28 – која почиње од новопредложене Улице 

Меше Селимовића, између кп 195/27 и 195/1, прати део кп 
195/24, прати део кп 2255 и завршава се између кп 174/24 и 
197 КО Барич, одређује се назив:

– Светог Марка.
Улици број 29 – која почиње од новопредложене Улице 

Светог Марка, код кп 195/9, сече и завршава се на кп 195/1 
КО Барич, одређује се назив:

– Драгиње Бабић.
Образложење: Др Драгиња Бабић (1886–1915) била је 

докторка и једна од првих доктора жена у нашој земљи. Ка-
ријеру је започела у Ваљеву где је током Балканских ратова 
била управник резервне болнице.

Улици број 30 – која почиње од новопредложене Улице 
Светог Марка, код кп 195/5, сече кп 195/1, 198 и завршава се 
на кп 198 КО Барич, одређује се назив:

– Вуке Попадић.
Образложење: Вука Попадић била је српска хероина и 

хуманитарка у Првом светском рату. У свом дому у Београ-
ду, прихватила је и збрињавала рањене српске војнике. Када 
су пале прве гранате на Србију, тачније град Београд, зајед-
но са сестром одбила је да напусти престоницу. 

Улици број 31 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, између кп 747/5 и 747/1, прати кп 747/6 и заврша-
ва се на кп 747/7 КО Барич, одређује се назив:

– Саве Урошевића.
Образложење: Сава Урошевић (1863-1930) био је српски 

минеролог, ректор Универзитета у Београду и члан САНУ.
Улици број 32 – која почиње од Улице Александра Аце 

Спасића, између кп 749 и 751/2, прати део кп 754/1, скреће 
лево, прати кп 745/1 и завршава се између кп 745/7 и 745/5 
КО Барич, одређује се назив:

– Милорада Димитријевића.
Образложење: Милорад Димитријевић (1924–2008) био 

је професор Архитектонског факултета и конзерватор.

Улици број 33 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, између кп 752/1 и 755/16, прати целом дужином 
кп 742 и завршава се између кп 743/2 и 741/1 КО Барич, код 
Улице виноградска, одређује се назив:

– Виде Јоцић.
Образложење: Видосава Вида Јоцић (1921–2002) била је 

српска вајарка. Била је заробљена 1942. и одведена у логор 
Бањица, а затим у Аушвиц. Завршила је Високу филмску 
школу у Београду 1949. године.

Улици број 34 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, између кп 755/16 и 769/1, прати кп 755/12, 755/11, 
755/10, 755/33, сече кп 755/19, прати кп 755/8, 755/29 и завр-
шава се између кп 755/30 и 741/1 КО Барич, одређује се назив:

– Драгомира Гидре Бојанића.
Образложење: Драгомир Бојанић Гидра (1933–1993) био 

је српски и југословенски позоришни, телевизијски, филм-
ски глумац и комичар. 

Улици број 35 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, између кп 755/12 и 1099/3, прати део кп 2258 и за-
вршава се на кп 2300 КО Барич, на граници са суседним на-
сељеним местом Мала Моштаница, код улице Обреновачка 
у насељеном месту Мала Моштаница, одређује се назив:

– Петра Краља.
Образложење: Петар Пера Краљ (1941–2011) био је срп-

ски глумац.
Улици број 36 – која почиње од Улице Александра Аце 

Спасића, између кп 1162 и 1160/2, прати део кп 1161, скреће 
десно на кп 1171/2, прати кп 1172/3, 1173/8 и завршава се 
између кп 1172/2 и 1173/7 КО Барич, одређује се назив:

– Михаила Обреновића.
Образложење: Михаило Обреновић (1823–1868) био је 

кнез Србије од 1839. до 1842. године и од 1860. до 1868. го-
дине. 

Улици број 37 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, између кп 1461 и 1192, прати део кп 2259 и заврша-
ва се између кп 1200/6 и 1480/4 КО Барич, одређује се назив:

– Љубомира Љубе Тадића.
Образложење: Љубомир Љуба Тадић (1929–2005) је био 

српски филмски, телевизијски, радио и позоришни глумац.
Улици број 38 – која почиње од Улице виноградске, из-

међу кп 733/3 и 732/2, прати кп 733/1 и завршава се између 
кп 732/10 и 732/1 КО Барич, одређује се назив:

– Пећка.
Улици број 39 – која почиње од Улице виноградарска код 

кп 728/1, прати кп 728/2, и завршава се између кп 728/5 и 
760/8 КО Барич, одређује се назив:

– Јовице Илића.
Образложење: Јовица Илић био је солунски ратник, но-

силац Албанске споменице, Карађорђеве звезде и Обилиће-
ве звезде.

Улици број 40 – која почиње од Београдске, између кп 
635/8 и 648/1, прати целом дужином кп 656/22 и завршава 
се између кп 656/21 и 655 КО Барич, одређује се назив:

– Пупинова.
Улици број 41 – која почиње од Београдске, између 

кп 637/9 и 639, прати кп 637/1, пролази између кп 636/3 и 
123/2, 636/2 и 123/1 и завршава се између кп 636/1 и 122 КО 
Барич, одређује се назив:

– Славке Томић.
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, управо кад ју 
је одликовао један француски официр. Њена судбина после 
1916. године је непознаница.



Број 64 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

Улици број 42 – која почиње од Београдске, између кп 
643/2 и 644/5, прати кп 644/2 и завршава се између кп 162/3 
и 162/1 КО Барич, одређује се назив:

– Радмиле Савићевић.
Образложење: Радмила Савићевић (1926–2001) је била 

српска и југословенска позоришна, филмска и телевизијска 
глумица. 

Улици број 43 – која почиње од Београдске, између кп 
644/6 и 644/11, прати кп 644/3 и завршава се између кп 
162/1 и 644/7 КО Барич, одређује се назив:

– Љубомира Јакшића.
Образложење: Љубомир Дурковић Јакшић (1907–1997) 

био је библиотекар и историчар. Написао је 470 стручних 
радова, на српском и пољском језику, из историје СПЦ, 
историје књиге и библиотека, културне и политичке исто-
рије Срба у XIX и XX веку. 

Улици број 44 – која почиње од Београдске, између кп 
660/3 и 663/1, прати кп 660/5, 660/9 и завршава се између кп 
660/1 и 663/1 КО Барич, одређује се назив:

– Милице Томић.
Образложење: Милица Томић (1859–1944) била је прва 

уредница новела, велики патриота и борац за права жена. 
Била је ћерка познатог политичара Светозара Милетића.

Улици број 45 – која почиње од Београдске, на кп 2257/5, 
прати део кп 687/3, скреће лево код 693/2, прати кп 694/4 и 
завршава се између кп 693/12 и 694/5 КО Барич, одређује се 
назив:

– Павла Радомана.
Образложење: Павле Радоман (1913–2007) био је доктор 

биолошких наука и професор Универзитета у Београду.
Улици број 46 – која почиње од новопредложене Улице 

Павла Радомана, између кп 172/10 и 693/1, прати кп 692/4, 
сече кп 692/1 и завршава се на кп 692/1 КО Барич, одређује 
се назив:

– Јосифа Татића.
Образложење: Јосиф Татић (1946–2013) био је српски 

глумац.
Улици број 47 – која почиње од Београдске, између кп 

662/7 и 680/8, прати кп 663/4, део кп 664/1 и завршава се из-
међу кп 664/8 и 665/9 КО Барич, одређује се назив:

– Павла Јуришића Штурма.
Образложење: Павле Јуришић Штурм (1848–1922) је 

био српски, a касније и југословенски генерал. Одликован 
је Орденом Карађорђеве звезде, Орденом Белог орла и са-
везничким одликовањима међу којима се истичу Орден 
Италијанске круне, Орден Светог Ђорђа, Орден Белгијске 
круне, Орден Легије части и Орден Светог Михајла и Све-
тог Ђорђа, а највреднији орден био му је Орден Пауловниа 
цвећа на великом крсту којим га је лично одликовао јапан-
ски цар. Уврштен је у ред највећих војсковођа Првог свет-
ског рата и српске ратне историје.

Улици број 48 – која почиње од новопредложене Улице 
Павла Јуришића Штурма, између кп 672/3 и 672/13, прати 
кп 672/1 и завршава се између кп 672/9 и 672/2 КО Барич, 
одређује се назив:

– Сретењска.
Улици број 49 – која почиње од Улице Шесте војвођанске 

бригаде, између кп 667/1 и 668/2, прати кп 668/3 и 671/1, за-
вршава се између кп 671/10 и 671/9 КО Барич, код новопре-
дложене Улице Павла Јуришића Штурма, одређује се назив:

– Данила Лазовића.
Образложење: Данило Лазовић (1951–2006) био је срп-

ски глумац.
Улици број 50 – која почиње од Улице Шесте војвођан-

ске бригаде, између кп 666/4 и 667/3, прати кп 667/4, 665/2, 
665/10 и завршава се између кп 666/4 и 665/8 КО Барич, 
одређује се назив:

– Капетана Теофилова.

Образложење: Капетан Никола Теофилов погинуо је у 
посади са мајором Фанеделом 12. априла 1941. године када 
су након бомбардовања немачке моторизоване јединице 
оборени изнад села Буковче код Јагодине.

Улици број 51 – која почиње од Улице Шесте војвођанске 
бригаде, између кп 818/7 и 818/9, прати кп 818/22 и заврша-
ва се између кп 818/21 и 818/17 КО Барич, одређује се назив:

– Добросава Тешића.
Образложење: Мајор Добросав Тешић (?–1941) био је 

пилот – ловац. Његова група, којом је командовао, добила 
је задатак да бомбардује командно место Луфтвафе код Пе-
чуја, као и аеродром код овог мађарског града. Пошто су на 
задатку били послати без ловачке пратње, били су лака мета 
за немачку ПВО. Оборен је и погинуо је изнад Печуја. 

Улици број 52 – која почиње од Улице Шесте војвођанске 
бригаде, између кп 805/2 и 804/2, прати кп 805/7 и завршавa 
се између кп 805/6 и 804/4 КО Барич, одређује се назив:

– Љутице Богдана.
Улици број 53 – која почиње од Улице Шесте војвођанске 

бригаде, између кп 816/9 и 805/1, прати кп 816/4 и завршава 
се између кп 816/3 и 805/3 КО Барич, одређује се назив:

– Николе Бешевића.
Образложење: Никола Бешевић (1892–1970) био је сли-

кар и професор на Београдској уметничкој школи. Један је 
од значајнијих српских представника импресионизма. Уче-
ствовао је у Првом светском рату као добровољац.

Улици број 54 – која почиње од Улице Шесте војвођанске 
бригаде, између кп 807/4 и 816/2, прати кп 816/8 и завршава 
се између кп 807/7 и 816/7 КО Барич, одређује се назив:

– Катарине Холецов.
Образложење: Катарина Холецов била је добротворка, 

чланица управе Женског друштва и главни секретар Дру-
штва, позната као социјални јавни радник у свим хуманим 
и културним женским удружењима у Београду.

Улици број 55 – која почиње од Улице Шесте војвођанске 
бригаде, између кп 809/1 и 810/3, прати део кп 810/1 и завр-
шава се између кп 809/1 и 810/4 КО Барич, одређује се назив:

– Вишеградска.
Улици број 56 – која почиње од Улице Милисава Чам-

џије, између кп 826/9 и 826/6, прати кп 826/8, 825/7, скреће 
лево, прати кп 821/1, сече кп 663/25, 663/7 и завршава се на 
кп 663/24 КО Барич, одређује се назив:

– Бранка Ћопића.
Улици број 57 – која почиње од Улице Милисава Чамџије, 

између кп 827/3 и 826/4, прати кп 824/8, сече кп 823/1 и завр-
шава се између кп 829/5 и 823/1 КО Барич, одређује се назив:

– Предрага Манојловића.
Образложење: Предраг Манојловић (1951–2014) био је 

заменик генералног секретара југословенског спортског 
друштва Партизан од 1983. до 1985. Генерални секретар 
ОКС-а био је у периоду од 2000. до 2009. У периоду од 2005. 
до 2014. био је генерални секретар Европске спортске не-
владине организације (ЕНГСО). Био је председник управ-
ног одбора Београдског маратона и Југословенске триатлон-
ске уније.

Улици број 58 – која почиње од Улице Милисава Чамџи-
је, између кп 822/15 и 822/12, прати кп 822/14 и завршава се 
између кп 822/18 и 822/9 КО Барич, одређује се назив:

– Војислава Нановића.
Образложење: Војислав Нановић (1922–1983) био је но-

винар, сценариста, филмски критичар и режисер. 
Улици број 59 – која почиње од Улице Јанка Тешића, из-

међу кп 1663/2 и 1662/1, прати део кп 2281, скреће лево, сече 
кп 2080, прати део кп 2269 и завршава се између кп 2055/1 и 
2081 КО Барич, одређује се назив:

– Владимира Вујовића.
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Образложење: Заставници Владимир Вујовић и Власти-
мир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО 
агресије, оспособљавајући систем везе подземног команд-
ног центра, што је био задатак од изузетног значаја за од-
брану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге 
у области одбране и безбедности.

Улици број 60 – која почиње од Баричке реке, између кп 
853/3 и 853/5, прати кп 853/4, 853/24 и завршава се између 
кп 853/18 и 853/16 КО Барич, одређује се назив:

– Острошка.
Улици број 61 – која почиње од Улице Александра Аце Те-

шића, између кп 356/18 и 357/6, прати кп 356/16, сече кп 356/13 
и завршава се на кп 356/11 КО Барич, одређује се назив:

– Ђурђевке Чакаревић.
Образложење: Ђурђевка Чакаревић (1923–2006) је била 

примадона београдске опере и стални гост опера у Напуљу, 
Торину и Риму. Поред певања бавила се и педагошким радом.

Улици број 62 – која почиње од Далматинске, између кп 
1061/3 и 1411/4, прати део кп 2262/1, скреће лево и прати 
кп 1061/4 и завршава се између кп 1061/2 и 1063 КО Барич, 
одређује се назив:

– Боре Тодоровића.
Образложење: Боривоје Бора Тодоровић (1929–2014) 

био је српски и југословенски позоришни, телевизијски и 
филмски глумац.

Улици број 63 – која почиње од Гробљанске, између кп 
1055/8 и 1056/7, прати кп 1056/10, 1069/5 и завршава се на 
кп 1069/2 КО Барич. одређује се назив:

– Каменичка.
Улици број 64 – која почиње од Гробљанске, на кп 778/1, 

сече кп 778/1, прати део кп 799 и завршава се између кп 
806/2 и 798 КО Барич, одређује се назив:

– Мајора Михаила Маџаревића.
Образложење: Михаило И. Маџаревић (1894–1965) био 

је српски официр и ратник из Балканских и Првог светског 
рата. Носилац је три Карађорђеве звезде, сребрне и златне 
медаље за храброст, Ордена белог орла са мачевима, Албан-
ске споменице, Ордена Легије части и енглеског ратног крста.

Улици број 65 – која почиње од новопредложене Улице 
мајора Михаила Маџаревића, између кп 776/2 и 775/2, пра-
ти кп 775/1 и завршава се између кп 776/1 и 775/6 КО Барич, 
одређује се назив:

– Мике Антића.
Улици број 66 – која почиње од Тридесет прве српске 

бригаде, између кп 627/3 и 622/4, прати део кп 622/12, сече 
кп 622/11 и завршава се на кп 622/11 КО Барич, одређује се 
назив:

– Коларчева.
Улици број 67 – која почиње од Тридесет прве српске 

бригаде, између кп 885/2 и 886/2, прати кп 885/3 и завршава 
се између кп 885/5 и 886/5 КО Барич, одређује се назив:

– Драгомира Ђорђевића.
Образложење: Драгомир Миша Ђорђевић (1953–1999) 

био је један од најдаровитијих српских песника за децу сред-
ње генерације. Написао је око две хиљаде песама и објавио 17 
књига поезије за најмлађе. Редовно је објављивао своје песме, 
а повремено и приче, у Политици за децу, Змају и Невену.

Улици број 68 – која почиње од Тридесетпрве српске 
бригаде, на кп 908/2, прати кп 906/1 и завршава се на кп 
905/1 КО Барич, одређује се назив:

– Божидара Ковачевића.
Образложење: Божидар Ковачевић (1902–1990) је био 

песник, есејиста, преводилац, професор Друге мушке гим-
назије и управник архива Српске академије наука и умет-
ности.

Улици број 69 – која почиње од Баричке реке, између кп 
853/25 и 853/27, прати кп 853/14 и завршава се између кп 
853/12 и 853/7 КО Барич, одређује се назив:

– Книнска.
Улици број 70 – која почиње од Баричке реке, између кп 

845/2 и 845/1, прати кп 845/3, 841/13 и завршава се између 
кп 841/14 и 841/1 КО Барич, код Улице Милисава Чамџије, 
одређује се назив:

– Ленкина.
Образложење: Јелена Ленка Дунђерски била је ћерка 

Лазара Дунђерског, имућног Србина у Војводини, великог 
произвођача и трговца житом и добротвора, чија породица 
води порекло из Гацка у Херцеговини.

Улици број 71 – која почиње од Баричке реке, између кп 
1024/1 и 1022/1, прати кп 1023, 1033/1 и завршава се између 
кп 1033/9 и 1033/10 КО Барич, одређује се назив:

– Миће Томића.
Образложење: Миливоје Мића Томић (1920–2000) је био 

српски и југословенски глумац.
Улици број 72 – која почиње од Баричке реке на кп 

2239/1, сече кп 1497/7, прати кп 1498/10 и завршава се изме-
ђу кп 1498/6 и 1498/2 КО Барич, одређује се назив:

– Срећка Радомировића.
Образложење: Срећко Радомировић је трагично настра-

дали ђак Основне школе „Барич”. 
Улици број 73 – која почиње од Баричке реке, на кп 2239/1, 

прати кп 1381/16, 1381/1 и завршава се између кп 1381/7 и 
1381/6 КО Барич, код Улице ново насеље, одређује се назив:

– Алексеја Бркића.
Образложење: Алексеј Бркић (1922–1999) био је српски 

архитекта. Најпознатија дела овог архитекте су зграда Хемпра 
на Теразијама, зграда Социјалног осигурања у Немањиној, 
комплекс Општине Врачар с две стамбене куле итд. Поред из-
ведених дела, оставио је капитално дело из области историје 
и теорије архитектуре, под називом Знакови у камену”.

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика кул-
туре града Београда.

Улици број 74 – која почиње од Баричке реке, на кп 
2239/1, прати кп 1380/1 и завршава се између кп 1380/7 и 
1380/11 КО Барич, одређује се назив:

– Милана Миће Стошића.
Образложење: Милан Мића Стошић био је медијски 

радник РТС-а и суграђанин који је преминуо од последица 
НАТО бомбардовања. 

Улици број 75 – која почиње од Новог насеља, између кп 
1379/6 и 1379/2, прати кп 1379/4 и завршава се између кп 
1379/3 и 1379/2 КО Барич, одређује се назив:

– Грачаничка.
Улици број 76 – која почиње од Новог насеља, између кп 

1377/10 и 1378/2, прати кп 1378/1 и завршава се између кп 
1377/11 и 1378/7 КО Барич, одређује се назив:

– Хумска.
Улици број 77 – која почиње од Новог насеља, између кп 

1381/17 и 1501/8, прати кп 1501/2, 1499/1 и завршава се из-
међу кп 1500/3 и 1498/5 КО Барич, одређује се назив:

– Крсте Миљковића.
Образложење: Крста Миљковић био је Обреновчанин 

који је погинуо на Сремском фронту 1945. године.
Улици број 78 – која почиње од Баричке реке, на кп 

2239/1, прати кп 1513/10 и завршава се између кп 1513/7 и 
1513/6 КО Барич, одређује се назив:

– Косовских јунака.
Улици број 79 – која почиње од новопредложене Мето-

хијске улице, између кп 1513/11 и 2239/1, сече кп 2239/1, 
прати кп 1513/16, сече кп 1513/5 и завршава се између кп 
1932/1 и 1516/2 КО Барич, одређује се назив:

– Владимира Марковића.
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Образложење: Владимир Марковић био је српски војник 
који је погинуо у оружаним сукобима на просторима бивше 
СФРЈ од 1991–1995. године. 

Улици број 80 – која почиње од Баричке реке, између 
кп 1519/4 и 1985, прати део кп 2290, скреће десно, сече кп 
1984/2, прати кп 1524/7, сече кп 1935/2, прати кп 1933/4, и 
завршава се између кп 1934/2 и 1934/1 КО Барич, одређује 
се назив:

– Владимира Јоксића.
Образложење: Владимир Јоксић био је војник Војске 

Југославије. Обављајући борбени задатак 26. маја 1999. го-
дине упао је у заседу албанских терориста на путу између 
Приштине и Призрена, где је и погинуо. Одликован је Ор-
деном за заслуге у областима и безбедности првог степена.

Улици број 81 – која почиње од Улице баричка река, из-
међу кп 1487/11 и 1487/4, прати кп 1487/12 и завршава се 
између кп 1487/7 и 1487/6 КО Барич, одређује се назив:

– Слободана Смиљића.
Образложење: За време бомбардовања, 18. априла 1999. 

године водник Слободан Смиљић рођен у Београду и ре-
зервиста Горан Гајић такође родом из Београда, налазили 
су се на месту оператера осматрачког радара П-15 командне 
батерије 250. ракетне бригаде ПВО. На борбеном задатку у 
близини села Петровчић код Земуна, приликом открива-
ња и праћења непријатељских летелица, Слободан и Горан 
погинули су када је противрадарска ракета погодила ди-
ректно кабину радара у којој су се налазили. Одликовани су 
Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог 
степена (Смиљић) и Медаљом за врлине у области одбране 
и безбедности (Гајић).

Улици број 82 – која почиње од Баричке реке, на кп 
1987/1, сече кп 1987/1, прати кп 1989/1 и завршава се изме-
ђу кп 1989/6 и 1989/10 КО Барич, одређује се назив:

– Драгише Стојадиновића.
Образложење: Драгиша Стојадиновић био је дипло-

мирани правник из Београда, фотоаматер и филмски сни-
матељ. Као официр српске војске снимио је 1915. године 
филмском камером разорени Београд.

Улици број 83 – која почиње од Колубарске, између кп 
992 и 991/14, сече кп 991/1, прати кп 991/12 и завршава се 
између кп 991/1 и 991/13 КО Барич, код Јанка Тешића, одре-
ђује се назив:

– Бирчанинова.
Улици број 84 – која почиње од Улице Јанка Тешића, из-

међу кп 919 и 983, прати део кп 2274, део кп 2272 и заврша-
ва се између кп 975/2 и 921/8 КО Барич, одређује се назив:

– Војни пут.
Образложење: У близини новопредложене улице налази 

се некадашња касарна.
Улици број 85 – која почиње од Улице Буде Давидовића, 

између кп 620/4 и 620/11, прати кп 620/12 и завршава се из-
међу кп 620/21 и 620/10 КО Барич, одређује се назив:

– Бране Црнчевића.
Образложење: Бранислав Брана Црнчевић (1933–2011) 

био је српски књижевник, афористичар, новинар, сценари-
ста и политичар.

Улици број 86 – која почиње од Баричких бораца, између 
кп 409 и 444/5, прати кп 410/1, 407/1 и завршава се између 
кп 406/6 и 407/7 КО Барич, код Баричких Бораца, одређује 
се назив:

– Попа Косте Планинчића.
Образложење: Коста Планинчић (1978–2004) био је све-

штеник цркве у Баричу, за чије време је обновљена стара и 
изграђена нова црква са парохијским домом у Баричу. За-
служан је и за обнову Манастира Св. Стефана у Лепенцу 
код Бруса и Манастира Св. Христофора у Мислођину. 

Улици број 87 – која почиње од Баричких бораца, између 
кп 454/6 и 454/4, прати кп 454/17 и завршава се између кп 
454/16 и 454/5 КО Барич, одређује се назив:

– Нушићева.
Улици број 88 – која почиње од Баричких бораца, између 

кп 462/2 и 461/1, прати кп 461/1 и завршава се између кп 
462/9 и 461/2 КО Барич, одређује се назив:

– Дунавска.
Улици број 89 – која почиње од Баричких бораца, између 

кп 404/11 и 405/6, прати кп 405/8 и завршава се између кп 
404/8 и 405/3 КО Барич, одређује се назив:

– Цара Романова.
Образложење: Николај II Александрович био је послед-

њи Император сверуски, краљ Пољске и велики кнез Фин-
ске. Владавину је окончао абдикацијом, током Фебруарске 
револуције. Био је син и наследник Александра III и Мари-
је Фјодоровне, данске принцезе. Период његове владавине 
обележен је економским развојем Русије.

Улици број 90 – која почиње од Баричких бораца, између 
кп 501/6 и 500/1, прати кп 501/5 и завршава се између кп 
500/1 и 501/2 КО Барич, одређује се назив:

– Пеђе Леовца.
Образложење: Пеђа Леовац погинуо је у борби против 

албанских терориста 14. априла 1999. године у рејону села 
Кошаре, Ђаковица. Одликован је Орденом за заслуге у 
области одбране и безбедности првог степена.

Улици број 91 – која почиње од Омладинских бригада, из-
међу кп 871 и 945/1, прати део кп 2272, скреће лево, сече кп 
894 и завршава се на кп 891/2 КО Барич, одређује се назив:

– Сарајевска.
Улици број 92 – која почиње од Омладинских бригада, 

између кп 951 и 950, прати кп 953/3, 955/5, 956/9 и завршава 
се између кп 957/1 и 956/6 КО Барич, одређује се назив:

– Нике Максимовића.
Образложење: Никола Ника Максимовић (1840–1907) 

био је правник, политичар, књижевник и вишегодишњи по-
сланик у угарском Сабору. 

Улици број 93 – која почиње од Устаничке, између кп 
471/4 и 471/10, прати кп 471/23 и завршава се између кп 
471/18 и 471/3 КО Барич, одређује се назив:

– Панте Михајловића.
Образложење: Пантелејмон Панта Михајловић (1854–

1932) био је српски инжењер и пионир на пољу телекому-
никација који је увео прве телефоне у Београду. Од 1875. 
године радио је у техничком одељењу војне фабрике у Кра-
гујевцу. 14. марта 1883. увео је прву телефонску линију из-
међу зграде на углу улица Булевар краља Александра и Кне-
за Милоша и инжењерске касарне на Палилули.

Улици број 94 – која почиње од Улице Александра Аце 
Спасића, на кп 160/8, прати део кп 700/1, сече кп 699/3, пра-
ти кп 173/7 и завршава се између кп 173/1 и 160/1 КО Барич, 
одређује се назив:

– Михаила Терзибашића.
Образложење: Михаило Терзибашић (1862–1908) био је 

управник Београда од 1866–1867. године. Милорад Терзиба-
шић је представник угледне београдске трговачке породице 
која је и у каснијем периоду имала истакнуту улогу у живо-
ту београдске вароши.

Улици број 95 – која почиње од новопредложене Улице 
Михаила Терзибашића, између кп 700/2 и 700/3, прати и за-
вршава се на кп 700/1, код кп 699/2 КО Барич, одређује се 
назив:

– Милутина Ђуришића.
Образложење: Милутин Ђуришић (1905–1982) био је 

српски лекар, пионир имунологије у Србији. Руководио је 
првим експерименталним радовима из области бактерио-
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логије и био је члан САНУ. Одликован је Орденом рада са 
златним венцем, добитник је Седмојулске награде, као и 
других високих признања и награда.

Улици број 96 – која почиње од Улице Вука Караџића, 
између кп 163/11 и 163/12, прати кп 163/8 и завршава се из-
међу кп 163/13 и 163/16 КО Барич, одређује се назив:

– Александра Сандића.
Образложење: Александар Сандић (1836–1908) био је 

српски филозoф, филолог, историчар, књижевник, култур-
ни радник, политичар и допиcни члан многих академија у 
иностранству. 

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Београда.

Улици број 97 – која почиње од Улице Рада Тадића, из-
међу кп 430/6 и 430/4, прати кп 430/13 и завршава се између 
кп 438/1 и 430/11, одређује се назив:

– Стојана Новаковића.

Члан 8.
У насељеном месту Мала Моштаница (матични број на-

сеља: 704725) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од границе са суседним насе-

љеним местом Умка, између кп 1/1 и 20/1, прати кп 7/4, завр-
шава се на граници са суседним насељеним местом Барич, 
између кп 7/3 и 7/2 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Лимска.
Улици број 2 – која почиње од Димитрија Туцовића, из-

међу кп 35/7 и 41/5, прати кп 35/19, скреће десно и прати кп 
40/3 и 40/10, завршава се између кп 40/2 и 41/20 КО Мала 
Моштаница, одређује се назив:

– Златиборска.
Улици број 4 – која почиње од Моштаничке, између кп 

139/3 и 140/1, прати кп 139/7 и завршава се на кп 139/6 КО 
Мала Моштаница, одређује се назив:

– Дедино сокаче.
Образложење: По непознатом лицу, пастиру кога су сви 

знали под именом Деда, по коме је пропланак касније ис-
парцелисан за градњу кућа, а новопредложена улица која 
пролази преко бившег пропланка је међу становницима 
овог дела села добила незванични назив Дедино сокаче.

Улици број 5 – која почиње од Палих бораца Мале Мо-
штанице, између кп 186/1 и 185/7, прати кп 1559 и завршава 
се између кп 185/2 и 186/1 КО Мала Моштаница, код улице 
Моштаничка, одређује се назив:

– Династије Немањића.
Улици број 6 – која почиње од Палих бораца Мале Мо-

штанице, између кп 190/12 и 190/24, прати кп 186/3 и за-
вршава се између кп 190/20 и 190/30 КО Мала Моштаница, 
одређује се назив:

– Патријарха Варнаве.
Образложење: Патријарх српски Варнава (1880–1937) 

је био 40. патријарх Српске православне цркве, од 1930. до 
1937. године.

Улици број 7 – која почиње од Палих бораца Мале Мо-
штанице, између кп 190/31 и 190/2, прати кп 190/16 и за-
вршава се између кп 190/25 и 190/14 КО Мала Моштаница, 
одређује се назив:

– Патријарха Германа.
Образложење: Патријарх српски Герман (1899–1991) је 

био 43. врховни поглавар Српске православне цркве у пе-
риоду 1958–1990.

Улици број 8 – која почиње од Улице Краљевића Марка, 
између кп 294/4 и 279/3, прати део кп 265, скреће десно код 
кп 294/4 и прати кп 294/1, завршава се између кп 294/14 и 
294/12 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Милана Гајића.

Образложење: Милан Гајић (1938–2014) био је српски фуд-
балер. Био је легендарни нападач ФК Партизан и репрезента-
тивац СФРЈ са којом је 1960. године освојио златну олимпијску 
медаљу у Риму завршивши такмичење као најбољи стрелац. 
Са репрезентацијом се такође окитио сребрном медаљом на 
ЕП 1960. а на СП у Чилеу 1962. је освојио 4. место. За Партизан 
је одиграо 148 утакмица и постигао 74 гола, а учествовао је у 
легендарном финалу Купа шампиона у Бриселу када су од цр-
но-белих били бољи фудбалери мадридског Реала.

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Београда.

Улици број 10 – која почиње од Шарчевића краја, између 
кп 406/1 и 407/2, прати кп 406/7 и 401/3, завршава се између 
кп 401/4 и 401/6 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Иванке Распоповић.
Образложење: Иванка Распоповић (1930–2015) била је 

српски архитекта. Била је једна од најзначајнијих жена ар-
хитеката савремене српске архитектуре.

Улици број 11 – која почиње од Улице обреновачке, из-
међу кп 329/2 и 331/11, прати кп 329/3 и завршава се између 
кп 322 и 324/1 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Стојана Јанковића.
Образложење: Стојан Јанковић био је један од вођа срп-

ских ускока у Равним Котарима у 17. веку.
Улици број 12 – која почиње од Рудничке, између кп 

1062/13 и 1062/4, прати кп 1062/2 и завршава се између кп 
1062/21 и 1062/10 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Кнеза Милоша.
Улици број 13 – која почиње од Шарчевића краја, између 

кп 1070/1 и 1091/2, прати целом дужином кп 1550 и завр-
шава се између кп 1076/2 и 1077 КО Мала Моштаница, код 
Раваничке.

– Изворска.
Улици број 14 – која почиње од Улица Слободана Пенезића 

и Раваничке, на кп 1584, прати кп 517/15 и завршава се између 
кп 517/1 и 517/14 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Требињска.
Улици број 15 – која почиње од Преког луга, између 

кп 767/2 и 767/3, прати кп 767/12 и завршава се између кп 
767/13 и 767/11 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Олге Јеврић.
Образложење: Олга Јеврић (1922–2014) била је српска 

вајарка и редовни члан САНУ.
Улици број 16 – која почиње од Преког луга, између кп 

904/4 и 904/3, прати кп 904/1 и завршава се између кп 904/9 
и 904/8 Мала Моштаница, одређује се назив:

– Девет Југовића.
Улици број 19 – која почиње од Шумадијске, између кп 

858/2 и 858/6, прати кп 858/1 и завршава се код кп 872/2 КО 
Мала Моштаница, одређује се назив:

– Душана Каназира.
Образложење: Душан Каназир (1921–2009) је био мо-

лекуларни биолог и академик САНУ. Добитник је многих 
награда и одликовања за свој рад: Седмојулске награде, На-
граде АВНОЈ-а, Ордена рада III реда, Ордена рада са црве-
ном заставом, Ордена заслуга за народ са златном звездом, 
Орденом братства и јединства, као и француским Орденом 
командира Легије части. 

Улици број 20 – која почиње од Шумадијске, између кп 
846/2 и 846/3, прати кп 845/5 и завршава се између кп 845/2 
и 848/4 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Миливоја Петровића Блазнавца.
Образложење: Миливоје Петровић Блазнавац (1824–

1873) је био српски генерал и државник (ађутант кнеза 
Александра Карађорђевића, министар војни, намесник ма-
лолетног Милана Обреновића).



Број 64 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

Улици број 21 – која почиње од Шумадијска, између кп 
851/2 и 852/1, прати кп 851/1 и 856/1, завршава се између кп 
856/8 и 856/9 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Павла Јулинца.
Образложење: Павле Јулинац (1730–1785) био је писац 

прве објављене историје Срба на српском језику.
Улици број 22 – која почиње од Улице долови, између 

кп 906/32 и 906/1, прати кп 906/33 и завршава се између кп 
908/2 и 908/1 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Горана Гајића.
Образложење: За време бомбардовања, 18. априла 1999. 

године водник Слободан Смиљић рођен у Београду и ре-
зервиста Горан Гајић такође родом из Београда, налазили 
су се на месту оператера осматрачког радара П-15 командне 
батерије 250. ракетне бригаде ПВО. На борбеном задатку у 
близини села Петровчић код Земуна, приликом откривања 
и праћења непријатељских летелица у Слободан и Горан 
погинули су када је противрадарска ракета погодила ди-
ректно кабину радара у којој су се налазили. Одликовани су 
Орденом за заслуге у области одбране и безбедности првог 
степена (Смиљић) и Медаљом за врлине у области одбране 
и безбедности (Гајић).

Улици број 23 – која почиње од Улице долови, између 
кп 913/3 и 913/14, прати кп 913/4 и завршава се између кп 
913/7 и 913/10 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Рајка Митића.
Образложење: Рајко Митић (1922–2008) је био југосло-

венски фудбалер. Играо је за београдски БСК и „Црвену 
звезду”. За црвено-беле је одиграо око 580 утакмица, био је 
капитен тог тима и проглашен је за прву Звездину звезду. 

Улици број 24 – која почиње од Улице вис, између кп 
549/4 и 151/1, прати део кп 1565 и завршава се између кп 
547/7 и 592/1 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Митрополита Михаила.
Образложење: Митрополит Михаило Јовановић (1826–

1898) био је митрополит београдски и први председник Цр-
веног крста Србије. 

Улици број 25 – која почиње од новопредложене Улице 
митрополита Михаила, на кп 1565, прати кп 1566 и заврша-
ва се између кп 570/2 и 586 КО Мала Моштаница, одређује 
се назив:

– Емануила Јанковића.
Образложење: Емануило Јанковић (1758–1792) био је 

српски писац, преводилац, природњак, књижар и штампар.
Улици број 26 – која почиње од Улице вис, између кп 

544/5 и 546/8, прати кп 1565 и завршава се између кп 545/1 
и 546/12 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Голуба Јанића.
Образложење: Голуб Јанић (1853–1918) био је српски 

рентијер, велетрговац, народни посланик, добротовор, во-
дећи финансијер и најутицајнија личност српске заједнице 
из Старе Србије и Македоније.

Улици број 27 – која почиње од Димитрија Туцовића, 
између кп 22/3 и 20/7, прати кп 20/9, део кп 23/5 и кп 25/2, 
завршава се између кп 25/6 и 25/1 КО Мала Моштаница, 
одређује се назив:

– Лазара Доновића.
Образложење: Лазар Доновић био је српски пилот који 

је погинуо 7. априла 1941. године.
Улици број 28 – која почиње од Димитрија Туцовића, из-

међу кп 20/5 и 20/4, прати кп 32/9 и завршава се између кп 
32/8 и 33/8 КО Мала Моштаница, одређује се назив:

– Ирске десете дивизије.
Образложење: Ирска десета дивизија је бранила српску 

војску у повлачењу. Састављена од око 8.000 добровољаца, 
покушали су да зауставе бугарску армију.

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

704733) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Обреновачког пута, код 

кп 305/1, иде дуж границе са суседним насељеним местом 
Барич, прати целом дужином кп 2212/3 и завршава се код 
кп 292/1 КО Мислођин, врши се промена назива улице Те-
шића пут и одређује се назив:

–  Александра Аце Тешића.
Образложење: Александар Аца Тешић био је борац 

НОР-а, по којој већи део предложене улице носи овај назив 
у насељеном месту Барич, са којим је заједничка.

Улици број 2 – која почиње од новопредложене Улице 
Александра Аце Тешића, између кп 306/14 и 306/12, прати 
кп 306/13 и 299/6, завршава се између кп 299/8 и 299/3 КО 
Мислођин, одређује се назив:

– Сазонова.
Образложење: Сергеј Дмитријевић Сазонов (1860–1927) 

био је руски државник и дипломата који је служио као ми-
нистар иностраних послова од новембра 1910. до јула 1916. 
године. 

Улици број 3 – која почиње од новопредложене Улице 
Александра Аце Тешића, између кп 292/7 и 292/13, прати кп 
292/8 и завршава се између кп 292/4 и 292/15 КО Мислођин, 
одређује се назив:

– Ресавска.
Улици број 4 – која почиње од Стефана Немање, између 

кп 347/4 и 345/1, прати кп 347/8, 347/7 и завршава се на кп 
347/11, између кп 347/10 и 345/3 КО Мислођин, одређује се 
назив:

– Кнегиње Зорке.
Образложење: Кнегиња Љубица Зорка Карађорђевић 

(1864–1890) је била најстарија ћерка црногорског кнеза, 
касније краља Николе I Петровића и супруга Петра I Ка-
рађорђевића (био је краљ Србије, од 1903. до 1918. и краљ 
Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1921. године).

Улици број 5 – која почиње од Улице Стефана Немање, 
између кп 360/4 и 361/4, прати кп 361/3 и завршава се изме-
ђу кп 360/10 и 361/1 КО Мислођин, одређује се назив:

– Скадарска.
Улици број 6 – која почиње од Водоводске, између кп 

676/1 и 683/5, прати кп 683/4, 362 и завршава се на кп 365/1 
КО Мислођин, одређује се назив:

– Душана Величковића.
Образложење: Душан Величковић био је професор и де-

кан Машинског факултета у Београду, директор машинског 
института Владимир Фармаковски и дописни члан САНУ.

Улици број 7 – која почиње од Водоводске, између кп 
680/1 и 369/1, прати део кп 2190/1, скреће лево код кп 367, 
прати кп 368/6 и завршава се између кп 367 и 368/2 КО Ми-
слођин, одређује се назив:

– Властимира Лазаревића.
Образложење: Заставници Владимир Вујовић и Власти-

мир Лазаревић погинули су на Стражевици у време НАТО 
агресије, оспособљавајући систем везе подземног команд-
ног центра, што је био задатак од изузетног значаја за од-
брану земље. Постхумно су одликовани Медаљом за заслуге 
у области одбране и безбедности.

Улици број 8 – улица почиње од Мислођинске, између 
кп 547/1 и 714/2, прати кп 547/2, 718/4, 717/1, 716/8, 716/9, 
715/3 и завршава се између кп 716/10 и 715/2 КО Мислођин, 
код Улице Гвозденовића пут, одређује се назив:

– Мирослава Пантића.
Образложење: Мирослав Пантић (1926–2011) био је 

српски историчар књижевности, професор Универзитета у 
Београду и академик САНУ.
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Улици број 9 – која почиње од Мислођинске, на кп 727/1, 
сече кп 727/1, 725/1 и завршава се између кп 725/1 и 722/4 
КО Мислођин, одређује се назив:

– Крунска.
Улици број 10 – која почиње од Мислођинске, између 

кп 804/3 и 804/11, прати кп 804/9 и завршава се између кп 
804/8 и 804/10 КО Мислођин, одређује се назив:

– Милана Капетановића.
Образложење: Милан Капетановић (1859–1934) био је 

српски архитекта. Пројектовао је Павиљон Србије за Међу-
народну изложбу у Паризу 1900. године.

Улици број 11 – која почиње од Мислођинске, између кп 
957/6 и 957/4, прати кп 957/8, сече кп 960/5 и завршава се на 
кп 960/6 КО Мислођин, одређује се назив:

– Маре Лазаревић.
Образложење: Мара Лазаревић (?–1426) била је најста-

рија кћи кнеза Лазара и кнегиње Милице, супруга Вука 
Бранковића и мајка Ђурађа Бранковића.

Улици број 12 – која почиње од Мислођинске, између 
кп 973/11 и 973/12, прати кп 973/1 и завршава се између кп 
973/10 и 973/17 КО Мислођин, одређује се назив:

– Кнегиње Љубице.
Улици број 13 – која почиње од Мислођинске, између кп 

1198/2 и 1197/1, сече кп 1198/1, 1200/3, 1200/9 и завршава се 
на кп 1200/2 КО Мислођин, одређује се назив:

– Наталије Мунк.
Образложење: Наталија Нети Мунк, рођена Тајтачак 

(1864–1924) била је српска хуманитарна радница, добро-
вољна болничарка. Учествовала је у Српско-бугарском 
рату, оба Балканска и у Првом светском рату.

Улици број 14 – која почиње од Мислођинске, између 
кп 1598 и 1604/13, сече кп 1604/1, 1602/6, 1601/2, прати кп 
1597/12 и завршава се између кп 1597/11 и 1599/3 КО Ми-
слођин, одређује се назив:

– Краљице Наталије.
Образложење: Наталија Обреновић (1859–1941) је била 

супруга краља Милана Обреновића, кнегиња (1875–1882) и 
краљица Србије (1882–1888).

Улици број 15 – која почиње од новопредложене Ули-
це краљице Наталије, између кп 1601/4 и 1602/3, прати кп 
1601/2, 1601/8 и завршава се између кп 1601/6 и 1602/7 КО 
Мислођин, одређује се назив:

– Милице Штерић.
Образложење: Милица Штерић (1914–1998) била је срп-

ски архитекта. 
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Улице 

краљице Наталије, између кп 1604/13 и 1604/2, прати кп 
1604/1 и завршава се између кп 1604/9 и 1604/15 КО Мисло-
ђин, одређује се назив:

– Митрополита Мраовића.
Образложење: Митрополит Теодосије (световно Тео-

дор Мраовић; 1815–1891) је био београдски митрополит од 
1883. до 1889. године.

Улици број 17 – која почиње од Мислођинске, између 
кп 1615/9 и 1615/10, прати кп 1615/11 и завршава се на кп 
1615/1 КО Мислођин, одређује се назив:

– Андре Јовића.
Образложење: Андра Јовић био је оснивач Олимпијског 

комитета Србије, вођа делегације која је 1912. испословала 
пријем српског клуба у МОК и наступ на ОИ. Носилац од-
ликовања из Балканских и Првог светског рата.

Улици број 18 – која почиње од Улице кик, између кп 837 
и 860/2, прати кп 2200 и завршава се између кп 841 и 859/1 
КО Мислођин, одређује се назив:

– Раденка Мишевића.
Образложење: Раденко Мишевић (1920–1995) је био 

српски сликар.

Улици број 19 – која почиње од Улице Кик, између кп 
864/1 и 865/1, прати кп 865/3, 863/6 и завршава се између кп 
863/4 и 863/1 КО Мислођин, одређује се назив:

– Зире Адамовића.
Образложење: Драгослав Адамовић Зира (1922–1978) је 

био српски новинар и публициста. Од покретања НИН-а 
1951. ради у његовој редакцији до 1962, а од тада је у По-
литици, где је постао један од истакнутијих представника 
новинарства у Србији у прошлом веку.

Улици број 20 – која почиње од Улице Кик, између кп 
868/13 и 869/2, прати целом дужином кп 853 и завршава се 
између кп 852/2 и 734/1 КО Мислођин, одређује се назив:

– Драгољуба Алексића.
Образложење: Драгољуб Алексић (1910–1985) био је 

српски акробата. Савијао је металне шипке зубима, падао 
са велике висине и остајао неповређен, летео је држећи се 
за уже (са авиона) само зубима. 1941. године, током немачке 
окупације, снимио је први српски тон филм „Невиност без 
заштите”.

Улици број 21 – која почиње од Брђанске, између кп 
1216/1 и 2191/2, сече кп 2191/1, 1236/1, 1235/1 и завршава се 
између кп 1231/3 и 1235/7 КО Мислођин, одређује се назив:

– Миодрага Урошевића.
Образложење: Миодраг Урошевић Артем (1922–1942) 

био је учесник Народноослободилачке борбе и народни хе-
рој Југославије.

Улици број 22 – која почиње од Брђанске, између кп 
1268/1 и 1400, прати кп 1269, 1300, скреће лево и прати део 
кп 2203 и завршава се између кп 1293 и 1302/1 КО Мисло-
ђин, одређује се назив:

– Слободана Ђурића.
Образложење: Слободан Ђурић (1944–1976) био је срп-

ски глумац.
Улици број 23 – која почиње од новопредложене Улице 

Слободана Ђурића, између кп 1358 и 1357/2, прати део кп 
2203 и завршава се између кп 1342 и 1343 КО Мислођин, 
одређује се назив:

– Гордане Косановић.
Образложење: Гордана Косановић (1953–1986) је била 

југословенска и српска глумица.
Улици број 24 – која почиње од Брђанске, између кп 

1404/6 и 1420/2, прати део кп 2202/1 и завршава се између 
кп 1409 и 1419/6 КО Мислођин, одређује се назив:

– Жике Павловића.
Образложење: Живојин Жика Павловић (1933–1998) 

био је један од најзначајнијих српских редитеља црног тала-
са југословенског филма, као и еминентни књижевник, сли-
кар и професор Факултета драмских уметности у Београду.

Улици број 25 – која почиње од Брђанске, између кп 
1424/8 и 1423/6, прати кп 1423/3 и завршава се између кп 
1424/10 и 1423/1 КО Мислођин, одређује се назив:

– Љиљане Крстић.
Образложење: Љиљана Крстић (1919–2001) је била срп-

ска позоришна и филмска глумица.
Улици број 26 – која почиње од Мислођинска, код кп 

724/1, сече кп 727/1, 725/1 и завршава се између кп 723/4 и 
725/2 КО Мислођин, одређује се назив:

– Виктора Старчића.
Образложење: Виктор Старчић (1901–1980) је био срп-

ски глумац.
Улици број 28 – која почиње од Бачевичке, на кп 534/4, 

сече кп 534/4, 534/12, прати кп 535/11 и завршава се између 
кп 535/9 и 535/4 КО Мислођин, одређује се назив:

– Ташка Начића.
Образложење: Ташко Начић (1934–1993) је био српски 

глумац. Играо је у позоришту, на телевизији и у многоброј-
ним играним филмовима.
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Улици број 29 – која почиње од Бачевичке, између кп 
755/1 и 754/1, прати кп 754/13, 753/2, 752/6 и завршава се 
између кп 752/1 и 752/7 КО Мислођин, одређује се назив:

– Оскара Давича.
Образложење: Оскар Давичо (1909–1989) био је српски 

и југословенски књижевник и најмлађи песник у кругу над-
реалиста. 

Улици број 30 – која почиње од Бачевичке, између кп 
782/2 и 787/1, прати кп 783/3, 784/1, 781/2 и завршава се из-
међу кп 780/2 и 781/5 КО Мислођин, одређује се назив:

– Мусоргског.
Образложење: Модест Петрович Мусоргски (1839–1881) 

је био руски композитор, члан Велике петорице”. Један од 
руских композитора, чије је стваралаштво највише утицало 
на развој руске музике.

Улици број 31 – која почиње од Бачевичке, између кп 
1016 и 1022/2, прати кп 1019, сече кп 985, прати део кп 2196 
и завршава се између кп 987 и 989/1 КО Мислођин, одређује 
се назив:

– Аце Поповића.
Образложење: Александар Поповић (1929–1996) био је 

један од најзначајнијих српских драмских писаца. Најви-
ше је писао комедије и сатире а успешно се бавио и другим 
жанровима, па је иза себе оставио богат опус драма за децу, 
сценарија за телевизијске драме и серије. Написао је преко 
50 позоришних комада.

Улици број 32 – која почиње од Бачевичке, између кп 
1009 и 1015, прати кп 1010 и завршава се на кп 996/7 КО 
Мислођин, одређује се назив:

– Мирослава Антића.
Образложење: Мирослав Мика Антић (1932–1986) био 

је српски песник. 
Улици број 33 – која почиње од Бачевичке, између кп 

1004/1 и 1120/3, прати кп 2198, део кп 2196, део кп 2197/1 
и завршава се између кп 1721/2 и 1725/1 КО Мислођин, код 
улице Бачевичка, одређује се назив:

– Јустина Поповића.
Образложење: Јустин Поповић (1894–1979) је био ново-

канонизовани српски светитељ. Био је архимандрит мана-
стира Ћелије, доктор теологије, професор Београдског уни-
верзитета и духовник.

Улици број 34 – која почиње од Бачевичке, између кп 
1717/3 и 1718/1, сече кп 1718/1, прати део кп 2194 и завр-
шава се између кп 1884/1 и 1888/2 КО Мислођин, одређује 
се назив:

– Епископа Николаја.
Образложење: Николај Велимировић (световно Никола 

Велимировић; 1880–1956) био је епископ Охридски и Жич-
ки, истакнути теолог и говорник. 

Улици број 35 – која почиње од Бачевичке, између кп 
1848/1 и 1840/7, прати део кп 2206 и завршава се између кп 
1843/3 и 1841/2 КО Мислођин, код Мислођинске, одређује 
се назив:

– Бачевачки Вис.
Образложење: По насељу Бачевица у овом делу Мисло-

ђина.
Улици број 36 – која почиње од Павловића пута, између 

кп 1761/2 и 1801/1, сече кп 1801/1, 1802/2, 1803 и завршава 
се на кп 1798/2 КО Мислођин, одређује се назив:

– Аце Петровића.
Образложење: Александар Петровић (1934–2006) био 

је истакнути атлетски тренер и творац многих врхунских 
атлетичара. 

Улици број 37 – која почиње између кп 1644/2 и 1644/1, 
прати кп 1644/3, 1637/2, 1639/4, 1640/2 и завршава се између 
кп 1640/2 и 1639/1 КО Мислођин, одређује се назив:

– Григорија Божовића.

Образложење: Григорије Божовић (1880–1945) је био 
књижевник, професор призренске богословије, један од 
вођа српског покрета у Македонији, а потом и посланик 
Народне скупштине у Скопљу. 

Улици број 38 – која почиње од новопредложене Улице 
Слободана Ђурића, између кп 1301/18 и 1301/3, прати кп 
1301/10 и завршава се између кп 1301/11 и 1301/8 КО Ми-
слођин, одређује се назив:

– Станоја Симића.
Образложење: Станоје Симић (1893–1970) био је прав-

ник, дипломата, министар и политичар. 
Улици број 39 – која почиње од Бачевичке, између кп 

789/1 и 790/2, прати кп 790/7, сече кп 790/4, 791/8, прати кп 
791/3 и завршава се између кп 791/4 и 792/3 КО Мислођин, 
одређује се назив:

– Мијата Мијатовића.
Образложење: Мијат Мијатовић (1887–1937) је био чу-

вени српски предратни певач популарне и народне музике. 
По његовом је певању композитор Станислав Бинички за-
бележио и обрадио за глас и клавир седам народних мело-
дија које је издао као збирку названу, по имену тога певача, 
Мијатовке.

Иницијативу је поднело Министарство културе и ин-
формисања РС.

Улици број 40 – која почиње од Дражевачке, код кп 
1842/6, иде дуж границе са суседним насељеним местом 
Дражевац, пролази поред кп 1842/1, 1842/5, 1842/2, 2042/3, 
2041/3 и завршава се код кп 2040/1 КО Мислођин, одређује 
се назив:

– Василија Виневитина.
Образложење: Василиј Михајлович Виневитин (1913–

1938) био је херој Совјетског Савеза.
Улици број 41 – која почиње од границе са суседним на-

сељеним местом Барич и Јасенак, код кп 1649/3, прати кп 
2214 и завршава се код кп 1618/7 КО Мислођин, код улице 
Мислођинска, одређује се усклађени назив:

– Јанка Тешића.

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

704687) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од новопредложене Забелске 

улице и Улице Хариса Бркића, између кп 748 и 865/1, пра-
ти део 751, прати 1047 целом дужином, скреће десно код кп 
690, иде дуж границе са суседним насељеним местом Дра-
жевац и прати део кп 1052, завршава се код кп 619/1 КО Ја-
сенак, на граници са суседним насељеним местима Драже-
вац и Мислођин, одређује се назив:

– Опленачка.
Улици број 2 – која почиње од новопредложене Улице 

Опленачке и Улице Хариса Бркића, између кп 865/1 и 862/6, 
прати целом дужином кп 864, скреће лево и прати део кп 
888, скреће десно код кп 887/3 и прати део кп 889, скреће 
десно код кп 908 и прати целом дужином кп 1049, и завр-
шава се између кп 925/3 и 964 КО Јасенак, одређује се назив:

– Забелска.
Образложење: По засеоку који се зове Забеле, до кога 

води новопредложена улица. 
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Улице 

Хариса Бркића и Дедињске улице, између кп 766/15 и 784/1, 
на кп 766/12, прати целом дужином кп 1044/1 и завршава се 
између кп 580 и 468/1 КО Јасенак, одређује се назив:

– Тополска.
Улици број 4 – која почиње од новопредложене Улице 

Хариса Бркића и Тополске улице, између кп 779/1 и 784/1, 
прати кп 783/1, сече 781/5, 783/4, 788/11, 788/5, 783/6, прати 
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кп 800/6, 804/6, 804/5, 807/7, сече кп 1046/1, прати кп 846/4, 
1046/2 и завршава се на кп 1049, између кп 843/4 и 832/1 КО 
Јасенак, код новопредложене Забелске улице, одређује се 
назив:

– Дедињска.
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Тополске 

улице, између кп 505/2 и 514, прати целом дужином кп 501, 
скреће десно и прати део кп 1041/1, прати целом дужином 
кп 1057 и завршава се између кп 1225/2 и 1040/3 КО Јасенак, 
код новопредложене Улице посавских партизана, одређује 
се назив:

– Гардошка.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Забелске 

улице, између кп 832/1 и 831/1, прати целом дужином кп 
1042 и завршава се између кп 286/1 и 166 КО Јасенак, код 
новопредложене Гардошке улице, одређује се назив:

– Паунова.
Улице број 7 – која почиње код кп 926/2, иде дуж грани-

це са суседним насељеним местом Дражевац, прати целом 
дужином кп 1055 и завршава се код кп 978/3 КО Јасенак, 
код границе са суседним насељеним местом Вранић, оп-
штина Барајево, и новопредложене Улице посавских парти-
зана, одређује се назив:

– Веверички крај.
Улици број 8 – која почиње код кп 1102/1, иде дуж гра-

нице са суседним насељеним местом Вранић, општина Ба-
рајево, прати део кп 1051 и завршава се код кп 978/3 КО 
Јасенак, код границе са суседним насељеним местом Дра-
жевац, општина Обреновац, и новопредложене Улице Веве-
рички крај, одређује се усклађени назив:

– Посавских партизана.
Улици број 9 – која почиње од граница са суседним на-

сељеним местима Барич и Мислођин, код кп 466/5, прати 
целом дужином кп 1053/1 дуж границе са суседним насеље-
ним местом Мислођин, и завршава се код кп 615/3 КО Јасе-
нак, код улице Мислођинска, одређује се усклађени назив:

– Јанка Тешића.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Опле-

начке улице, код кп 693/2, иде дуж границе са суседним на-
сељеним местом Дражевац и прати део кп 1052, затим улази 
у насељено место Дражевац и пролази поред кп 743/1, 871 
и завршава се код кп 892 КО Јасенак, одређује се усклађени 
назив:

– Швабића крај.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Улице 

Јанка Тешића, између кп 610/2 и 608/16, прати целом дужи-
ном кп 646 и завршава се између кп 665/2 и 650/2 КО Јасе-
нак, одређује се назив:

– Чубурска.
Улици број 12 – која почиње од новопредложене Улице 

Посавских партизана, између кп 995/7 и 996/11, прати кп 
996/12, 995/8, сече 996/1 и 996/34 и завршава се између кп 
994/36 и 994/1 КО Јасенак, одређује се назив:

– Шабачка.
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Ули-

це посавских партизана, између кп 985/1 и 995/5, прати кп 
995/1, скреће лево и сече кп 994/6, прати кп 994/31 и завр-
шава се на кп 982/6, између кп 982/5 и 994/6 КО Јасенак, 
одређује се назив:

– Моравска..
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Улице 

Јанка Тешића између кп 466/8 и 466/11, прати целом дужи-
ном кп 466/25 и завршава се између кп 466/23 и 466/1 КО 
Јасенак, одређује се назив:

– Зелени луг.

Улици број 15 – која почиње од новопредложене Опле-
начке улице, између кп 743/3 и 869, прати део кп 751, скреће 
лево код кп 870/4, иде дуж границе са суседним насељеним 
местом Дражевац и прати кп 870/2 и 1054, и завршава се 
код кп 871 КО Јасенак, код новопредложене Улице Швабића 
крај, одређује се назив:

– Лазара Хиландарца.
Образложење: Лазар Хиландарац, познат као Лазар Ср-

бин и Лазар Црноризац био је српски средњовековни монах 
познат по томе што је 1404. године осмислио, израдио и по-
ставио први часовник у Русији.

Улици број 16 – која почиње од новопредложене Забел-
ске улице, између кп 887/2 и 905/24, прати кп 890 целом ду-
жином, 897/2, 894/5 и завршава се на граници са суседним 
насељеним местом Дражевац, на кп 893, код новопредложе-
не Улице Швабића крај, одређује се назив:

– Лазара Вујаклије.
Образложење: Лазар Вујаклија (1914–1996) био је гра-

фички радник и српски сликар. 
Улици број 17 – која почиње између кп 905/25 и 908, пра-

ти део кп 907, 905/6, 905/2, сече 903/2 и завршава се на кп 
903/1 КО Јасенак, одређује се назив:

– Јесењинова.
Образложење: Сергеј Александрович Јесењин био је ру-

ски песник. Најпознатије песме Јесењина су: Песма о керу-
ши, Исповест мангупа, Молитва за умрле, Писмо мајци итд.

Улици број 18 – која почиње од новопредложене Гардо-
шке улице, између кп 234/4 и 207/1, прати део кп 111 и за-
вршава се између кп 90 и 101 КО Јасенак, одређује се назив:

– Вински пут.
Улици број 19 – која почиње од новопредложене Топол-

ске улице, између кп 579/3 и 575/3, прати део кп 578 и за-
вршава се између кп 583/2 и 587/3 КО Јасенак, одређује се 
назив:

– Аврама Левића.
Образложење: Аврам Левић (1869–1941) био је главни 

начелник Министарства финансија и десна рука Лазе Пачуа 
и Стојана Протића. Током повлачења 1915. и 1916. године 
спасао је у потпуности Мирослављево јеванђеље, државну 
касу Народне банке Србије и касу Министарства финансија. 

Улици број 20 – која почиње од новопредложених Опле-
начке и Забелске улице, између кп 749 и 862/6, прати део кп 
751, скреће десно код кп 860/1 и прати део кп 1046/1, скреће 
лево код кп 764/2 и прати 1044/2 и завршава се између кп 
766/5 и 779/1 КО Јасенак, код новопредложених Тополске и 
Дедињске улице, одређује се назив:

– Хариса Бркића.
Образложење: Харис Бркић (1974–2000) био је кошар-

каш који је почео да се бави кошарком у сарајевској Босни 
са десет година. 

Улици број 21 – која почиње од новопредложене Де-
дињске улице, између кп 788/27 и 800/4, прати део кп 1048 
и завршава се између кп 794 и 789 КО Јасенак, одређује се 
назив:

– Светозара Ивачковића.
Образложење: Светозар Ивачковић (1844–1924) био је 

српски архитекта. Највише се бавио пројектовањем цркве-
них објеката у српско-византијском стилу, за многа места у 
Србији. 

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Београда.

Улици број 22 – која почиње од новопредложене Забел-
ске улице, између кп 915/4 и 916/2, иде границом кп 914/1 и 
пролази поред кп 916/1, 917 и 918/1, сече кп 912/8 и заврша-
ва се на кп 912/4 КО Јасенак, одређује се назив:

– Краља Драгутина.
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Улици број 23 – која почиње од новопредложене Забел-
ске улице, на кп 921/1, пролази поред 921/2, 921/3 и 921/4, 
сече и завршава се на кп 920/1 КО Јасенак, одређује се назив:

– Драге Дејановић.
Образложење: Драга Димитријевић Дејановић (1840–

1871) била је прва српска феминисткиња, учитељица, глу-
мица, књижевница и публициста. Поетски опус Драге Деја-
новић обухвата љубавну и родољубиву поезију.

Улици број 24 – која почиње од новопредложене Улице 
вински пут, између кп 234/3 и 224, прати део кп 111 и завр-
шава се између кп 241/2 и 237/1 КО Јасенак, одређује се назив:

– Молерова.
Улици број 25 – која почиње од новопредложене Топол-

ске улице, на кп 516/3, сече 516/2, 516/11, 517/6, 513/12, и за-
вршава се на кп 392/1, код кп 517/4 КО Јасенак, одређује се 
назив:

– Миленка Миливојевића.
Образложење: Миленко Миливојевић био је потпоруч-

ник и пилот-ловац који је погинуо 6. априла изнад Подго-
рице, бранећи небо од напада непријатељских бомбардера.

Улици број 26 – која почиње од новопредложене Топол-
ске улице, између кп 468/5 и 474/1, прати целом дужином кп 
502 и завршава се између кп 479 и 487/2 КО Јасенак, код но-
вопредложене Улице Михаила Десанчића, одређује се назив:

– Јасеначки луг.
Образложење: По некадашњем шумовитом делу насеље-

ног места Јасенак.
Улици број 27 – која почиње од новопредложене Опле-

начке улице, између кп 692 и 673/2, прати кп 685 целом ду-
жином и завршава се између кп 614/2 и 613/1 КО Јасенак, 
код новопредложене Улице Јанка Тешића, одређује се назив:

– Охридска.
Улици број 28 – која почиње од новопредложене Дедињ-

ске улице, између кп 788/6 и 788/27, прати кп 788/3 и завр-
шава се између кп 788/23 и 788/19 КО Јасенак, одређује се 
назив:

– Цвијићева.
Образложење: Јован Цвијић (1865–1927) био је српски 

научник, оснивач Српског географског друштва, председ-
ник Српске краљевске академије, професор и ректор Бео-
градског универзитета и почасни доктор Универзитета 
Сорбоне и Карловог универзитета у Прагу. 

Улици број 29 – која почиње од новопредложене Улице 
Светозара Ивачковића, између кп 800/4 и 799/3, прати кп 
800/3, скреће лево и прати кп 799/11 и завршава се између 
кп 799/1 и 799/7 КО Јасенак, одређује се назив:

– Јакова Хлитчијева.
Образложење: Јаков Хлитчијев (1886–1963) био је инже-

њер поморства и професор на Грађевинском и Машинском 
факултету и члан Српске академије наука. 

Улици број 30 – која почиње између кп 994/26 и 982/9, 
прати део кп 994/31, сече кп 982/11 и завршава се на кп 
982/8 КО Јасенак, одређује се назив:

– Драгутина Илића.
Образложење: Драгутин Илић (1858–1926) био је српски 

књижевник, драматург, новинар и политичар.
Улици број 31 – која почиње од новопредложене Опле-

начке улице, између кп 696/7 и 701/11, прати кп 701/12 и за-
вршава се између кп 701/2 и 701/7 КО Јасенак, одређује се 
назив:

– Баба-Вишњина.
Улици број 32 – која почиње од новопредложене Улице 

Јанка Тешића, између кп 608/18 и 608/5, прати целом дужи-
ном кп 608/19 и завршава се између кп 608/9 и 609 КО Јасе-
нак, одређује се назив:

– Чика Јове Змаја.

Улици број 33 – која почиње од новопредложене Топол-
ске улице, између кп 478/2 и 495/1, прати део кп 1041/1 и 
завршава се између кп 495/3 и 487/2 КО Јасенак, код ново-
предложене Гардошке улице, одређује се назив:

– Михаила Десанчића.
Образложење: Михаило Полит Десанчић (1833–1920) 

био је политичар, новинар, књижевник, адвокат и најближи 
сарадник Светозара Милетића. Био је члан Српске краљев-
ске академије од 1892. године.

Улици број 34 – која почиње од новопредложене Улице 
посавинских партизана, између кп 1004/2 и 1005/1, прати 
кп 1005/2 и 1016/5, пролази између кп 1019/2 и 1016/1 и за-
вршава се на кп 1019/1, код кп 1019/9 КО Јасенак, одређује 
се назив:

– Обреновачки вис.
Улици број 35 – која почиње од новопредложене Гардошке 

улице, између кп 398/3 и 340/16, прати део кп 405 и завршава 
се између кп 389/4 и 340/1 КО Јасенак, одређује се назив:

– Пољанска.
Образложење: По насељеном месту Пољане.
Улици број 36 – која почиње од новопредложене Опле-

начке улице, између кп 726/1 и 734/1, прати кп 726/3 и 
730/11 и завршава се на кп 730/2, код кп 730/14 КО Јасенак, 
одређује се назив:

– Миладина Зарића.
Образложење: Миладин Зарић Мишо (1889–1976) је био 

учитељ из Београда, најпознатији по томе што је током опе-
рације ослобађања Београда у Другом светском рату, у зору 
20. октобра 1944, пресекавши жице детонатора, спасао од 
рушења минирани Стари савски мост у Београду.

Улици број 37 – која почиње код кп 615/3, иде дуж гра-
нице са суседним насељеним местом Мислођин и прати кп 
1053/2 и завршава се код кп 618 КО Јасенак, код новопре-
дложене Опленачке улице, одређује се усклађени назив:

– Мислођинска. 

Члан 11.
У насељеном месту Дражевац (матични број насеља: 

704636) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње код кп 65/1, иде дуж границе 

са суседним насељеним местом Мислођин, прати кп 2431 и 
завршава се код кп 8/3 КО Дражевац, одређује се назив:

– Мислођинска
Улици број 2 – која почиње од новопредложене Мисло-

ђинске, између кп 4/5 и 4/2, прати кп 4/3 и завршава се из-
међу кп 4/9 и 4/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Јовановачка утрина.
Образложење: Назив који је устаљен и општеприхваћен 

међу становницима овог краја већ деценијама.
Улици број 3 – која почиње од Улице Јовановац, између 

кп 40 и 37/2, прати део кп 37/4 и кп 42/8, завршава се између 
кп 41/2 и 42/4 КО Дражевац, одређује се назив:

– Јеврема Илића.
Образложење: Јеврем Илић био је српски војник који је 

погинуо у Првом светском рату. Сахрањен је на Српском 
војничком гробљу Зејтинлик.

Улици број 4 – која почиње од Дражевачке, код кп 19/1, 
иде дуж границе са суседним насељеним местом Мислођин, 
прати кп 19/2 и завршава се на кп 20/2 КО Дражевац, одре-
ђује се назив:

– Василија Виневитина.
Образложење: Васили Михајлович Виневитин (1913–

1938) био је херој Совјетског Савеза.
Улици број 5 – која почиње од Дражевачке, између кп 

9/2 и 10, прати кп 9/1, 13/10 и завршава се између кп 13/1 и 
13/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Ивана Горана Ковачића.
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Улици број 6 – која почиње од Дражевачке, између кп 
334 и 336/3, прати кп 336/1 и завршава се на кп 336/1, код кп 
335/4 КО Дражевац, одређује се назив:

– Павловићева.
Образложење: Павловићи или Јабланићи су српска сред-

њовековна породица која је у доба краљевине Босне (крај 
XIV и прва половина XV века) управљала источним и југо-
источним деловима данашње Босне и Херцеговине, званом 
Земље Павловића. Њихов најпознатији представник и ро-
доначелник био је Павле Раденовић (?–1415). 

Улици број 7- која почиње од Дражевачке, између кп 
344/2 и 345/3, прати кп 344/5, сече кп 2400, прати део кп 
192/27 и завршава се између кп 192/17 и 192/2 КО Драже-
вац, одређује се назив:

– Шеваре.
Образложење: По барским вишегодишњим биљкама, 

устаљен назив у том делу Дражевца. 
Улици број 8 – која почиње од Дражевачке, између кп 

346/4 и 346/7, прати кп 346/16 и завршава се између кп 
346/1 и 346/17 КО Дражевац, одређује се назив:

– Љубомира Ковачевића.
Образложење: Љубомир Ковачевић (1848–1918) био је 

српски историчар и политичар. Један је од зачетника кри-
тичке историографије у српској науци.

Улици број 9 – која почиње од Дражевачке, између кп 
355/8 и 355/3, прати кп 355/12 и завршава се између кп 
355/2 и 355/6 КО Дражевац, одређује се назив:

– Маричића.
Образложење: Маричић је насеље у Србији у општини 

Куршумлија у Топличком округу. 
Улици број 10 – која почиње од Дражевачке, између кп 

369/1 и 370/5, прати кп 370/15 и завршава се између кп 366 
и 370/19 КО Дражевац, одређује се назив:

– Дарје Коропкине.
Образложење: Дарја Коропкина била је руска болничар-

ка и добровољац као редов петог пешадијског пука Дринске 
дивизије. Погинула је 1914. године, за време тешких борби 
на Еминовим водама, на планини Гучево.

Улици број 11 – која почиње од Дражевачке, између 
кп 390/1 и 388/1, прати део кп 389, скреће лево и прати кп 
393/9, завршава се између кп 391/1 и 393/3 КО Дражевац, 
одређује се назив:

– Предрага Симића.
Образложење: Предраг Симић (1954–2015) био је про-

фесор Факултета политичких наука у Београду, амбасадор 
Републике Србије у Француској, спољнополитички савет-
ник и аутор многих научних радова.

Улици број 12 – која почиње од Дражевачке, између 
кп 386/2 и 386/1, прати кп 383/14 и завршава се између кп 
383/11 и 383/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Архитекте Илкића.
Образложење: Јован Илкић био је српски архитекта који 

је пројектовао Народну скупштину Републике Србије, згра-
ду хотела „Москва” као и једну од најстаријих кућа у Рако-
вици, која постоји и данас у Варешкој улици уз Топчидер-
ску реку.

Улици број 13 – која почиње од Дражевачке, између кп 
549 и 551/1, прати кп 550/1, 550/3 и завршава се између кп 
546/1 и 551/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Миливоја Павловића.
Образложење: Миливој Павловић (1891–1974) био је по-

знати српски лингвиста. Током Првог светског рата прешао 
је у Црну Гору и Албанију, а затим је упућен у Француску, 
где је предавао језик и књижевност избеглим српским ђа-
цима.

Улици број 14 – која почиње од Дражевачке, између кп 
556 и 557/1, прати кп 555/1, завршава се између кп 555/3 и 
557/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Јована Деретића.
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.

Улици број 15 – која почиње од Дражевачке, између кп 
568/3 и 592/1, прати кп 592/3, прати део кп 595 и завршава 
се између кп 567/5 и 596/13 КО Дражевац, одређује се назив:

– Вршачка
.Улици број 16 – која почиње од Дражевачке, између кп 

1364/11 и 1364/12, прати кп 1364/17 и завршава се између 
кп 1364/16 и 1364/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Кадивкино брдо.
Образложење: Кадивка је биљна врста из породице слеза. 
Улици број 17 – која почиње од Пештанске, између кп 

2028 и 2030/2, прати кп 2029/3 и завршава се на кп 2029/2 
КО Дражевац, одређује се назив:

– Станковићева.
Образложење: Корнелије Станковић (1831–1865) је био 

први српски школовани композитор, мелограф, диригент, 
пијаниста и музички писац.

Улици број 18 – која почиње од Пештанске, између кп 
1921/1 и 2028, прати кп 1920, 2022/1 и завршава се између 
кп 1916 и 2023/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Драге Гавриловић.
Образложење: Драга Гавриловић (1854–1917) била је 

прва српкиња која је написала роман. Једна од првих гене-
рација девојака које су стекле право да се редовно школују. 
Упоредо са учитељским позивом, бавила се просвећивањем 
сеоских жена и писањем.

Улици број 19 – која почиње од Дражевачког луга, из-
међу кп 2183/1 и 2182/1, прати кп 2183/5, 2183/11, сече кп 
2192/2 и завршава се између кп 2192/1 и 2192/2 КО Драже-
вац, одређује се назив:

– Сердара Јована Мићића.
Образложење: Сердар Јован Мићић (1785–1844) био 

је златиборски хајдук и један од бораца у Првом српском 
устанку, рујански сердар, господар ужичке и соколачке на-
хије.

Улици број 20 – која почиње од Пута за Велико Поље, из-
међу кп 425/2 и 425/12, прати кп 425/1 и завршава се између 
кп 425/2 и 425/4 КО Дражевац, одређује се назив:

– Пчеларска.
Улици број 21 – која почиње од Пута за Велико Поље, из-

међу кп 451/7 и 458/2, прати целом дужином кп 451/14 и за-
вршава се између кп 451/13 и 457/2 КО Дражевац, одређује 
се назив:

– Љиљане Жикић.
Образложење: Љиљана Жикић била је српска хероина 

која је погинула као добровољац 125. моторизоване бригаде 
на Косову 1999. године. Постхумно је одликована Орденом 
у области одбране и безбедности првог степена.

Улици број 22 – која почиње од Пута за Велико Поље, из-
међу кп 451/16 и 451/7, прати целом дужином кп 451/15 и 
завршава се између кп 451/4 и 451/13 КО Дражевац, одре-
ђује се назив:

– Рода.
Улици број 23 – која почиње од Улице парлози, између 

кп 419/2 и 422/4, прати кп 422/8, 422/7, сече кп 421/1 и завр-
шава се на кп 421/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Слађане Станковић.
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Образложење: Слађана Станковић била је прва жена до-
бровољац у српској војсци која је погинула на Косову 5. јуна 
1999. године, помажући рањеним саборцима. Постхумно јој 
је додељен Орден заслуга у области одбране и безбедности.

Улици број 24 – која почиње од Петровића–Мијаило-
вића крај, између кп 846 и 840, прати кп 841, сече кп 838, 
прати део кп 834 и завршава се између кп 821/2 и 833/3 КО 
Дражевац, одређује се назив:

– Јасминова.
Улици број 25 – која почиње од Пута за Вранић, између 

кп 1761 и 1760, прати део кп 1768, 1756/4, скреће лево код 
кп 1411/4 и завршава се на кп 1411/1, између кп 1411/6 и 
1411/3 КО Дражевац, одређује се назив:

– Братства и јединства.
Улици број 26 – која почиње од новопредложене Мисло-

ђинске, од границе са суседним насељеним местима Мисло-
ђин и Јасенак, код кп 65/1, прати део кп 2432 дуж границе 
са суседним насељеним местом Јасенак и завршава се код 
кп 63/2 КО Дражевац, код Улице Швабића крај, одређује се 
усклађени назив:

– Опленачка.
Улици број 27 – која почиње од Улице Швабића крај, из-

међу кп 79 и 163/1, прати кп 163/4, 162/6 и завршава се из-
међу кп 79 и 162/4 КО Дражевац, одређује се назив:

– Жичка.
Улици број 28 – која почиње од Улице Швабића крај, из-

међу кп 164/2 и 165/7, прати кп 165/8 и завршава се између 
кп 164/1 и 165/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Светосавска.
Улици број 29 – која почиње од Пута за Вранић, на кп 

2418/4, сече кп 1645, 1641/4 и завршава се између кп 1648/2 
и 1641/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Симићева.
Образложење: Ђорђе С. Симић (1843–1921) је био срп-

ски политичар, дипломата и два пута председник владе 
Краљевине Србије.

Улици број 30 – која почиње од Улице Швабића крај, из-
међу кп 255/4 и 264/2, прати кп 257 и завршава се између кп 
289/7 и 260/5 КО Дражевац, одређује се назив:

– Предрага Игњатовића.
Образложење: Предраг Игњатовић био је војник гардиј-

ске бригаде. Страдао је у ваздухопловном нападу снага НА-
ТО-а на Београд 20. маја 1999. године на касарну „Дедиње” 
и КБЦ „Драгиша Мишовић”.

Улици број 31 – која почиње од новопредложене Улице 
пут за Симиће, између кп 255/4 и 256, прати кп 291/1 и за-
вршава се између кп 296/3 и 251/1 КО Дражевац, одређује 
се назив:

– Жупска.
Улици број 32 – која почиње од Улице Швабића крај, 

код кп 265/6, прати кп 273/12, сече кп 273/1, 273/15, 273/2, 
273/11 и завршава се између кп 267/3 и 273/11 КО Драже-
вац, одређује се назив:

– Ристићева.
Образложење: Јован Ристић (1831–1899) био је полити-

чар, државник и историчар. Уз Илију Гарашанина и Николу 
Пашића спада у ред највећих државника Србије 19. века.

Улици број 33 – која почиње од Веверичког краја, између 
кп 1417/3 и 1417/4, прати кп 1417/2, 1415/8 и завршава се 
код кп 1415/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Пастирска.
Улици број 34 – која почиње од Веверичког краја, између 

кп 1422/1 и 1422/2, прати кп 1422/3, 1423/12, 1423/9 и завр-
шава се између кп 1423/8 и 1423/1 КО Дражевац, одређује се 
назив:

– Шантићева.

Образложење: Алекса Шантић (1868–1924) је био српски 
песник и академик.

Улици број 35 – која почиње од Веверичког краја, између 
кп 761 и 759/2, прати кп 2442, скреће лево код кп 752/4, пра-
ти кп 751 и завршава се између кп 752/3 и 745/1 КО Драже-
вац, одређује се назив:

– Стевановића сокак.
Образложење: Андра Стевановић (1859–1929) је био 

српски архитекта и професор Велике школе.
Улици број 36 – која почиње од Веверичког краја, између 

кп 124/2 и 123/1, прати кп 123/1 и завршава се између кп 
124/10 и 123/8 КО Дражевац, одређује се назив:

– Грујина.
Образложење: Груја Мишковић (1826–1880) је био пу-

ковник српске војске. Током мађарске револуције 1848-
1849. године је био командант добровољаца у одреду Сте-
вана Книћанина. За време Српско-турског рата 1876-1877. 
године командовао је српским добровољцима код Бијељине 
у чину потпуковника. Због заслуга унапређен је у пуковни-
ка и одликован Таковским крстом са мачевима и Златном 
медаљом за храброст.

Улици број 37 – која почиње од Веверичког краја, између 
кп 83/4 и 82/2, прати целом дужином кп 103 и завршава се 
између кп 102 и 106/4 КО Дражевац, одређује се назив:

– Ђурђевићева.
Образложење: Антоније Ђурђевић (1917–1997) је био 

православни монах, архимандрит и старешина манастира 
Троноше (1961–1997). За успешно обнављање манастира 
Пустиње одликован је 1956. године чином игумана. 

Улици број 38 – која почиње од Баљевачког пута, изме-
ђу кп 1786 и 1798/2, прати кп 1792/2 и завршава се код кп 
1792/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Теслина.
Улици бр 39 – која почиње од Баљевачког пута, између 

кп 1722/2 и 2294/1, прати кп 2293 и завршава се између кп 
2305 и 2295/2 КО Дражевац, одређује се назив:

– Вишњина.
Улици број 40 – која почиње од Баљевачког пута, између 

кп 2272/3 и 2326/2, прати кп 2271 и завршава се на граници 
са суседним насељеним местом Конатице, између кп 2270/1 
и 2327/3 КО Дражевац, одређује се назив:

– Водоводска.
Улици број 41 – која почиње од Баљевачког пута, између 

кп 2317/2 и 2316/1, прати кп 2317/9, сече кп 2311, 2310 и за-
вршава се на кп 2309/1 КО Дражевац, одређује се назив:

– Степина.
Образложење: Степан Степановић Степа (1856–1929) 

био је српски и југословенски војвода (фелдмаршал).
Улици број 42 – која почиње од Баљевачког пута, из-

међу кп 2348/6 и 2348/1, прати кп 2348/1, 2347/11, сече кп 
2347/10, 2351/2 и завршава се на кп 2351/2 КО Дражевац, 
одређује се назив:

– Брдска.
Улици број 43 – која почиње од Баљевачког пута, изме-

ђу кп 2360 и 2358/19, сече кп 2358/16, 2358/2 и завршава се 
између кп 2358/10 и 2358/8 КО Дражевац, одређује се назив:

– Вукова.
Образложење: Вук Стефановић Караџић (1787–1864) је 

био српски филолог, реформатор српског језика, сакупљач 
народних умотворина и писац првог речника српског језика.

Улице број 44 – која почиње од Југовића крај, између кп 
1544/2 и 1545/2, прати кп 1545/1 и завршава се између кп 
1544/1 и 1545/7 КО Дражевац, одређује се назив:

– Цветковићева.
Образложење: Ђорђе Цветковић био је пилот – ловац, 

који је погинуо 6. априла изнад Подгорице.
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Улици број 45 – која почиње од Ранковића крај, између 
кп 1485/2 и 1335, прати део кп 1490 и завршава се између кп 
1489/5 и 1491/3 КО Дражевац, одређује се назив:

– Сомборска.
Улици број 46 – која почиње од Пута за Вранић, између 

кп 1253/11 и 1253/1, прати и сече кп 1253/8, кп 1253/1, прати 
кп 1218 и завршава се између кп 1217/2 и 1220 КО Драже-
вац, одређује се назив:

– Хомољска.
Улици број 47 – која почиње од Пута за Вранић, између 

кп 1230/14 и 1230/22, прати део кп 1230/1, 1230/31, 1230/23 и 
завршава се између кп 1227/2 и 1226/4 КО Дражевац, одре-
ђује се назив:

– Дражевачки вис.
Образложење: По топониму.
Улици број 48 – која почиње од Пута за Вранић, између 

кп 1231/2 и 1249/5, прати целом дужином кп 1232 и завр-
шава се између кп 1231/1 и 1233/1 КО Дражевац, код улице 
Осовље, одређује се назив:

– Стари пут за Лазаревиће.
Образложење: Лазаревићи су српска властелинска и 

владарска породица из 14. и 15. века. Родоначелник дина-
стије био је Прибац Хребељановић.

Улици број 49 – која почиње од Пута за Вранић, између 
кп 1247/2 и 1246/5, прати кп 1247/1, сече кп 1234/1 и завр-
шава се између кп 1234/1 и 1235/1 КО Дражевац, код улице 
Осовље, одређује се назив:

– Белог багрема.
Улици број 50 – која почиње од Пута за Вранић, између 

кп 1245/1 и 1243/4, прати кп 1245/4, 1245/3, део кп 1236/5 и 
завршава се између кп 1236/1 и 1236/8 КО Дражевац, одре-
ђује се назив:

– Крцунова.
Образложење: Слободан Пенезић Крцун (1918–1964) 

био је учесник Народноослободилачке борбе и народни хе-
рој Југославије. 

Улици број 51 – која почиње од Лазаревића крај, између 
кп 1238/23 и 1238/14, прати део кп 1238/29 и завршава се из-
међу кп 1238/17 и 1238/13 КО Дражевац, одређује се назив:

– Пиварска.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 52 – која почиње од Ивојеваца, између кп 

371/3 и 230/6, прати кп 230/15 и завршава се између кп 
371/2 и 230/14 КО Дражевац, одређује се назив:

– Палих јунака.

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

704555) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње код кп 883/2, иде дуж грани-

це са насељеним местом Конатице и прати кп 883/9, 883/11, 
493/17, затим улази у насељено место Баљевац, прати део кп 
892 и завршава се између кп 528/1 и 731, код новопредложе-
них улица Живковићеве и Максимовићеве, одређује се назив:

– Средељска.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 2 – која почиње од новопредложених улица 

Средељске и Максимовићеве, од кп 548 и 732, прати део кп 
892 и целом дужином кп 890 и завршава се код границе са 
суседним насељеним местима Вранић и Шиљковац, општи-
на Барајево, код кп 475/2 КО Баљевац, одређује се назив:

– Живковићева.
Образложење: Михаило Живковић Гвоздени (1856–

1930) био је српски генерал и војни министар, учесник Срп-
ско-турских ратова, Српско-бугарског рата, Балканских ра-
това и Првог светског рата.

Улици број 3 – која почиње од предложених улица Сре-
дељске и Живковићеве, између кп 528/1 и 548, прати целом 
дужином кп 16, и завршава се на граници са суседним на-
сељеним местом Дражевац, између кп 9 и 8/2 КО Баљевац, 
одређује се назив:

– Максимовића.
Образложење: Драган Максимовић (1949–2001) био је 

српски глумац.
Улици број 4 – која почиње од новопредложене Живко-

вићеве, између кп 377/5 и 376/2, прати део кп 326, скреће 
десно код кп 342/1, прати кп 338 и 335/16 и завршава се из-
међу кп 335/11 и 335/8 КО Баљевац, одређује се назив:

– Велике ливаде.
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Средељ-

ске, код кп 878/8, иде дуж границе са насељеним местом Ко-
натице и прати целом дужином кп 894 и завршава се код кп 
837/25, на граници са суседним насељеним местима Кона-
тице, општина Обреновац и Врбовно, општина Лазаревац, 
одређује се назив:

– Врбовачке шеваре.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Врбовач-

ке шеваре, између кп 865/5 и 864/1, прати целом дужином 
кп 895 и завршава се на кп 819/6, између кп 819/3 и 819/2 
КО Баљевац, одређује се назив:

– Мијатовићева.
Образложење: Чедомиљ Мијатовић (1842–1932) био је 

српски економиста, књижевник, историчар, политичар и 
дипломата. 

Улици број 7 – која почиње од новопредложене Врбовач-
ке шеваре, на граници са суседним насељеним местима, Ко-
натице и Врбовно, између кп 837/25 и 826/11, прати део кп 
827, скреће десно код кп 823/2, прати део кп 814 и завршава 
се између кп 774 и 815 КО Баљевац, одређује се назив:

– Пужевац.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 8 – која почиње од кп 155/2, иде дуж грани-

це са суседним насељеним местом Дражевац и прати део 
кп 885 и завршава се код кп 185/7, на граници са суседним 
насељеним местима Дражевац, општина Обреновац и Вра-
нић, општина Барајево, одређује се назив:

–  Пут за Вранић.
Улици број 9 – која почиње од новопредложене Ду-

бравске, између 273/1 и 78, прати целом дужином кп 79 и 
завршава се између кп 188 и 222 КО Баљевац, на граници 
са суседним насељеним местом Вранић, општина Барајево, 
одређује се назив:

– Јанковићева.
Образложење: Стоиљко Столе Јанковић (1925–1987) је 

био југословенски и српски редитељ и сценариста.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Улице 

Живковићеве, између кп 577/6 и 578/3, прати део кп 328 и 
завршава се између кп 223/2 и 224/2 КО Баљевац, на грани-
ци са суседним насељеним местом Вранић, општина Бараје-
во, одређује се назив:

– Дубравска.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Дубрав-

ске између кп 588 и 579/1, прати део кп 328, скреће лево код 
кп 308, пролази између кп 307/2 и 310/2, 305/2 и 310/1, 304 
и 311, прати целом дужином кп 259 и завршава се између 
кп 278 и 230/2 КО Баљевац, код новопредложене Улице Ду-
бравске, одређује се назив:

– Јовановићева.
Образложење: Саша Јовановић – Јединица за специјалне 

операције – у моменту погибије је био припадник МУП-а. 
Смртно је страдао 14. јуна 1998. године, на територији Ко-
сова и Метохије, вршећи своју службену дужност.



Број 64 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јул 2019.

Улици број 12 – која почиње од Улице Живковићеве, из-
међу кп 368/2 и 362/2, прати део кп 365/2, сече кп 367, прати 
кп 352/10 и кп 356/4 и завршава се између кп 356/8 и 356/1 
КО Баљевац, одређује се назив:

–  Божурова.
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Улице 

Живковићеве, између кп 639/3 и 652/2, прати део кп 642, 
скреће лево код кп 653/2, прати 653/1 и завршава се између 
кп 662/1 и 653/13 КО Баљевац, одређује се назив:

– Дрење.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Сре-

дељске, између кп 733/1 и 729/3, пролази поред кп 733/2, 
прати кп 735/16 и завршава се између кп 735/17 и 740/2 КО 
Баљевац, одређује се назив:

– Ковачевац.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 15 – која почиње од Лазаревачке, од границе 

са суседним насељеним местима Вранић и Шиљаковац, код 
кп 475/2, иде границом са насељеним местом Шиљаковац и 
прати кп 889 и завршава се код кп 490/2 КО Баљевац, код 
границе са суседним насељеним местима Врбовно и Шиља-
ковац. одређује се назив:

– Магистрална.
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Улице 

Живковићеве, између кп 638 и 639/3, прати целом дужином 
кп 639/11 и завршава се између кп 637/1 и 639/10 КО Баље-
вац, одређује се назив:

– Стекићевица .
Образложење: По топониму.
Улици број 17 – која почиње од новопредложене Улице 

Живковићеве, између кп 463/2 и 471, прати кп 470 и заврша-
ва се између кп 469/1 и 488/1 КО Баљевац, одређује се назив:

– Баљевачки пут.
Образложење: По селу, насељеном месту Баљевац. 
Улици број 18 – која почиње од новопредложене Улице 

баљевачки пут, између кп 464/8 и 469/3, прати целом дужи-
ном кп 464/20 и завршава се између кп 464/3 и 467/2 КО Ба-
љевац, одређује се назив:

– Сретена Поповића.
Образложење: Сретен Л. Поповић (1820–1890) био је 

правник и књижевник. 
Улици број 19 – која почиње од новопредложене Улице 

Живковићеве, између кп 359/3 и 359/1, прати кп 359/7 и завр-
шава се између кп 359/3 и 359/8 КО Баљевац, одређује се назив:

– Владе Дивљана.
Образложење: Владимир Влада Дивљан (1958–2015) био 

је српски рок музичар. Крајем седамдесетих година био је 
члан џез-рок група „Мерлин” и „Звук улице”, а од 1979. до 
1984. године био је предводник вокално-инструменталног 
састава „Идоли”.

Улици број 20 – која почиње од новопредложене Живко-
вићеве, између кп 360/5 и 360/6, прати кп 360/20 и завршава 
се између кп 360/19 и 360/17 КО Баљевац, одређује се назив:

– Зумбулска.
Улици број 21 – која почиње од новопредложене Бо-

журове улице, између кп 367 и 362/2, прати део кп 365/2 и 
366/11 и завршава се између кп 366/8 и 366/13 КО Баљевац, 
одређује се назив:

– Јоргованска.
Улици број 22 – која почиње од новопредложене Ули-

це пужевац, између кп 837/19 и 836/2, прати кп 837/21 и 
837/20, скреће лево и прати кп 837/6 и завршава се између 
кп 838/4 и 837/7 КО Баљевац, одређује се назив:

– Шеварска.
Образложење: По барским вишегодишњим биљкама. 

Улици број 23 – која почиње од новопредложене Улице 
пут за Вранић, између кп 173/3 и 174/3, прати кп 174/19 и 
завршава се између кп 174/16 и 173/1 КО Баљевац, одређује 
се назив:

– Невенке Урбанове.
Образложење: Невенка Урбанова (1909–2007) је била 

српска глумица. 
Улици број 24 – која почиње од новопредложене Улице 

пут за Вранић, између кп 158/13 и 158/12, прати кп 158/4 и 
завршава се између кп 158/14 и 158/3 КО Баљевац, одређује 
се назив:

– Миодрага Павловића.
Образложење: Миодраг Павловић (1928–2014) био је пе-

сник, приповедач, есејиста, драмски писац, преводилац и 
антологичар. Био је и редовни члан Европске академије за 
поезију.

Иницијативу су поднели Библиотека Града Београда и 
Министарство културе и информисања Републике Србије.

Улици број 25 – која почиње од новопредложене Улице 
пут за Вранић, између кп 158/5 и 158/11, прати кп 158/1 и 
завршава се између кп 158/7 и 158/9 КО Баљевац, одређује 
се назив:

– Михајла Бате Паскаљевића.
Образложење: Михајло Бата Паскаљевић (1923–2004) 

био је српски филмски и позоришни глумац. 
Иницијативу су поднели Завод за заштиту споменика 

културе Града Београда и Библиотека града Београда.
Улици број 26 – која почиње од новопредложене Улице 

пут за Вранић, код кп 155/3, иде дуж границе са суседним 
насељеним местом Дражевац, и прати део кп 885 и заврша-
ва се код кп 8/1 КО Баљевац, одређује се назив:

– Дубраве.
Образложење: По називу који је устаљен и општепри-

хваћен дуги низ година међу становницима овог дела насе-
ља и храстовим шумама које су нестале са овог подручја.

Улици број 27 – која почиње од новопредложене Врбо-
вачке шеваре, између кп 847 и 837/24, прати кп 837/26 и 
837/14, сече кп 837/12, 837/11 и 837/1 и завршава се између 
кп 837/8 и 837/10 КО Баљевац, одређује се назив:

– Ловачка.
Улици број 28 – која почиње од предложене Улице Жив-

ковићеве, између кп 450 и 457/2, прати део кп 451 и заврша-
ва се између кп 448 и 456/13 КО Баљевац, одређује се назив:

– Ћумурите баре.
Образложење: По топониму.

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

704695) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од новопредложених улица 

Пут за Баљевац, Нишка и Делфе Ивањић, између кп 550/2 
и 518, на кп 1575/2, прати целом дужином кп 1575/1 и завр-
шава се између кп 28/2 и 50/1 КО Конатице, на граници са 
суседним насељеним местом Дражевац, одређује се назив:

– Конатичка.
Образложење: По селу, насељеном месту Конатице.
Улици број 2 – која почиње од новопредложених ули-

ца Конатичка, Нишка и Делфе Ивањић, између кп 550/2 и 
549, прати целом дужином кп 1576 и завршава се између кп 
107/2 и 116/5 КО Конатице, на граници са суседним насеље-
ним местом Дражевац, код новопредложене Улице средељ-
ске, одређује се назив:

– Пут за Баљевац.
Образложење: По суседном селу Баљевац.
Улици број 3 – која почиње од новопредложених улица 

Конатичке, Пут за Баљевац и Делфе Ивањић, између кп 519 
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и 548, прати целом дужином кп 1575/2 и завршава се на гра-
ници са суседним насељеним местом Степојевац, општина 
Лазаревац, између кп 1416/1 и 1382 КО Конатице, код ново-
предложене Улице старих бораца, одређује се назив:

– Нишка.
Улици број 4 – која почиње од новопредложене Улице 

Средељске, између кп 108/1 и 116/5, прати део кп 1577 и за-
вршава се између кп 123/17 и 152/3 КО Конатице, одређује 
се назив:

– Осредак.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља.
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Улице 

пут за Баљевац, између кп 205/1 и 319/1, прати део кп 1577 
и завршава се између кп 124/5 и 147/3 КО Конатице, одре-
ђује се назив:

– Думача.
Образложење: По реци Думачи.
Улици број 6 – представља наставак постојеће Вино-

градске улице (матични број. 704636059826) и продужава се 
у делу који почиње код кп 73/9, иде дуж границе са сусед-
ним насељним местом Дражевац и прати кп 73/10 и 75/17 
и завршава се између кп 75/5 и 74 КО Конатице, одређује се 
назив:

– Виногради.
Образложење: По некадашњим виноградима овог краја. 
Улици број 7 – која почиње од границе са суседним насе-

љеним местом Дражевац, код кп 70/8, прати кп 70/9, прола-
зи између кп 56/2 и 69/1, прати кп 57/9 и завршава се изме-
ђу кп 57/5 и 69/1 КО Конатице, одређује се назив:

– Водоводска.
Улици број 8 – која почиње од новопредложене Кона-

тичке улице, код кп 50/1, иде делом дуж границе са сусед-
ним насељеним местом Дражевац, прати кп 50/3, сече кп 51 
и прати кп 54/3, затим скреће десно и прати кп 55/8, 55/12 и 
56/7 и завршава се између кп 52 и 56/3 КО Конатице, одре-
ђујесе назив:

– Алуге.
Образложење: По топониму и општеприхваћеном и 

устаљеном називу.
Улици број 9 – која почиње од новопредложених улица 

Конатичке, Пут за Баљевац и Нишке улице, између кп 518 
и 519, прати кп 1580/2, целом дужином кп 1580/1, сече кп 
1574, прати и иде паралелно са кп 1581/1, прати и иде пара-
лелно са делом кп 10 и завршава се између кп 9/3 и 12/7 КО 
Конатице, одређује се назив:

– Делфе Ивањић.
Образложење: Делфа Ивањић била је српска сликарка 

и добротворка, а заједно са Надеждом Петровић и идејни 
творац Кола српских сестара. Прва је српкиња добитница 
Медаље за милосрђе Флоренс Најтингејл. Своју медаљу је 
1962. поклонила Српском лекарском друштву.

Улици број 10 – која почиње од новопредложене Делфе 
Ивањић, између кп 470/3 и 475/4, прати део кп 1579 и за-
вршава се између кп 19/3 и 267 КО Конатице, одређује се 
назив:

– Корашица.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 840 и 844, прати део кп 1585, скреће десно, 
сече кп 1574, прати део кп 1586, скреће десно код кп 1086/1, 
прати целом дужином кп 1090 и завршава се између кп 1089 
и 1440 КО Конатице, на граници са суседним насељеним 
местом Пољане, одређује се назив:

– Колубарска. 

Улици број 12 – која почиње од новопредложене Колу-
барске улице, између кп 1092/2 и 1111/3, прати део кп 1586 
и завршава се између кп 1515/1 и 1510/4 КО Конатице, одре-
ђује се назив:

– Долина мира.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља.
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 780/3 и 816/2, прати део кп 794, скреће 
лево и сече кп 793/14 и 793/10, прати кп 796/2 и завршава се 
на кп 806/3, између кп 806/1 и 806/4 КО Конатице, одређује-
се назив:

– Ћосићев сокак.
Образложење: По Добрици Ћосићу.
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 633 и 784/7, прати кп 785, сече кп 630/1, 
629/2, 629/1, 627/5 и завршава се на кп 627/6 КО Конатице, 
одређује се назив:

– Младена Жујовића.
Образложење: Младен М. Жујовић (1811–1894) је био 

управник града Београда од 1840-1841. године, председник 
Београдске општине, окружни начелник Рудничког окру-
га, пуковник, начелник Главне војне управе и државни са-
ветник.

Улици број 15 – која почиње од новопредложене Нишке 
улице, између кп 530/1 и 645, прати део кп 1578 и завршава 
се између кп 604 и 583/2 КО Конатице, одређује се назив:

– Стара црква.
Образложење: По месту где је била стара сеоска црква.
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 543 и 531/3, прати део кп 537 и завршава 
се између кп 539/6 и 535/2 КО Конатице, одређујесе назив:

– Спасојева.
Образложење: Спасоје Хаџи Поповић (1882–1926) је 

био српски новинар, добротвор и просветни радник. Био је 
члан добротвор друштва „Свети Сава”.

Улици број 17 – која почиње од новопредложене Нишке 
улице, између кп 660 и 661/3, прати кп 661/4 и завршава се 
између кп 653 и 661/1 КО Конатице, одређује се назив:

– Пчеларско сокаче.
Образложење: По пчеларима из тог краја.
Улици број 18 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 528/2 и 649/1, прати кп 529 и завршава се 
на кп 499/6, између кп 488/4 и 499/5 КО Конатице, одређује-
се назив:

– Светомира Белића.
Образложење: Светомир Белић Белка (1946–2002) био је 

боксерски шампион, вишеструки првак Југославије, носи-
лац бронзане олимпијске и европске медаље.

Улици број 19 – која почиње на граници са суседним на-
сељеним местом Дражевац, код кп 104/1, иде дуж границе 
са суседним насељеним местом Дражевац и пролази поред 
кп 105, 107/1 и 107/2, прати кп 1598, затим иде дуж грани-
це са суседним насељеним местом Баљевац и прати део кп 
1599 и завршава се код кп 154/15, код новопредложене Вр-
бовачке шеваре, одређује се усаглашени назив:

– Средељска.
Образложење: По називу који је устаљен и општепри-

хваћен дуги низ година међу становницима овог среди-
шњег дела насеља. 

Улици број 20 – која почиње од новопредложене Сре-
дељске, код кп 154/17, прати део кп 1599 и завршава се на 
граници са суседним насељеним местом Врбовно, општина 
Лазаревац, код кп 355/15 КО Конатице, одређује се назив:

– Врбовачке шеваре.
Образложење: По барским вишегодишњим биљкама. 
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Улици број 21 – која почиње од новопредложене Колу-
барске, између кп 1049/2 и 1086/2, прати део кп 1085, скреће 
лево и прати кп 1077/6 и 1077/18 и завршава се између кп 
1077/16 и 1077/2 КО Конатице, одређује се назив:

– Јована Андрејевића.
Образложење: Јован Андрејевић (1833–1864) је био ле-

кар, новинар и један од оснивача Српског народног позори-
шта у Новом Саду. 

Улици број 22 – која почиње од новопредложене Нишке 
улице, између кп 827 и 849, прати кп 439/4 и завршава се из-
међу кп 439/3 и 439/2 КО Конатице, одређује се назив:

– Јастребачка.
Улици број 23 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 1208 и 1236/3, прати кп 1023, скреће лево 
код кп 1027, прати део кп 1585, скреће десно код кп 1133 и 
прати део кп 1589 и завршава се између кп 1487 и 1536 КО 
Конатице, одређује се назив:

– Хајдучица.
Образложење: По биљци хајдучка трава. 
Улици број 24 – која почиње од границе са суседним 

насељеним местом Врбовно, општина Лазаревац, између 
кп 369 и 384/2, прати део кп 1584 и завршава се између кп 
383/2 и 384/3 КО Конатице, одређује се назив:

– Црквенац.
Образложење: По остацима некадашњег црквеног објек-

та у овом делу насеља. 
Улици број 25 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 978/1 и 980/2, прати кп 979 и завршава се 
између кп 978/4 и 980/1 КО Конатице, одређује се назив:

– Татарска јаруга.
Образложење: По татарима, који претежно живе у Руси-

ји и по устаљеном називу међу становницима овог краја. 
Улици број 26 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 986/2 и 988, прати кп 987 и завршава се из-
међу кп 989/3 и 1155/1 КО Конатице, одређујесе назив:

– Чедомиља Тодоровића.
Образложење: Чедомиљ М. Тодоровић био је књижев-

ник и историчар, најпознатији по томе што је 1918. године 
написао књигу Историја српскога народа.

Улици број 27 – која почиње од новопредложене Нишке 
улице, између кп 969/2 и 965/1, прати кп 968, скреће десно, 
прати део кп 1585 и завршава се између кп 1574 и 847/3 КО 
Конатице, код новопредложене Колубарске улице, одређује 
се назив:

– Бељаничка.
Образложење: По реци Бељаници.
Улици број 28 – која почиње од новопредложене Нишке 

улице, између кп 1311 и 1310/1, прати део кп 1590 и завр-
шава се између кп 1306 и 1323/1 КО Конатице, одређује се 
назив:

– Буковац.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 29 – која почиње од новопредложене Улице 

хајдучица, између кп 1143/1 и 1329/4, прати кп 1588 и завр-
шава се између кп 1111/3 и 1112/5 КО Конатице, код ново-
предложене Долине мира, одређује се назив:

– Борачка.
Улици број 30 – која почиње од новопредложене Кона-

тичке улице, између кп 249/2 и 243/2, прати кп 243/3, 242/10, 
242/9 и 242/1 и завршава се између кп 242/7 и 227/1 КО Ко-
натице, одређује се назив:

– Тодоровићева.
Образложење: Боривоје Бора Тодоровић (1929–2014) 

био је српски и југословенски позоришни, телевизијски и 
филмски глумац.

Улици број 31 – која почиње од новопредложене Улице 
Тодоровићева, између кп 241/1 и 243/2, прати кп 240/6 и за-
вршава се између кп 240/5 и 239/4 КО Конатице, одређујесе 
назив:

– Милисава Лутовца.
Образложење: Милисав Лутовац (1901–1988) био је срп-

ски географ и академик САНУ. Добитник бројних признања 
и награда.

Улици број 32 – која почиње од новопредложене Ко-
натичке улице, између кп 233/12 и 233/13, прати кп 233/9, 
233/19, 233/22 и завршава се између кп 233/18 и 233/8 КО 
Конатице, одређујесе назив:

– Лецино брдо.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 33 – која почиње код границе са суседним 

насељеним местом Врбовно, општина Лазаревац, код кп 
368, иде дуж границе са суседним насељеним местом Вр-
бовно, прати кп 1601 и завршава се код кп 355/14 КО Кона-
тице, одређујесе назив:

– Врбовачка.
Образложење: По биљци врби. 
Улици број 34 – која почиње од границе са суседним на-

сељеним местом Степојевац, општина Лазаревац, код кп 
1429, прати кп 1597 и завршава се код кп 1416/1 КО Конати-
це, одређујесе назив:

– Старих бораца.
Улици број 35 – која почиње од новопредложене Улице 

думача, између кп 200/1 и 327, прати кп 199 и завршава се 
између кп 191 и 339/1 КО Конатице, одређује се назив:

– Думино брдо.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља.
Улици број 36 – која почиње од новопредложене Улице 

думача, између кп 170/2 и 202, прати кп 201 и завршава се 
између кп 176/2 и 192 КО Конатице, одређује се назив:

– Буковичка.
Улици број 37 – која почиње од новопредложене Кона-

тичке улице, између кп 43/2 и 253, прати кп 256, 251/17 и 
68/2 и завршава се између кп 68/1 и 251/15 КО Конатице, 
одређује се назив:

– Ђурђије Цветић.
Образложење: Ђурђија Цветић (1942–2015) била је позо-

ришна и филмска глумица и професор на ФДУ. 
Улици број 38 – која почиње од новопредложене Ђурђи-

је Цветић, између кп 251/3 и 253, прати део кп 251/10, скре-
ће лево и прати кп 251/1 и завршава се између кп 251/15 и 
251/9 КО Конатице, одређује се назив:

– Бунарић.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља.
Улици број 39 – која почиње од новопредложене Пута за 

Баљевац, између кп 214/1 и 210, прати целом дужином кп 
232 и завршава се између кп 227/6 и 229 КО Конатице, одре-
ђује се назив:

– Селимира Ђорђевића.
Образложење: Селимир Ђорђевић (1866–1915) био је 

српски лекар који је учествовао у ослободилачким ратови-
ма од 1912. до 1915. године. Одликован је Орденом Светог 
Саве 3. степена, Таковским крстом 4. степена, Медаљом за 
ревносну службу и Орденом Црвеног крста.

Засеоку број 1 – који обухвата кп 1564 и 1563 КО Кона-
тице, одређује се назив:

– Рашића засеок.
Образложење: У колоквијалној употреби међу станов-

ницима овог краја већ дужи временски период.
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Засеоку број 2 – који обухвата кп 1315/9 КО Конатице, 
одређује се назив:

– Симића виногради
Образложење: У колоквијалној употреби међу станов-

ницима овог краја већ дужи временски период.

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

704776) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од новопредложене Боре Ман-

дића, између кп 689/12 и 687/7, на кп 689/6, сече кп 689/8, 669/4, 
669/9, 641/3, 428/2, 429/2, 427/5, 420/4, 422/2, 417/3, 416/11, 
416/15, 408/2, 365/5, 363/5, 308/2, 300/2, 301/2, 257/3, 258/5, 
232/2, 210/2, 194/7, 121/3, 127/5, 39/4, 33/5, 25/2, 9/6 и завршава 
се на кп 10/6, између кп 10/7 и 12/4 КО Пољане, на граници са 
суседним насељеним местом Дражевац, одређује се назив:

– Доњи крај.
Образложење: По топониму.
Улици број 2 – која почиње између кп 548/1 и 547/3, пра-

ти кп 626/1, скреће лево код кп 553/1 и прати кп 553/2, део 
кп 457/1, део кп 73/3, 685/3, 684/7, 683/7, 727/14, 457/2, 737/5, 
740/3, 746/12, и завршава се на кп 746/10, између кп 746/11 
и 746/3 КО Пољане, код границе са суседним насељеним ме-
стом Бргуле, општина Уб, одређује се назив:

– Боре Мандића.
Образложење: По народном хероју из 1941. године.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Боре 

Мандића, између кп 554/4 и 535/2, на кп 626/1, прати кп 
457/1, сече кп 457/10, 457/11, 457/12, 457/13, 457/15, 457/16, 
прати целом дужином кп 457/17, прати кп 457/20, прати део 
кп 73/3, скреће лево код кп 306/1, прати кп 454/3 и завршава 
се између кп 300/3 и 308/1 КО Пољане, код новопредложене 
Улице Доњи крај, одређује се назив:

– Борисава Атанасковића.
Образложење: Борисав Атанасковић (1931–1994) био је 

југословенски и српски књижевник, драмски писац за децу 
и одрасле, редитељ, позоришни глумац, новинар, драматург 
и уредник.

Улици број 4 – која почиње између кп 548/1 и 574/1, пра-
ти део кп 627/1 и завршава се између кп 765/3 и 811/1, код 
Марковићеве, одређује се назив:

– Брђански крај.
Образложење: Стари назив тог краја који је у колокви-

јалној употреби грађана.
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Улице 

брђански крај, између кп 583 и 582/2, прати целом дужи-
ном кп 630 и завршава се између кп 885/2 и 891 КО Пољане, 
одређује се назив:

– Солунских бораца.
Улици број 6 – која почиње између кп 574/1 и 599/1, прати 

део кп 629/1, скреће десно код кп 619/4, сече кп 620/4, 620/2, 
620/5, 916/5, 915/29, 915/28, 915/25, 915/24, 920/6, прати кп 
629/1, скреће лево код кп 953/1, прати део кп 967 и завршава 
се између кп 936/5 и 949/2 КО Пољане, одређује се назив:

– Милована Петровића.
Образложење: Милован Петровић био је српски војник 

који је погинуо у ратним сукобима на просторима бивше 
СФРЈ 1991. године.

Улици број 7 – која почиње између кп 547/6 и 599/1, пра-
ти део кп 627/1 и завршава се између кп 544 и 605/2 КО По-
љане, одређује се усклађени назив:

– Колубарска.
Улици број 8 – која почиње од новопредложене Улице 

доњи крај, између кп 194/1 и 209/1, прати кп 271/3 целом 
дужином, сече кп 181/2, 181/1, 181/3 и завршава се на кп 
181/4 КО Пољане, одређује се назив:

– Цара Уроша.

Улици број 9 – која почиње од новопредложене Улице 
доњи крај, између кп 244/4 и 254/2, сече кп 253/3, 253/1 и 
завршава се између кп 250/1 и 279/2 КО Пољане, одређује 
се назив:

– Милутиновићева.
Образложење: Добрица Милутиновић (1880–1956) био 

је српски глумац.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Улице 

доњи крај, између кп 300/1 и 308/3, прати целом дужином 
кп 454/1 и завршава се између кп 330 и 331 КО Пољане, код 
границе са суседним насељним местом Бргуле, општина Уб, 
одређује се назив:

– Протин сокак.
Образложење: По проти Матеји Ненадовићу (1777–

1854).
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Ули-

це доњи крај, између кп 362 и 365/6, прати кп 455/6, сече 
кп 348, 347/2, 347/1 и завршава се на кп 343/3 КО Пољане, 
одређује се назив:

– Млавска.
Улици број 12 – која почиње од новопредложене Улице 

доњи крај, између кп 641/4 и 669/8, прати кп 814/3, скреће 
лево код кп 642 и прати део кп 73/3 и завршава се између кп 
430/1 и 433/2 КО Пољане, одређује се назив:

– Милешевска.
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Улице 

доњи крај, између кп 641/10 и 669/2, прати целом дужином 
кп 814/1, 707/3, скреће десно и сече кп 706, 705 и завршава 
се на кп 703 КО Пољане, одређује се назив:

– Борска.
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Боре 

Мандића и Марковићеве, између кп 727/12 и 781/1, прати 
део кп 457/1 и завршава се између кп 674 и 786/5 КО Поља-
не, одређује се назив:

– Пиротска.
Улици број 15 – која почиње од новопредложене Улице 

Боре Мандића и Пиротске, између кп 728/1 и 781/1, прати 
кп 783, 772/9, 772/8, 762/4, сече кп 762/2, прати део кп 627/1, 
скреће лево и сече кп 840/3 и 968/1, прати кп 833/3 и завр-
шава се између кп 835 и 840/4 КО Пољане, одређује се назив:

– Марковићева.
Образложење: Светозар Марковић био је српски поли-

тичар.
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Мило-

вана Петровића, између кп 615/3 и 619/4, прати целом ду-
жином кп 910/4, скреће десно и прати и иде паралено са 
делом кп 966/1 и завршава се између кп 910/1 и 925/9 КО 
Пољане, одређује се назив:

– Ћосићева.
Образложење: По Добрици Ћосићу.
Улици број 17 – која почиње од новопредложене Улице 

доњи крај, између кп 38/2 и 126/2, прати целом дужином кп 
73/1 и завршава се код кп 147 КО Пољане, одређује се назив:

– Маринковићева.
Образложење: Војислав Маринковић (1876–1935) био је 

српски политичар.
Засеоку број 1 – који обухвата кп 651/1 и део кп 453, 

490/2 и 650 КО Пољане, одређује се назив:
– Митровића засеок.
Образложење: У колоквијалној употреби међу станов-

ницима овог краја већ дужи временски период.
Засеоку број 2 – који обухвата кп 881/1 и део кп 881/2 и 

881/10 КО Пољане, одређује се назив:
– Љубојевића засеок.
Образложење: У колоквијалној употреби међу станов-

ницима овог краја већ дужи временски период.
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Члан 15.
У насељеном месту Грабовац (матични број насеља: 

704628) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Грабовачке, између кп 

4326/4 и 4398, прати део кп 4399 и завршава се између кп 
4345 и 4391 КО Грабовац, одређује се назив:

– Пут за Радојеве њиве.
Образложење: По потесу у овом делу Грабовца који се 

зове Радојеве њиве, уобичајени и општеприхваћени назив 
међу становницима овог краја.

Улици број 2 – која почиње од Црне баре, између кп 5751 
и 5691, прати кп 6951, скреће десно и прати део кп 6942/1, 
завршава се између кп 2465 и 2464/1 КО Грабовац, код но-
вопредложене Улице Милана Миловука, одређује се назив:

– Каналска.
Образложење: По каналу поред кога пролази новопре-

дложена улица.
Улици број 3 – која почиње од Црне баре, између кп 

5694 и 2598, прати кп 6916/1 и завршава се између кп 2468 и 
2579/9 КО Грабовац, одређује се назив:

– Милана Миловука.
Образложење: Милан Миловук (1825-1883) био је про-

фесор, хоровођа и диригент. 
Улици број 4 – која почиње од Лужанског пута, између 

кп 1388 и 1217, прати целом дужином кп 6932/5 и 6932/10 и 
завршава се између кп 1487/2 и 237/2 КО Грабовац, одређује 
се назив:

– Бранска.
Образложење: По називу потеса који је општеприхваћен 

и познат међу становницима овог краја.

Члан 16.
У насељеном месту Дрен (матични број насеља: 704644) 

утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице пљоштара, између 

кп 2251/2 и 1206, прати део кп 1205/1, целу кп 3245/3, део кп 
3245/1, скреће десно код кп 957/1 и прати део кп 3247/1, за-
вршава се између кп 943 и 958/2 КО Дрен, одређује се назив:

– Панонска.
Улици број 2 – која почиње од новопредложене Панон-

ске улице, између 1198/1 и 2252/1, прати кп 1204, 1203, сече 
кп 1202, 1185/2, 1185/1, прати кп 1187/1 и завршава се изме-
ђу кп 1179 и 1186 КО Дрен, одређује се назив:

– Крушевачка.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Панон-

ске улице, између кп 1031/1 и 1261/1, прати целом дужином 
кп 3249, скреће лево код кп 593/2 и прати део кп 3242/1, за-
вршава се између кп 210 и 322 КО Дрен, одређује се назив:

– Младеновићева.
Образложење: Александар Младеновић (1930–2010) је 

био српски лингвиста, редовни члан Српске академије нау-
ка и уметности и стални члан сарадник Матице српске.

Улици број 4 – која почиње од Горњег краја код кп 
2669/3, иде дуж границе са суседним насељеним местом Ба-
њани, општина Уб, прати део кп 3266 и завршава се код кп 
2665/1 КО Дрен, одређује се назив:

– Савска.
Улици број 5 – која почиње од Горњег краја, између кп 

2505 и 2451, прати део кп 3248 и завршава се између кп 
858/2 и 2507/4 КО Дрен, одређује се назив:

– Николе Бижумића.
Образложење: Никола Бижумић (1823–1906) био је срп-

ски проналазач и изумитељ ручне машинице за шишање. 
Никола Бизумић је у Уједињеном Краљевству био познат 

под именом Џон Смит. Због заслуга и пословне предузи-
мљивости добио је племићку титулу.

Улици број 6 – која почиње од Горњег краја, између кп 
2424/2 и 2394, прати кп 2452, и завршава се на кп 2395 КО 
Дрен, одређује се назив:

– Милановићева.
Образложење: Зоран Милановић био је капетан прве 

класе. Са својом јединицом пошао је у Вуковарску операци-
ју по наређењу претпостављене команде, 16. октобра 1991. 
године. Тешко је рањен при покушају да из дејства неприја-
тељске ватре извуче рањеног војника.

Улици број 7 – која почиње од Пут за Прњавор, између 
кп 2334 и 2373, прати део кп 2372, и завршава се између кп 
2352/1 и 2405 КО Дрен, одређује се назив:

– Луке Поповића.
Образложење: Лука Поповић (1878–1914) био је српски 

глумац, певач и редитељ, припадник генерације српских 
глумаца првог модерног доба, који су почели свој ствара-
лачки рад као врло млади, већ крајем 19. века. 

Улици број 8 – која почиње од Улице пљоштара, између 
кп 301 и 419/3, прати део кп 3244/1 и завршава се између кп 
251 и 264/2 КО Дрен, одређује се назив:

– Нишавска.
Улици број 9 – која почиње од Улице Илића крај, између 

кп 1530 и 1525, прати кп 1528 и завршава се између кп 1520 
и 1518/2 КО Дрен, одређује се назив:

– Илићева.
Образложење: Велимир Века Илић (1925–2007) био је 

атлетичар, новинар и уредник спортске редакције Политике.
Улици број 10 – која почиње од Улице Гаврића крај, из-

међу кп 1665 и 1770, прати целом дужином кп 1758, и за-
врашава се између кп 1639/2 и 1759 КО Дрен, на граници 
са суседним насељеним местом Грабовац, одређује се назив:

– Станојевићева.
Образложење: Младен Станојевић био је српски војник, 

који је изгубио живот 15. априла 1999. године, приликом де-
монтаже касетне бомбе која је бачена од стране НАТО-а. 

Улици број 11 – која почиње од границе са суседним на-
сељеним местом Грабовац, између кп 1801/5 и 1812, прати 
целом дужином кп 3241 и завршава се између кп 3156/1 и 
3197/1 КО Дрен, на граници са суседним насељеним местом 
Орашац, одређује се назив:

– Господара Вучића. 
Улици број 12 – која почиње од Музичке колиније, из-

међу кп 1951/1 и 1946, прати кп 1948 и завршава се на кп 
1965/1 КО Дрен, одређује се назив:

– Савићева.
Образложење: Павле Савић (1909–1994) је био српски 

физичар и хемичар, који је заједно са Иреном Жолио Кири 
1937. и 1938. године у Паризу открио изотопе познатих еле-
мената бомбардовањем атома урана спорим неутронима.

Улици број 13 – која почиње од Музичке колоније, изме-
ђу кп 1987/1 и 1985/3, прати целом дужином кп 1986 и завр-
шава се између кп 2011 и 2009 КО Дрен, код Улице музичка 
колонија, одређује се назив:

– Сокобањска.
Улици број 14 – која почиње од Музичке колоније, из-

међу кп 2117/8 и 2033/3, прати део кп 3254 и завршава се 
између кп 2089 и 2045 КО Дрен, одређује се назив:

– Бечка.
Улици број 15 – која почиње од Музичке колоније, изме-

ђу кп 3004/1 и 3066, прати део кп 3065, скреће десно код кп 
3050, прати кп 3051, сече кп 3041 и завршава се између кп 
3038 и 3037 КО Дрен, одређује се назив:

– Планинска.
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Члан 17.
У насељеном месту Орашац (матични број насеља: 

704750) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од границе са суседним насе-

љеним местом Дрен, између кп 1941/3 и 1952, прати целом 
дужином кп 2332, до границе са суседним насељеним ме-
стом Вукићевица, завршава се између кп 2222 и 2193/3 КО 
Орашац, одређује се назив:

– Господара Вучића.
Образложење: Тома Вучић Перишић (1788–1859) је био 

српски војсковођа из доба Првог и Другог српског устанка.
Улици број 2 – која почиње од новопредложене Улице 

господара Вучића, између кп 2158 и 2120/2, прати кп 2177, 
и завршава се на граници са суседним насељеним местом 
Љубинић, између кп 2178 и 2094 КО Орашац, одређује се 
назив:

– Орашачка.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Улице 

господара Вучића, између кп 2157 и 2205/1, прати део кп 
2330, део кп 2327, сече кп 1371, 1372, прати део кп 2324 и 
завршава се између кп 1005/1 и 1029/1 КО Орашац, одређује 
се назив:

– Козачка.
Улици број 4 – која почиње од новопредложене Школске 

улице, на кп 1240, код кп 1239, прати кп 1245/3, сече 1255/3, 
1262/3, 1254/2, 1253, 1252, 1262/9, 1276, 1283, 1285, 1297/2, 
1296/2, 1295/2, 1299/2, 1303, 1304, прати део кп 2325 и кп 
1311, сече кп 1309/2 и 2302, завршава се на кп 2311 КО Ора-
шац, одређује се назив:

– Влајковића.
Образложење: Ђорђе С. Влајковић (1831–1883) је био за-

дужбинар, добротвор и пуковник српске војске.
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Школске 

улице, између кп 1595 и 2209, прати кп 2335, 2251 и заврша-
ва се на кп 2258, између кп 2257 и 2234/1 КО Орашац, одре-
ђује се назив:

– Граничарска.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Улице 

господара Вучића, између кп 1654/4 и 1652/7, прати део кп 
2329 и завршава се између кп 1401 и 1450/3 КО Орашац, 
одређује се назив:

– Милошевића.
Образложење: Арсеније Арса Милошевић (1931–2006) 

био је југословенски и српски редитељ и сценариста.
Улици број 7 – која почиње од новопредложене Господа-

ра Вучића, између кп 1796 и 1537/13, прати део кп 2323 и кп 
1462, и завршава се између кп 1461/1 и 1461/2 КО Орашац, 
код новопредложене Улице Миљковића, Косовских божура 
и Домске улице, одређује се назив:

– Микића.
Образложење: Живко Микић (1946–2016) био је редов-

ни професор Филозофског факултета Универзитета у Бео-
граду, одељења за археологију и истакнути физички антро-
полог.

Улици број 8 – која почиње од новопредложених улица 
Микића, Косовских божура и Домске, између кп 449/2 и 
1442/1, прати 450, део кп 2323, целом дужином кп 2319 и за-
вршава се између кп 685 и 740 КО Орашац, код новопредло-
жене Улице Ашковића, одређује се назив:

– Миљковића.
Образложење: Бранко Миљковић (1934–1961) био је је-

дан од најпознатијих српских и југословенских песника.
Улици број 9 – која почиње од новопредложене Микићеве, 

између кп 1513/3 и 1822, прати део кп 2323, скреће лево код 
кп 1461/2, прати део кп 2329 и завршава се између кп 449/2 и 

1461/2 КО Орашац, код новопредложене Улице Миљковића, 
Микићеве и Домске улице, одређује се назив:

– Косовских божура.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Госпо-

дара Вучића, између кп 1927/1 и 1794/1, прати целом дужи-
ном кп 2322, део кп 129, скреће лево код кп 563, прати це-
лом дужином кп 95 и завршава се између кп 597 и 76/3 КО 
Орашац, одређује се назив:

– Васића.
Образложење: Милан Васић (1928–2003) био је српски 

историчар.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Васиће-

ве, између кп 130 и 377/1, прати кп 2320 и завршава се изме-
ђу кп 208/1 и 217 КО Орашац, одређује се назив:

– Игњата Бајлонија.
Образложење: Игњат Бајлони (1839–1902) био је један од 

највећих индустријалаца и привредника Србије током дру-
ге половине 19. и прве половине 20. века.

Улици број 12 – која почиње од новопредложене Игњата 
Бајлонија, између кп 138 и 206/1, прати целом дужином кп 
164, и завршава се између кп 125 и 15/1 КО Орашац, одре-
ђује се назив:

– Поповића.
Образложење: Владислав Поповић (1930–1999) био је 

српски археолог, члан САНУ и редовни професор Фило-
зофског факултета у Београду.

Улици број 13 – која почиње од новопредложене Васи-
ћеве, између кп 555 и 553/1, прати целом дужином кп 554, 
прати део кп 522 и завршава се између кп 521 и 525 КО Ора-
шац, одређује се назив:

– Живковића.
Образложење: Богосав Живковић (1920–2005) био је ва-

јар, сликар и светски класик наивне уметности.
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Васиће-

ве, између кп 547 и 545, прати кп 546 и завршава се између 
кп 532/1 и 544/1 КО Орашац, одређује се назив:

– Соколска.
Улици број 15 – која почиње од новопредложене Васи-

ћеве, између кп 545 и 380, прати део кп 447 и завршава се 
између кп 541 и 382/1 КО Орашац, одређује се назив:

– Гавриловића.
Образложење: Драгутин Гавриловић (1882–1945) био је 

најпознатији српски мајор.
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Улице 

Игњата Бајлонија, између кп 375/2 и 209, прати део кп 2321 
и завршава се између кп 348 и 243 КО Орашац, одређује се 
назив:

– Бранка Ђурђулова.
Образложење: Бранко Ђурђулов (1925–1966) био је библи-

отекар, управник Библиотеке града Београда и књижевник. 
Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
Улици број 17 – која почиње од новопредложене Школ-

ске улице, између кп 1062 и 1206, прати кп 1178/1, 1069/3, 
1068/6, 1178/3, скреће лево и прати део кп 1085, завршава се 
између кп 1084 и 1049 КО Орашац, одређује се назив:

– Свете Петке.
Улици број 18 – која почиње од новопредложене Ули-

це Свете Петке, између кп 1077 и 1157, прати кп 1155 и кп 
1139/2, завршава се између кп 1139/1 и 1150 КО Орашац, 
одређује се назив:

– Николића.
Образложење: Андра Николић (1853–1918) био је срп-

ски правник, књижевник, историчар књижевности и по-
литичар. Био је министар просвете, министар иностраних 
послова, министар правде, државни саветник и председник 
Народне скупштине (1909–1918).
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Улици број 19 – која почиње од новопредложене Миљ-
ковићеве, између кп 670 и 665/1, прати део кп 2318 и завр-
шава се између кп 776 и 680 КО Орашац, код новопредло-
жене Улице Ашковића, одређује се назив:

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

песник.
Улици број 20 – која почиње од новопредложене Миљ-

ковићеве, између кп 743 и 685, прати део кп 2318 и део кп 
2317, завршава се између кп 827 и 778 КО Орашац, одређује 
се назив:

– Ашковића.
Образложење: Томислав Ашковић (1940–2014) био је 

професор на Машинском факултету у Београду.
Улици број 21 – која почиње од новопредложене Школ-

ске улице, између кп 1234 и 1232, прати кп 1233, сече кп 
1236 и 1256/1, завршава се на кп 1256/2 КО Орашац, одре-
ђује се назив:

– Лукића.
Образложење: Велимир Лукић (1936–1997) био је српски 

песник и драматург.
Улици број 22 – која почиње од новопредложене Улице 

Микића, Миљковића и Косовских божура, између кп 1442/1 
и 1461/1, прати део кп 2329 и завршава се између кп 1435/1 
и 1450/3 КО Орашац, одређује се назив:

– Домска.
Образложење: По сеоском дому културе.

Члан 18.
У насељеном месту Љубинић (матични број насеља: 

704717) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – представља наставак новопредложене 

Улице Орашачке из насељеног места Орашац и продужава 
се у делу који почиње код новопредложене Улице Љубинске 
и Улице Филипа Вишњића, између кп 1561/3 и 1644, прати 
део кп 2036 и завршава се између кп 51 и 50/2 КО Љубинић, 
на граници са суседним насељеним местом Орашац, одре-
ђује се назив:

– Орашачка.
Улици број 2 – која почиње код новопредложене Ули-

це орашачке и Филипа Вишњића, између кп 1705/2 и 1652, 
прати део кп 2036 и завршава се између кп 2009 и 1982 КО 
Љубинић, на граници са суседним насељеним местом Јоше-
ва, општина Уб, одређује се назив:

– Љубинска.
Образложење: По селу Љубинић коме припада ова ново-

предложена улица.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Љубин-

ске улице, између кп 1681/1 и 1843/1, прати део кп 2039 и 
завршава се између кп 349 и 380 КО Љубинић, одређује се 
назив:

– Владимира Јокановића.
Образложење: Владимир Јокановић (1936–1994) био је 

професор југословенске књижевности, библиотекар, науч-
ни сарадник и управник новосадске Народне библиотеке.

Улици број 4 – која почиње од новопредложене Орашач-
ке, између кп 1591 и 1622, прати кп 1618 и 1616 и завршава 
се између кп 1610 и 1613 КО Љубинић, одређује се назив:

– Деветнаестог априла.
Образложење: Београд се 19. априла 1867. године зва-

нично ослободио од турских окупатора и поново постао 
српски град. Кључеви престонице предати су кнезу Михаи-
лу Обреновићу, који је у пратњи српских војника дојахао на 
Калемегданску тврђаву. Српском кнезу кључеве града пре-
дао је дотадашњи заповедник града Али Риза-паша. 

Улици број 5 – која почиње од новопредложене Улице 
орашачке, између кп 920 и 506, прати део кп 2037 и заврша-
ва се између кп 609 и 544 КО Љубинић, одређује се назив:

– Милоша Голубовића.
Образложење: Милош Голубовић (1888–1961) је био срп-

ски сликар. 
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Орашач-

ке, између кп 688 и 687, прати део кп 2043, скреће код кп 
1251 и прати кп 1252 и завршава се између кп 1263 и 1249/1 
КО Љубинић, код новопредложене Улице Мајора Миросла-
ва Симића, одређује се назив:

– Липовичка.
Улици број 7 – која почиње од новопредложене Љубин-

ске улице, између кп 1927/1 и 1999/2, прати део кп 2040 и 
завршава се између кп 1888 и 433/1 КО Љубинић, одређује 
се назив:

– Тихомира Ђорђевића.
Образложење: Тихомир Ђорђевић (1868–1944) био је 

етнолог, фоклориста, културни историчар и професор бео-
градског универзитета.

Улици број 8 – која почиње од новопредложене Ули-
це орашачке и Љубинске улице, између кп 1561/3 и 1705/2, 
прати целом дужином кп 2048 и завршава се између кп 1277 
и 1572/2 КО Љубинић, код новопредложене Улице мајора 
Мирослава Симића, одређује се назив:

– Живорада Грбића.
Образложење: Живорад Грбић (1892–1954) био је ком-

позитор, музички педагог, проректор и професор виолине 
на Музичкој академији у Београду.

Улици број 9 – која почиње од новопредложене Улице 
Живорада Грбића, између кп 1530 и 1544, прати кп 1542 и 
део кп 2049 и завршава се између кп 1497 и 1778 КО Љуби-
нић, одређује се назив:

– Јеремијина.
Образложење: Јеремија Обрадовић Караџић (1814–1888) 

био је српски књижар. 
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Ора-

шачке улице, између кп 1228 и 1588/1, прати део кп 2047 и 
завршава се између кп 1112/1 и 1389 КО Љубинић, одређује 
се назив:

– Павла Минчића.
Образложење: Павле Минчић (1931–2015) био је српски 

глумац и режисер. 
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Липо-

вичке улице, између кп 777 и 830, прати део кп 2045 и завр-
шава се између кп 809 и 820 КО Љубинић, одређује се назив:

– Вишњачки поток.
Образложење: По потоку који протиче кроз тај крај.
Улици број 12 – која почиње од новопредложене Ора-

шачке улице, између кп 868 и 937, прати кп 2044 и завршава 
се између кп 962 и 951 КО Љубинић, код новопредложене 
Улице липовичке, одређује се назив:

– Олге Спиридоновић.
Образложење: Олга Спиридоновић (1923–1994) била је 

позоришна, телевизијска и филмска глумица. 
Улици број 13 – која почиње од предложене Мајора Ми-

рослава Симића, између кп 1142 и 1253, прати део кп 2043 
и део кп 2046 и завршава се између кп 1129 и 985 КО Љуби-
нић, одређује се назив:

– Вељка Станојевића.
Образложење: Вељко Станојевић (1892–1967) је био срп-

ски сликар. 
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Ули-

це Владимира Јокановића, између кп 1893 и 1876, прати 
кп 1892 и завршава се између кп 1890 и 1883 КО Љубинић, 
одређује се назив:

– Косте Миличевића.
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Образложење: Коста Миличевић (1877–1920) је био српски 
сликар. У Првом светском рату најпре је учествовао као вој-
ник, а касније и као ратни сликар Врховне команде на Крфу. 

Улици број 15 – која почиње од границе са суседним на-
сељеним местом Јошева, општина Уб, код кп 1961, иде дуж 
границе и пролази поред кп 1959, прати део кп 2039 и завр-
шава се код кп 430 КО Љубинић, одређује се назив:

– Даринке Боровић.
Образложење: Даринка Мирковић Боровић (1896–1979) 

била је болничарка у Првом светском рату и носилац Ал-
банске споменице. Помагала је рањеницима у ваљевској 
болници и на ратиштима и преживела је голготу кроз Алба-
нију и преко Крфа.

Засеоку број 1 – који обухвата део кп 420/1 и 421 КО Љу-
бинић, одређује се назив:

– Дубрава.
Образложење: По топониму и називу који је устаљен и 

општеприхваћен дуги низ година међу становницима овог 
дела насеља. 

Члан 19.
У насељеном месту Вукићевица (матични број насеља: 

704610) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од границе са суседним на-

сељеним местом Орашац, између кп 247/2 и 248/1, прати кп 
1566 и завршава се између кп 1149/2 и 1462/1 КО Вукиће-
вица, на граници са суседним насељеним местом Бањани, 
општина Уб, одређује се назив:

– Господара Вучића.
Образложење: Тома Вучић Перишић (1788–1859) је био 

српски војсковођа из доба Првог и Другог српског устанка.
Улици број 2 – која почиње од новопредложене Господа-

ра Вучића, код кп 1149/2, иде дуж границе са суседним на-
сељеним местом Бањани, општина Уб, прати целом дужи-
ном кп 1573, прати део кп 1572 и завршава се између кп 735 
и 652 КО Вукићевица, код новопредложене Улице Угљеше 
Богуновића, одређује се назив:

– Вида Латковића.
Образложење: Видо Латковић (1901–1965) био је српски 

књижевни историчар, књижевник и позоришни критичар.
Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Вида 

Латковића, између кп 1077 и 1148/2, прати кп 1078 и завр-
шава се између кп 1068/1 и 1134/1 КО Вукићевица, одређује 
се назив:

– Трајанова.
Образложење: Трајан, пуним именом након усиновље-

ња Марко Улпије Нерва Трајан (лат. Marcus Ulpius Nerva 
Traianus; рођен 53. године, ступио на престо 98. године, 
умро 117. године), био је римски цар, наследник Нервин и 
припадник Антонинске династије. Трајанова табла (лат. 
Tabula Traiana) је латински натпис посвећен римском цару 
Трајану, урезан на исклесаној стени која се налази изнад 
Ђердапске клисуре. 

Улици број 4 – која почиње од новопредложене Улице 
Вида Латковића, између кп 1026/1 и 1060/2, прати кп 1023 и 
завршава се између кп 1026/4 и 1022 КО Вукићевица, одре-
ђује се назив:

– Цара Радована.
Образложење: По једном од најпознатијих дела Јована 

Дучића Благо цара Радована. У српској митологији – зако-
пано благо за којим људи трагају.

Улици број 5 – која почиње од новопредложене Господа-
ра Вучића, између кп 1165/2 и 1175/1, прати кп 1169, скреће 
десно и прати кп 1125 и завршава се између кп 1127 и 1122 
КО Вукићевица, одређује се назив:

– Босиљке Лалевић Матић.

Образложење: Босиљка Лалевић Матић (1928–2014) 
била је професор Медицинског факултета у Београду, више-
годишњи шеф катедре дерматовенерологије и председник 
дерматовенеролошке секције Српског лекарског друштва. 

Улици број 6 – која почиње од новопредложене Господа-
ра Вучића, између кп 1175/2 и 1176/3, прати део кп 1577 и 
завршава се између кп 1097 и 1203 КО Вукићевица, одређује 
се назив:

– Теодосија Хиландарца.
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.

Улици број 7 – која почиње од новопредложене Господа-
ра Вучића, између кп 1179/6 и 1263/4, прати део кп 1574 и 
кп 1194 и завршава се између кп 1193 и 1251 КО Вукићеви-
ца, одређује се назив:

– Константина Јермакова.
Образложење: Константин Јермаков (1909–1941) био је 

капетан пилот-ловац који је погинуо 6. априла 1941. године.
Улици број 8 – која почиње од новопредложене Ули-

це господара Вучића, између кп 1263/3 и 1263/1, прати кп 
1263/2, сече кп 1574, прати кп 1239 и завршава се између 
1223 и 1244 КО Вукићевица, одређује се назив:

– Драгоша Калајића.
Образложење: Драгош Калајић (1943–2005) био је срп-

ски сликар, новинар, писац и публициста. У Риму је добио 
награду за младе сликаре 1964. године.

Улици број 9 – која почиње од новопредложене Господара 
Вучића, између кп 379 и 382, прати део кп 1567 и завршава се 
између кп 902/1 и 858 КО Вукићевица, одређује се назив:

– Угљеше Богуновића.
Образложење: Угљеша Богуновић (1922–1994) био је је-

дан од студената Архитектонског факултета из прве гене-
рације после Другог светског рата. Међу његовим бројним 
пројектима су: Торањ на Авали, зграда РТС-а у Кошутњаку, 
стадион Ташмајдан, зграда „Политике”.

Улици број 10 – која почиње од новопредложене Госпо-
дара Вучића, између кп 327 и 341, прати кп 325 и 329, за-
вршава се између кп 324 и 339 КО Вукићевица, одређује се 
назив:

– Обреновачких Хероја.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Улице 

Угљеше Богуновића, између кп 646 и 538, прати део кп 1569 
и завршава се између кп 147 и 563 КО Вукићевица, одређује 
се назив:

– Лазина.
Образложење: Лазар Лаза Костић био је српски књижев-

ник, песник, адвокат, новинар, драмски писац и естетичар. 
Улици број 12 – која почиње од новопредложене Степе 

Степавановића, између кп 648 и 577, прати део кп 1570, и 
завршава се између кп 625 и 586 КО Вукићевица, одређује 
се назив:

– Василија Мировића.
Образложење: Василије Мировић погинуо је 8. априла 

приликом бомбардовања колоне немачких тенкова код Ку-
манова.

Улици број 13 – која почиње од новопредложене Улице 
Угљеше Богуновића,, између кп 787/3 и 751, прати кп 787/4 
и део кп 1572 и завршава се између кп 920 и 932 КО Вукиће-
вица, одређује се назив:

– Војводе Качерског.
Образложење: Арсеније Лома, познатији као војвода 

Качерски, био је међу зачетницима Првог српског устанка. 
Истицао се великим јунаштвом и рањаван је више пута. Ка-
рађорђе га је 1811. поставио за војводу у Качеру.
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Улици број 14 – која почиње од новопредложене Улице 
Угљеше Богуновића, између кп 813 и 810, прати кп 812 и 
605, завршава се између кп 606 и 801 КО Вукићевица, одре-
ђује се назив:

– Ранка Жеравице.
Образложење: Ранко Жеравица (1929–2015) био је југо-

словенски и српски кошаркашки тренер.
Улици број 15 – која почиње од новопредложене Улице 

Угљеше Богуновића, између кп 816 и 840, прати кп 817, 839 
и део кп 865 и завршава се између кп 862 и 866 КО Вукиће-
вица, одређује се назив:

– Станиславе Пешић.
Образложење: Станислава Пешић (1941–1997) била је 

српска глумица, прославила се улогом у ТВ серији Позори-
ште у кући.

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Београда.

Улице број 16 – која почиње код кп 2, иде дуж границе са 
суседним насељеним местом Бањани, општина Уб, пролази 
поред кп 1, 3, 4, 5, 6, 7 и завршава се код кп 19 КО Вукићеви-
ца, одређује се назив:

– Савска.
Засеоку број 1 – који обухвата целу кп 299, део кп 301 и 

303 KO Вукићевица, одређује се назив:
– Бибин засеок.
Образложење: По фамилијама Биба и Пајић, које су жи-

веле сасвим одвојено од осталих мештана Вукићевице.
Засеоку број 2 – који обухвата кп 198/2, 196, 201, 199, 200 

и део кп 198/3 и 203/1 КО Вукићевица, одређује се назив:
– Пајића засеок.
Образложење: По фамилијама Биба и Пајић, које су жи-

веле сасвим одвојено од осталих мештана Вукићевице.

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

704814) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од новопредложене Војводе 

Мишића и Сибирске улице, између кп 1457 и 3265/1, прати 
део кп 2758/1, затим иде дуж границе са суседним насељеним 
местом Велико Поље и прати целом дужином кп 2735 и завр-
шава се код кп 119/4 КО Стублине, на тромеђи са насељеним 
местима Звечка и Велико Поље, одређује се усаглашен назив:

– Браће Јоксића.
Улици број 2 – која почиње од новопредложене Улице 

браће Јоксића и Сибирске улице, између кп 1459 и 3292, 
прати део кп 2758/1, затим иде дуж границе са суседним на-
сељеним местом Пироман и прати целом дужином кп 2759 
и завршава се код кп 2730/1 КО Стублине, на тромеђи са на-
сељеним местима Пироман и Трстеница, одређује се назив:

– Ваљевски пут.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 1463 и 1483, прати кп 1467, део кп 
2751, сече кп 1872, прати кп 1870/8, део кп 2750 и завршава 
се између кп 624/1 и 587/1 КО Стублине, код новопредложе-
не Улице Тодора Павловића, одређује се назив:

– Милке Марковић.
Образложење: Милка Марковић (1869–1930) била је јед-

на од најбољих српских драмских уметница и прва жена ре-
дитељ код нас. Глумила је у Народном позоришту у Београ-
ду и Српском народном позоришту у Новом Саду.

Улици број 4 – која почиње од новопредложене Улице ва-
љевски пут, између кп 2583 и 2586, прати кп 2585/13, сече кп 
2590/12, 2590/14, 2590/4, 2590/3, 2590/2, 2585/2, прати кп 2565/2 
и 2565/1 и завршава се између кп 2566/3 и 2518/3 КО Стубли-
не, код новопредложене Стублинске улице, одређује се назив:

– Дорћoла.

Улици број 5 – која почиње од новопредложене Ули-
це ваљевски пут, између кп 2663/2 и 2706/2, прати део кп 
2753/2 и завршава се између кп 2672 и 2699/13 КО Стубли-
не, одређује се назив:

– Павла Соларића.
Образложење: Павле Соларић (1781–1821) био је српски 

лингвиста, географ, археолог, просветитељ и песник.
Иницијативу су поднели Библиотека града Београда и 

Амбасада Републике Србије у Хрватској.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Улице 

Милке Марковић, између кп 1872 и 1546, прати део кп 2751 
и завршава се између кп 1946 и 1895 КО Стублине, код но-
вопредложене Улице Милке Марковић, одређује се назив:

– Јована Оливера.
Образложење: Јован Оливер (1310–1356) био је српски 

велможа који је у доба Стефана Уроша Четвртог Душана 
владао областима око Овчег поља и уз леву обалу Вардара, 
са титулама великог војводе, севастократора и од прогла-
шења Српског царства, деспота.

Улици број 7 – која почиње од новопредложене Улице 
Јована Оливера, између кп 1909 и 1530, прати део кп 2752, 
иде дуж границе са суседним насељеним местом Трстеница 
и завршава се код кп 2263 КО Стублине, одређује се назив:

– Стублинска.
Образложење: По селу Стублине.
Улици број 8 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 3433 и 3436, прати кп 3434/2 и кп 
3435/1, завршава се између кп 3435/11 и 3435/10 КО Сту-
блине, одређује се назив:

– Николе Пашића.
Улици број 9 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 3450/2 и 3451, прати кп 3450/11 и 
завршава се између кп 3450/1 и 3450/10 КО Стублине, одре-
ђује се назив:

– Брестова.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Улице ва-

љевски пут, између кп 2593/5 и 2616, прати кп 2596 и заврша-
ва се између кп 2595/2 и 2612 КО Стублине, одређује се назив:

– Ђердапска.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 2578/2 и 2583, прати кп 2578/1 и 
завршава се између кп 2578/8 и 2585/7 КО Стублине, одре-
ђује се назив:

– Теодоре Лазаревић.
Образложење: Теодора Лазаревић била је ћерка кнеза 

Лазара Хребељановића и кнегиње Милице. Била је прва су-
пруга угарског великаша Николе Другог Горјанског. 

Улици број 12 – која почиње од новопредложене Улице 
ваљевски пут, између кп 3340 и 3347, прати кп 3346, сече 
кп 3343, 3345/7, 3345/12, 3345/13 и завршава се између кп 
3345/14 и 3350/6 КО Стублине, одређује се назив:

– Чегарска.
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 3321 и 3324, прати кп 3344 и завр-
шава се код кп 3345/5 КО Стублине, одређује се назив:

– Чарлија Чаплина.
Образложење: Сер Чарлс Спенсер Чаплин познат као 

Чарли Чаплин или раније као Шарло Акробата (1889–1977) 
био је енглески филмски режисер, глумац, сценариста и 
продуцент британског порекла, један од највећих комичара 
свих времена. 

Улици број 14 – која почиње од новопредложене Улице 
ваљевски пут и Улице Браће Јоксића, између кп 3265/1 и 
3292, прати целом дужином кп 3291 и завршава се између 
кп 3493 и 3364/1 КО Стублине, одређује се назив:

– Сибирска.
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Улици број 15 – која почиње од границе са суседним на-
сељеним местом Грабовац, од Улице црквени забран, изме-
ђу кп 492 и 490, прати целом дужином кп 2749 и завршава 
се на граници са суседним насељеним местом Трстеница, 
између кп 2196/2 и 2213 КО Стублине, одређује се назив:

– Тодора Павловића.
Образложење: Тодор Павловић се сматра првим со-

циологом војске. Он је први грађанин војске који је добио 
Легију части из области друштвених наука почетком 1914. 
године. Један је од хероја Кумановске битке. Приликом по-
влачења преко Албаније 1915. године био је у заштитници 
пука и том приликом је погинуо. 

Иницијативу је поднело Министарство одбране Репу-
блике Србије и Војска РС.

Улици број 16 – која почиње од новопредложене Ули-
це Милке Марковић, између кп 1824/2 и 1832/1, прати 
кп 1832/3, 1825/2, сече кп 1807, прати део кп 1994, сече кп 
2015/2, 2015/1, 2016, 2017, 1757,1761, 1656, 1657, 1669, 1668/3, 
1667, прати кп 1041/3, сече кп 1040, 1039, пролази између 
кп 1034 и 1058, сече кп 1065/2, 1065/1, 1077/1, 1076, 1080/1, 
прати део кп 2743 и завршава се између кп 948 и 1105 КО 
Стублине, код новопредложене Пушкинове улице и Улице 
Вишње Мосић, одређује се назив:

– Михајла Пупина.
Улици број 17 – која почиње од новопредложене Улице 

Михајла Пупина и Улице Вишње Мосић, између кп 948 и 
933/2, прати део кп 2743 и део кп 2744, завршава се између 
кп 441 и 733 КО Стублине, код новопредложене Улице Бо-
шка Токина и Улице Љиљане Контић, одређује се назив:

– Пушкинова.
Образложење: Александар Сергејевич Пушкин (1799–

1837) био је руски књижевник. Многи га сматрају за најбо-
љег руског песника и оца модерне руске књижевности. 

Улици број 18 – која почиње од новопредложене Ули-
це Михајла Пупина и Пушкинове улице, између кп 1105 и 
933/2, прати кп 927 и завршава се између кп 928 и 908 КО 
Стублине, одређује се назив:

– Вишње Мосић.
Образложење: Вишња Мосић (1870–1937) била је српска 

хероина, која је десетак година пре Сарајевског атентата и 
почетка Првог светског рата, била припадник организације 
Млада Босна.

Улици број 19 – која почиње од новопредложене Улице 
Вишње Мосић, између кп 926/3 и 1105, прати кп 1111 и део 
кп 2740 и завршава се између кп 863/1 и 1233/2 КО Стубли-
не, код новопредложене Улице браће Јоксића, одређује се 
назив:

– Ћира Даскаловића.
Образложење: Потпуковник Ћиро Даскаловић био је ко-

мандант другог Гвозденог пука, прослављен у ратовима од 
1912-1918 године.

Улици број 20 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 179 и 2758/1, прати део кп 2758/2, скреће 
код кп 174, прати кп 2737/1 и кп 2736/1, завршава се на гра-
ници са суседним насељеним местом Грабовац, између кп 
193/14 и 282/2 КО Стублине, одређује се усаглашени назив:

– Грабовачка.
Улици број 21 – која почиње од новопредложене Улице 

Ћира Даскаловића и Улице Александра Великог, између кп 
916 и 872, прати целом дужином кп 883 и део кп 2739, за-
вршава се између кп 812/3 и 336 КО Стублине, одређује се 
назив:

– Равничарска.
Улици број 22 – која почиње од новопредложене Улице 

Ћира Даскаловића и Равничарске улице, између кп 1114 и 
1206, прати део кп 2742 и део кп 2746, завршава се између 

кп 1190 и 1380 КО Стублине, код предложене Улице госпо-
дара Вучића, одређује се назив:

– Александра Великог.
Образложење: Александар III Македонски (356.п.н.е.

-323.п.н.е.), познатији као Александар Велики био је краљ ан-
тичке грчке краљевине Македоније и члан династије Аргијада. 
Александар је био непоражен у борбама и широко се сматра 
једним од најуспешнијих војних команданата историје.

Улици број 23 – која почиње од новопредложене Улице 
ваљевски пут, између кп 1343/2 и 1386, сече кп 1391, 1393/1, 
1631, прати део кп 2746, скреће лево код кп 1640, прати део кп 
2748 и завршава се између кп 1041/4 и 1664 КО Стублине, код 
новопредложене Улице Михајла Пупина, одређује се назив:

– Александра Симића.
Образложење: Александар Аца Симић (1898–1971) био 

је фото-репортер и новинар. 
Улици број 24 – која почиње од новопредложене Улице 

браће Јоксића, између кп 1338/33 и 1340/1, прати кп 1339 и 
завршава се између кп 1356 и 1357 КО Стублине, одређује 
се назив:

– Властимира Гаврика.
Образложење: Властимир Гаврик (1928–2008) је био је-

дан од најпознатијих филмских и тв сценографа. Потписао 
је сценографију за 84 играна филма од чега 56 домаћих на-
слова и 28 међународних копродукција. 

Улици број 25 – која почиње од новопредложене Ули-
це господара Вучића, између кп 1344/6 и 1344/5, прати кп 
1344/2 и 1345/16 и завршава се између кп 1345/3 и 1345/10 
КО Стублине, код новопредложене Улице Властимира Га-
врика, одређује се назив:

– Драгомира Фелбе.
Образложење: Драгомир Фелба (1921–2006) био је срп-

ски глумац. Прву филмску улогу одиграо је 1948. године у 
филму Софка а прославио се улогом у филму Барба Жване.

Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
Улици број 26 – која почиње од новопредложене Браће 

Јоксића, између кп 1294/4 и 1331, прати део кп 2742 и завр-
шава се између кп 1376 и 1314/2 КО Стублине, код новопре-
дложене Улице Александра Великог, одређује се назив:

– Стари ђерам.
Образложење: По старом бунару у том крају. 
Улици број 27 – која почиње од новопредложене Браће 

Јоксића, између кп 1338/10 и 1338/9, прати кп 1338/15, сече 
кп 1338/1 и завршава се између кп 1338/14 и 1338/27 КО 
Стублине, одређује се назив:

– Милоша Богићевића.
Образложење: Милош А. Богићевић (1811–1844) је био 

управитељ вароши Београда. Милош Богићевић је 1828. по-
стао писар Јеврема Обреновића, а од наредне године и ње-
гов секретар.

Улици број 28 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 1255/1 и 1274, прати део кп 1257 и кп 
1273, завршава се између кп 1272/8 и 1302 КО Стублине, 
одређује се назив:

– Златарска.
Улици број 29 – која почиње од новопредложене Ћира 

Даскаловића, између кп 1232/2 и 1233/8, прати целом ду-
жином кп 2741 и завршава се између кп 1196/3 и 1312/1 КО 
Стублине, код новопредложене Улице Александра великог, 
одређује се назив:

– Белог крина.
Улици број 30 – која почиње од новопредложене Ћира 

Даскаловића, између кп 852 и 867, прати целом дужином кп 
865 и завршава се између кп 831 и 869 КО Стублине, одре-
ђује се назив:

– Јована Буља.
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Образложење: Јован Буљ (1939–2010) био је најпознатији 
саобраћајни полицајац који је икада радио на београдским 
улицама. Славу је стекао елегантним, балетским покретима 
којима је регулисао саобраћај на изласку из тунела код Дома 
омладине, на Теразијама и на раскрсници код „Лондона”.

Улици број 31 – која почиње од новопредложене Улице 
браће Јоксића, између кп 265 и 303/6, прати део кп 2739 и кп 
333, завршава се између кп 336 и 327/1 КО Стублине, одре-
ђује се назив:

– Јадранска.
Улици број 32 – која почиње од границе са суседним на-

сељеним местом Велико Поље, од новопредложене Улице 
браће Јоксића, код кп 2761, прати део кп 2758/1, део кп 3497 
и завршава се између кп 3205/1 и 3202 КО Стублине, одре-
ђује се назив:

– Младена Ђуричића.
Образложење: Младен Ст. Ђуричић (1889–1987) је био 

капетан речног бродарства, капетан речне пловидбе, књи-
жевник и публициста. Објавио је „Историју југословенског 
речног бродарства”.

Улици број 33 – која почиње од новопредложене Улице 
Младена Ђуричића, између кп 2886/1 и 3002/2, прати кп 
2992/1 и део кп 3495, завршава се између кп 2990/1 и 2913 
КО Стублине, одређује се назив:

– Хајдук-Вељка.
Образложење: Вељко Петровић (1780–) је био српски 

хајдук и јунак Првог српског устанка.
Улици број 34 – која почиње од новопредложене Улице 

Михајла Пупина, између кп 1065/2 и 1034, прати део кп 2746 
и завршава се између кп 990 и 1002 КО Стублине, одређује 
се назив:

– Деспота Угљеше.
Улици број 35 – која почиње од новопредложене Михај-

ла Пупина, између кп 968/1 и 1084, прати кп 1086/1, 1086/2 
и 1064, завршава се између кп 1063 и 1065/2 КО Стублине, 
код новопредложене Улице Миодрага Протића, одређује се 
назив:

– Цара Николаја.
Образложење: Николај II Александрович (1868–1918) 

био је последњи император сверуски, краљ Пољске и вели-
ки кнез Финске. Владао је од 1894. до 1917. године. 

Улици број 36 – која почиње од новопредложене Улице 
Јована Оливера, између кп 2519 и 2560/2, прати кп 2559 и 
2551/13, завршава се између кп 2551/2 и 2550/1 КО Стубли-
не, одређује се назив:

– Царска.
Улици број 37 – која почиње од новопредложене Милке 

Марковић, између кп 1844 и 1870/15, прати део кп 2750 и 
завршава се између кп 1806/1 и 1587/2 КО Стублине, одре-
ђује се назив:

– Јелисавете Дојкић.
Образложење: Јелисавета Дојкић (1896–1958) била је 

српска болничарка која је лечила рањенике у Првом свет-
ском рату на Крфу и на Солунском фронту. Носилац је 
Албанске споменице за свој допринос лечењу и спасавању 
живота рањеника током повлачења српске војске преко Ал-
баније.

Улици број 38 – која почиње од новопредложене Михај-
ла Пупина, између кп 1995 и 1826, прати део кп 1807 и завр-
шава се између кп 1806/1 и 1856 КО Стублине, код новопре-
дложене Улице Буде Давидовића, одређује се назив:

– Краљице Марије.
Образложење: Марија Карађорђевић (1900–1961) је била 

југословенска краљица, супруга краља Александра I Уједи-
нитеља и мајка последњег југословенског краља, Петра II.

Улици број 39 – која почиње од новопредложене Мил-
ке Марковић, између кп 1568/6 и 1568/7, прати кп 1568/16 и 
завршава се код кп 1568/2 КО Стублине, одређује се назив:

– Трифуновића.
Образложење: Душко Трифуновић (1933–2006) био је 

српски књижевник, песник и телевизијски аутор.
Улици број 40 – која почиње од новопредложене Михај-

ла Пупина, између кп 1656 и 1751, прати целом дужином кп 
2747 и завршава се између кп 1641/1 и 1625 КО Стублине, 
код новопредложене Улице Господара Вучића, одређује се 
назив:

– Јована Јовичића.
Образложење: Јован Јовичић (1926–2013) био је истак-

нути српски гитариста, композитор, педагог и универзитет-
ски професор. 

Улици број 41 – која почиње од новопредложене Улице 
ваљевски пут, између кп 2711/3 и 2725, прати кп 2712 и за-
вршава се између кп 2711/2 и 2717 КО Стублине, одређује се 
назив:

– Верољуба Стојадиновића.
Образложење: Наредник Верољуб Стојадиновић уочи 

Априлског рата био је пилот у саставу 36. ловачке групе у 
Куманову. Погинуо је 6. априла 1941. године.

Улици број 42 – која почиње од новопредложене Ћира 
Даскаловића, између кп 1109 и 1113, прати део кп 2740 и за-
вршава се између кп 1095 и 1161 КО Стублине, одређује се 
назив:

– Капетан Мишина.
Образложење: Миша Анастасијевић, познатији као Ка-

петан Миша (1803–1885) је био велики трговац и добро-
твор.

Улици број 43 – која почиње од новопредложене Ми-
хајла Пупина, између кп 1673/1 и 1753, прати део кп 2747 и 
завршава се између кп 665 и 733 КО Стублине, код новопре-
дложене Пушкинове улице и Улице Љиљане Контић одре-
ђује се назив:

– Бошка Токина.
Образложење: Бошко Токин био је први филмски крити-

чар, теоретичар и пропагатор филма, приповедач и роман-
сијер, преводилац, новинар и уредник. Један је од оснивача 
Југословенског новинарског удружења. 

Улици број 44 – која почиње од новопредложене Улице 
Михајла Пупина, између кп 1041/1 и 1667, прати део кп 2748 
и завршава се између кп 1029 и 1710 КО Стублине, одређује 
се назив:

– Ленке Маринковић.
Образложење: Јелена Ленка Маринковић (1841–1902) 

била је глумица, модиста и добротвор. Прикључила се глу-
мачком ансамблу Српског народног позоришта (1868-1875) 
и одиграла око 150 улога у СНП-у и НП-у у Београду.

Улици број 45 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 255/8 и 257, прати кп 256, део кп 250, 
скреће лево код кп 272, пролази између кп 272 и 273/2, пра-
ти део кп 2739 и завршава се између кп 302 и 269/8 КО Сту-
блине, код новопредложене Јадранске улице, одређује се 
назив:

– Полексије Тодоровић.
Образложење: Полексија Тодоровић (1848–1939) била је 

српска сликарка, једна од три сликарке (поред Мине Караџић 
и Катарине Ивановић) које су радиле у Србији у 19. веку. 

Улици број 46 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 3225/1 и 3237, прати кп 3231 и завршава 
се између кп 3230 и 3485 КО Стублине, на граници са сусед-
ним насељеним местом Велико Поље, одређује се усаглаше-
ни назив:

– Миодрага Протића.
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Образложење: Миодраг Б. Протић (1922–2014) био је 
српски сликар, ликовни критичар, теоретичар и историчар 
уметности.

Улици број 47 – која почиње од новопредложене Сибир-
ске улице, између кп 3269/1 и 3290, прати кп 3276 и завр-
шава се на кп 3485, код кп 3280/1 КО Стублине, одређује се 
назив:

– Црноборска.
Улици број 48 – која почиње од новопредложене Сибир-

ске улице, између кп 3316 и 3364/7, прати кп 2760 и заврша-
ва се између кп 3353 и 3356 КО Стублине, одређује се назив:

– Баш-Челика.
Образложење: По српској народној приповетци Баш-Че-

лик. У њој се говори о три брата царевића, чије су сестре 
удате за цара змајског, цара соколова и цара орлова. Најмла-
ђи од њих грешком ослободи страшно чудовиште Баш-Че-
лика који му потом отме жену. Уз помоћ своје истрајности и 
мудрости, најмлађи царевић успева да савлада Баш-Челика 
и поврати своју жену.

Улици број 49 – која почиње од новопредложене Улице 
Чарлија Чаплина, између кп 3304/2 и 3327, прати кп 3307/5 
и 3307/13, завршава се између кп 3307/12 и 3307/15 КО Сту-
блине, одређује се назив:

– Цариградска.
Улици број 50 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 2647 и 2651/1, прати кп 2650 и за-
вршава се између кп 2649/1 и 2652/2 КО Стублине, одређује 
се назив:

– Тимочке буне.
Улици број 51 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 1500 и 1514, прати део кп 1513/3, 
сече кп 1513/2 и 1502/3, завршава се између кп 1502/8 и 
1515/13 КО Стублине, одређује се назив:

– Француска.
Улици број 52 – која почиње од новопредложене Фран-

цуске улице, између кп 1513/1 и 1514, прати део кп 1513/3 
и 1519/12, завршава се између кп 1519/17 и 1519/5 КО Сту-
блине, одређује се назив:

– Мине Караџић.
Образложење: Вилхелмина (Мина) Караџић Вукома-

новић (1828–1894) је била сликарка и књижевница, кћерка 
Вука Стефановића Караџића и Бечлијке Ане Марије Краус. 
Мина Караџић је једна од три сликарке (поред Катарине 
Ивановић и Полексије Тодоровић) које су радиле у Србији 
у 19. веку.

Улици број 53 – која почиње од новопредложене Сибир-
ске улице, између кп 3309/1 и 3309/2, прати кп 3309/10 и за-
вршава се између кп 3309/6 и 3309/4 КО Стублине, одређује 
се назив:

– Александра Невског.
Образложење: Александар Невски био је велики руски 

кнез и светац Руске православне цркве. Младост је провео у 
Новгороду, а власт над Новгородском кнежевином је добио 
1228. године.

Улици број 54 – која почиње од новопредложене Улице 
браће Јоксића, између кп 3055/9 и 3055/5, прати кп 3055/10 
и завршава се између кп 3055/7 и 3055/3 КО Стублине, 
одређује се назив:

– Академска.
Улици број 55 – која почиње од новопредложене Улице 

Младена Ђуричића, код кп 2761, иде дуж границе са су-
седним насељеним местом Велико Поље, пролази поред кп 
2763, 2767/2, 2778, 2781/1, 2784, 2815 и завршава се код кп 
2816/2 КО Стублине, одређује се назив:

– Мајска.

Улици број 56 – која почиње од новопредложене Пушки-
нове улице и Бошка Токина, између кп 441 и 665, прати део 
кп 2744 и целом дужином кп 466, завршава се између кп 468 
и 649 КО Стублине, код новопредложене Улице Тодора Па-
вловића, одређује се назив:

– Љиљане Контић.
Образложење: Љиљана Контић (1931–2005) била је срп-

ска филмска, телевизијска и позоришна глумица. 

Члан 21.
У насељеном месту Велико Поље (матични број насеља: 

704601) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице браће Јоксића, на 

граници са суседним насељеним местом Звечка, између кп 
752 и 314/1, прати целом дужином кп 4069 и завршава се на 
граници са суседним насељеним местом Стублине, између 
кп 855 и 858 КО Велико Поље, одређује се назив:

–  Стара пруга.
Образложење: По прузи која је некада постојала у том 

крају.
Улици број 2 – која почиње код кп 5/2, иде дуж границе 

са суседним насељеним Звечка и пролази поред кп 14, 22/2, 
294, 312, прати целом дужином кп 769, затим иде границом 
са суседним насељеним местом Стублине и пролази поред 
кп 774/3, 786/1, 792, 797, 822, 827/1, 834/3 и завршава се на 
кп 4095 КО Велико Поље, одређује се усаглашени назив:

– Браће Јоксића.
Образложење: Браћа Јоксић Миладин и Јовица су били 

борци у Другом светском рату који су погинули 1941. године.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Браће 

Јоксића, између кп 754/1 и 756/4, прати кп 755, сече кп 4069, 
прати целом дужином кп 4070/1, 4070/2, 4074/5, 4074/3, 
4078/10, 4078/9, 4078/1, сече кп 4092/1, 1587/2, 1586/3, 
1586/4, 1575/2, 1576/2, 1577/2 и завршава се на кп 1578/2 КО 
Велико Поље, одређује се назив:

– Јагоша Жарића.
Образложење: Јагош Жарић био је командант Прве про-

летерске народноослободилачке ударне бригаде у саставу 
Прве пролетерске дивизије која је ослобађала Београд 1944. 
године.

Улици број 4 – која почиње од новопредложене Улице 
стара пруга, између кп 858 и 678/2, прати целом дужином 
кп 4076 и део кп 4077 и завршава се између кп 2827 и 2279 
КО Велико Поље, код новопредложене Улице Милутина 
Бутковића и Улице Ксеније Јовановић, одређује се назив:

– Омладинска.
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Омла-

динске и Ксеније Јовановић, између кп 2386 и 2278, прати 
део кп 4077 и завршава се између кп 2411 и 2339 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Милутина Бутковића.
Образложење: Милутин Бутковић (1930–1997) је био 

српски филмски и позоришни глумац. 
Улици број 6 – која почиње од Улице браће Јоксића, од-

носно новопредложене Улице браће Јоксића, код кп 5/1, иде 
дуж границе са суседним насељеним местом Звечка и прола-
зи поред кп 6, 17, 18/1, 287/1, 277, затим улази у насељено ме-
сто Велико Поље и прати целом дужином кп 4071 и завршава 
се између кп 381 и 615 КО Велико Поље, код новопредложене 
Улице Јагоша Жарића, одређује се усаглашени назив:

– Улица 11.
Улици број 7 – која почиње од новопредложене Улице Ја-

гоша Жарића, између кп 629 и 626, прати целом дужином кп 
4072 и завршава се између кп 1023 и 1021 КО Велико Поље, 
код новопредложене Омладинске улице, одређује се назив:

– Ненада Манојловића.
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Образложење: Ненад Манојловић (1954–2014) био је 
српски и југословенски ватерполиста. Као селектор Југо-
славије освојио је медаље: бронзана медаља на Олимпиј-
ским играма у Сиднеју 2000, сребрну медаљу на Олимпиј-
ским играма у Атини 2004, сребрну медаљу на Светском 
првенству у Фукоки 2001, бронзану медаљу на Светском 
првенству у Барселони 2003, сребрну медаљу на Европском 
првенству у Будимпешти 2001, златну медаљу на Светском 
купу у Будимпешти 2006.

Иницијативу је поднео Олимпијски комитет Србије.
Улици број 8 – која почиње од новопредложене Улице Ја-

гоша Жарића између кп 1119/3 и 1131, прати кп 1129/1, део 
кп 1132/1, прати целом дужином кп 1400 и завршава се из-
међу кп 1003 и 1430 КО Велико Поље, код новопредложене 
Омладинске улице, одређује се назив:

– Богдана Кршића.
Образложење: Богдан Кршић (1932–2009) био је српски 

ликовни уметник и редовни професор Факултета примење-
них уметности у Београду. 

Улици број 9 – која почиње од новопредложене Ули-
це Милутина Бутковића и Улице Трећег дивизиона ПВО, 
између кп 2411 и 2479, прати кп 4084, 3283, 3282, 3310/2, 
3278/3, део кп 4080/1 и завршава се између кп 3335 и 3193 
Велико Поље, код новопредложене Улице Илије Кораћа и 
Улице Јелене Димитријевић, одређује се назив:

– Јована Милићевића.
Образложење Јован Милићевић (1923–1992) је био срп-

ски глумац.
Улици број 10 – која почиње од новопредложене Омла-

динске улице и Улице Милутина Бутковића, између кп 2827 
и 2386, прати целом дужином кп 4081 и део кп 4082 и завр-
шава се између кп 2934 и 2943/2 КО Велико Поље, одређује 
се назив:

– Ксеније Јовановић.
Образложење: Ксенија Јовановић (1928–2012) била је ју-

гословенска, српска и босанскохерцеговачка филмска, теле-
визијска и позоришна глумица. 

Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Београда.

Улици број 11 – која почиње од новопредложене Улице 
Ксеније Јовановић, између кп 2821 и 2819, прати целом ду-
жином кп 2820, скреће десно и пролази између кп 914/2 и 
2840, скреће лево и сече кп 914/2, пролази између кп 914/3 
и 2885, и завршава се између кп 910 и 2887/2 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Краља Стефана Владислава.
Улици број 12 – која почиње од новопредложене Улице 

Милутина Бутковића и Станобарске улице, између кп 2337 
и 4062/3, прати део кп 4077, сече кп 2491, прати део кп 2492, 
4080/5, сече кп 2057/2, прати кп 4080/8 и део кп 4080/3 и за-
вршава се између кп 2067 и 2063 КО Велико Поље, код но-
вопредложене Улице Илије Кораћа и Улице Тибора Церне, 
одређује се назив:

–  Трећег дивизиона ПВО.
Образложење: Трећи ракетни дивизион ПВО је оборио 

тактички бомбардер Ф-117 у њиву код Буђановца.
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Улице 

Јована Милићевића, између кп 3230 и 3206, прати кп 3228, 
3014 и 3072 и завршава се између кп 3071/1 и 3073/1 КО Ве-
лико Поље, код новопредложене Железничке улице, одре-
ђује се усаглашени назив:

– Миодрага Протића.
Образложење: Миодраг Б. Протић (1922–2014) био је 

српски сликар, ликовни критичар, теоретичар и историчар 
уметности.

Улици број 14 – која почиње од новопредложене Улице 
Николе Тесле и Улице Јована Милићевића, између кп 3193 
и 3683/2, прати кп 4085, скреће лево код кп 3692, прати део 
кп 4086/1, скреће десно код кп 3723, прати целом дужином 
кп 3956/1 и завршава се између кп 3957 и 3945 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Јелене Димитријевић.
Образложење: Јелена Димитријевић (1862–1945) била 

је српска књижевница, светска путница и добротворка. У 
историји српске књижевности, сматра се првом књижевни-
цом која је написала и објавила прво прозно дело (путопис 
писма из Ниша о харемима 1894).

Улици број 15 – која почиње од новопредложене Ули-
це Јелене Димитријевић и Станобарске улице, између кп 
3336/3 и 3683/2, прати део кп 4080/1, сече кп 4080/2, прати 
део кп 4080/3 и завршава се између кп 2063 и 1948 КО Вели-
ко Поље, код новопредложене улица Трећег дивизиона ПВО 
и Улице Тибора Церне, одређује се назив:

– Илије Кораћа.
Образложење: Илија Кораћ (1814–1905) био је трговац и 

добротвор. Брзо се истакао у трговачким пословима и постао 
један од најпознатијих и најпоштованијих трговаца у Србији.

Улици број 16 – која почиње од границе са суседним на-
сељеним местом Стублине, код кп 3061/2, на кп 4098, иде 
дуж границе са суседним насељеним местом Стублине и 
прати целом дужином кп 4097 и завршава се на граници са 
суседним насељеним местом Пироман, код кп 4061 КО Ве-
лико Поље, одређује се назив:

– Бачванска.
Улици број 17 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 3111/3 и 3113/3, прати целом ду-
жином кп 3112 и 4029, и завршава се између кп 4031 и 4019 
КО Велико Поље, на граници са суседним насељеним ме-
стом Пироман, одређује се усаглашени назив:

– Тодора Васића.
Улици број 18 – која почиње од новопредложене Стано-

барске улице, између кп 3206 и 3196/1, прати кп 3205 и за-
вршава се између кп 3216 и 3202 КО Велико Поље, одређује 
се назив:

– Кирила Кутлика.
Образложење: Кирил Кутлик (1869–1900) био је словач-

ки сликар, педагог, илустратор и оснивач Српскe цртачкe и 
сликарскe школe, прве сликарске школе у Београду (1895) 
на Косанчићевом венцу, која је постала камен темељац 
уметничког образовања у Србији.

Улици број 19 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 826/2 и 821/2, прати кп 823 и кп 829/5, 
завршава се између кп 829/11 и 829/10 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Лазара Кујунџића.
Образложење: Лазар Кујунџић био је комитски војвода 

у Старој Србији. Као четнички Војвода прославио се у мно-
гим борбама. Херојска погибија Кујунџића инспирисала је 
Милана Ракића да напише песму На Газиместану.

Улици број 20 – која почиње од новопредложене Улице 
Георгија Михаиловића, између кп 804 и 806/3, прати кп 805 
и део кп 783/2 и завршава се између кп 783/3 и 782/1 КО Ве-
лико Поље, одређује се назив:

– Драгутина Медењака.
Образложење: Драгутин Инкиостри Медењак (1866–

1942) био је дизајнер и сликар. 
Улици број 21 – која почиње од новопредложене Ђачког 

батаљона, између кп 794/1 и 790/4, прати кп 790/8 и део кп 
790/1, завршава се између кп 793 и 790/15 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Цице Калушевић.
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Образложење: Цмиљка Б. Калушевић Цица (1933–1989) 
била је некадашња државна репрезентативка и вишеструка 
шампионка у кошарци и атлетици и атлетска рекордерка Ју-
гославије у бацању копља.

Улици број 22 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 774/4 и 775/2, прати кп 774/7 и 776/12, 
и завршава се између кп 776/10 и 776/1 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Вишњичка.
Улици број 23 – која почиње од новопредложене Браће 

Јоксића, између кп 775/1 и 784/2, прати кп 784/10 и заврша-
ва се између кп 775/1 и 784/1 КО Велико Поље, одређује се 
назив:

– Двадесетосмог јуна.
Улици број 24 – која почиње од новопредложене Бра-

ће Јоксића, између кп 786/1 и 785/2, на кп 786/2, прати кп 
787/2, сече кп 790/9 и завршава се између кп 790/9 и 790/12 
КО Велико Поље, одређује се назив:

– Душана Пурића.
Образложење: Душан Пурић (1873–1914) је био потпу-

ковник српске војске (постхумно унапређен у чин пуковни-
ка). Погинуо је као командант Четвртог пешадијског пука 
Стеван Немања у бици на Мачковом камену. Био је учесник 
Балканских ратова и Првог светског рата.

Улици број 25 – која почиње од новопредложене Браће 
Јоксића, између кп 759 и 758/2, прати целу кп 758/1, и за-
вршава се између кп 757/1 и 758/13 КО Велико Поље, код 
новопредложене Улице стара пруга, одређује се назив:

– Михаила Ивањикова.
Образложење: Михаило Ивањиков (1904–1968) био је 

филмски сниматељ из Београда. Објављивао је књижевне 
радове у руским емигратским часописима у Француској.

Улици број 26 – која почиње од новопредложене Два-
десетосмог јуна, између кп 732/2 и 733/5, прати кп 733/6, 
730/2, скреће десно и прати део кп 730/12 и завршава се из-
међу кп 730/4 и 731/1 КО Велико Поље, одређује се назив:

– Кнеза Дервана.
Образложење: Дерван или Дрван је био кнез Беле Србије 

или Северне Србије у првој половини 7. века.
Улици број 27 – која почиње од новопредложене Дваде-

сет осмог јуна, између кп 739/5 и 739/6, пролази поред кп 
739/8, прати кп 739/15 и завршава се између кп 739/18 и 
739/14 КО Велико Поље, одређује се назив:

– Слободана Перића.
Образложење: Слободан Перић (1961–2010) био је пу-

ковник и пилот Ратног ваздухопловства који се у првим да-
нима рата 1999. године борио против НАТО авиона. После 
12 минута ваздушне борбе и маневара над Западном Срби-
јом, Перићев МИГ-29 је погођен, а он се катапултирао на те-
риторији Републике Српске. Преживео је пад са висине од 
7.000 метара. Носилац је ордена за храброст и златне летач-
ке значке.

Улици број 28 – која почиње од новопредложене Ули-
це стара пруга, између кп 727/2 и 723/7, прати кп 723/8 и 
723/11 и завршава се између кп 727/2 и 723/9 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Десанке Глишић.
Образложење: Десанка Деса Глишић (1911–1991) била је 

једна од првих српских и југословенских жена карикатури-
ста, прва дама српске карикатуре, стојећи годинама раме уз 
раме са Пјером Крижанићем, Зуком Џумхуром и др.

Улици број 29 – која почиње од новопредложене Улице 
старе пруга, између кп 715/3 и 711/14, прати део кп 711/1, 
део кп 713/1 и завршава се између кп 713/7 и 712/1 КО Ве-
лико Поље, одређује се назив:

– Српских Сердара.

Образложење: Сердар или командант/управник је пле-
мићка титула која се првобитно користила за означава-
ње кнезова, племства и других аристократа. Она се такође 
користи за означавање главе или вође племена или групе. 
Стара Србија је позната по сердарима.

Улици број 30 – која почиње од новопредложене Ненада 
Манојловића, између кп 1050/3 и 1050/4, прати кп 1050/26 
и завршава се између кп 1050/27 и 1050/1 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Стевана Боднарова.
Образложење: Стеван Боднаров (1905–1993) био је по-

знати београдски вајар, аутор мермерног споменика од 
бронзе стрељанима у Спомен-парку у Јајинцима. 

Улици број 31 – која почиње од новопредложене Омла-
динске улице, између кп 1454 и 1472/1, прати кп 1450 и део 
кп 1449/4 и завршава се између кп 1462 и 1449/2 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Звонка Марића.
Образложење: Звонко Марић (1931–2006) је био српски 

физичар и академик. 
Улици број 32 – која почиње од новопредложене Ксеније 

Јовановић, између кп 2779/1 и 2398, прати кп 2774 и завршава 
се између кп 2763 и 2426 КО Велико Поље, одређује се назив:

– Посавских партизана.
Улици број 33 – која почиње од новопредложене Јована 

Милићевића, између кп 2685 и 2988/1, прати део кп 4083 
и завршава се између кп 2696/1 и 2984/3 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Живојина Перића.
Образложење: Живојин Перић (1868–1953) је био срп-

ски правник, политичар и дописни члан САНУ. 
Улици број 34 – која почиње од новопредложене Улице 

Јелене Димитријевић, између кп 3190 и 3693, прати део кп 
4085 и завршава се између кп 3204 и 4008 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Пантелије Срећковића.
Образложење: Пантелија Срећковић (1834–1903) био је 

српски историчар, академик, потпредседник Народне скуп-
штине, посланик, професор, ректор Велике школе и пирот-
ски окружни начелник.

Улици број 35 – која почиње од новопредложене Тре-
ћег дивизиона ПВО на кп 2491, прати део кп 2490, прати кп 
2481, сече кп 4065, прати кп 2667 и кп 3397, завршава се из-
међу кп 3395 и 3396/1 КО Велико Поље, одређује се назив:

– Старобарска.
Образложење: По географском појму – стара бара.
Улици број 36 –која почиње од новопредложене Илије 

Кораћа, између кп 3340 и 3338, прати целом дужином кп 
3339/2 и завршава се између кп 3327/2 и 3380 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Јована Јовановића Змаја.
Улици број 37 – која почиње од новопредложене Браће 

Јоксића, између кп 819/1 и 797, прати целом дужином кп 
810 и завршава се између кп 857 и 809/1 КО Велико Поље, 
код новопредложене Улица стара пруга и Омладинске ули-
це, одређује се назив:

– Георгија Михаиловића.
Образложење: Георгије Михаиловић био је лекар, колек-

ционар и познавалац старе и ретке књиге и аутор капитал-
ног дела Српска библиографија 18. века.

Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
Улици број 38 – која почиње од новопредложене Улице 

ваљевски пут, између кп 3108 и 3111/3, пролази поред кп 
3111/4 и завршава се између кп 3111/5 и 3108 КО Велико 
Поље, одређује се назив:

– Димитрија Поповића.
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Образложење: Димитрије Поповић био је управник Бео-
града од 1872. до 1878. године.

Улици број 39 – која почиње од новопредложене Илије 
Кораћа и Трећег дивизиона ПВО, између кп 2067 и 1947, 
прати део кп 4078/2 и заврашава се између кп 1913/3 и 
2118/2 КО Велико Поље, одређује се назив:

– Тибора Церне.
Образложење: Тибор Церна био је војник Војске Југосла-

вије. Као командир стрељачког одељења 125. моторизоване 
бригаде учествовао је у одбрани Југославије за време НАТО 
бомбардовања. Током битке на Кошарама својевољно је напу-
стио заклон да би помогао у откривању непријатеља, али при-
мио је два метка која су га усмртила. Одликован је Орденом за 
заслуге у области одбране и безбедности првог степена. 

Улици број 40 – која почиње од новопредложене Улице 
стара пруга, између кп 314/5 и 314/6, прати део кп 314/27, 
и завршава се између кп 314/16 и 314/24 КО Велико Поље, 
одређује се назив:

– Марка Стојковића.
Образложење: Марко Стојковић био је управник града 

Београда (1861–1862).
Засеоку број 1 – који обухвата кп 2936 и 2938 и део кп 

2939 и 2941 КО Велико Поље, одређује се назив:
– Засеок Сујића.
Образложење: У колоквијалној употреби међу станов-

ницима овог краја већ дужи временски период.

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

704768) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Милутина Ераковића, 

између кп 1743 и 1731/1, прати целом дужином кп 1741/1 и 
завршава се између кп 1800 и 1740/1 КО Пироман, одређује 
се назив:

– Мирковићева.
Образложење: Стојадин Мирковић био је војник ЈНА 

на редовном одслужењу војног рока који је после блока-
де хрватских паравојних формација погинуо када је његов 
транспортер из којег је дејствовао погодила зоља. 

Иницијативу је поднела Војска Србије и Министарство 
одбране.

Улици број 2 – која почиње од Милутина Ераковића, 
између кп 1725/1 и 1715, прати део кп 2319/1, скреће десно, 
сече кп 2319/2, 2321/3, прати део кп 2321/1, завршава се из-
међу кп 1867 и 1874/3 КО Пироман, одређује се назив:

– Јелавска.
Образложење: По реци која пролази поред новопредло-

жене улице.
Улици број 3 – која почиње од Милете Ераковића, изме-

ђу кп 1497 и 1694/1, прати део кп 1494/1, скреће лево, сече 
кп 1564/2, 1568/2, 1571/2, 1575/2, прати део кп 1577/1, и за-
вршава се на кп 1577/2 КО Пироман, код Улице Предрага 
Марковића-Алимпије, одређује се назив:

– Љубице Ди Сорно.
Образложење: Љубица Чакаревић Ди Сорно (1894–1980) 

била је српска хероина и учитељица из Ужица која је прко-
сила окупационим снагама. Придружила се оцу и тројици 
браће у рову на Солунском фронту.

Улици број 4 – која почиње од новопредложене Љуби-
це Ди Сорно, између кп 1588 и 1575/1, прати део кп 1577/1, 
скреће лево, прати кп 1586, завршава се на кп 1579/1 КО 
Пироман, одређује се назив:

– Живорада Жике Митровића.
Образложење: Живорад Жика Митровић (1921–2005) је 

био српски и југословенски филмски редитељ, аутор стри-
пова и сценариста. 

Улици број 5 – која почиње од Светозара Стaнојевића 
Пека, између кп 498 и 952/2, прати целом дужином кп 2312, 
и завршава се између кп 1082/3 и 933 КО Пироман, код Ули-
це Предрага Марковића Алимпије, одређује се назив:

– Лозничка.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Лознич-

ке улице, између кп 954 и 493, прати део кп 2313 и завршава 
се између кп 165 и 22/1 КО Пироман, одређује се назив:

– Војвођанска .
Улици број 7 – која почиње од Тодора Васића, између кп 

215/2 и 214, прати део кп 213, пролази између кп 212 и 453, 
прати целу кп 472, скреће лево и прати део кп 2328, заврша-
ва се између кп 477 и 484 КО Пироман, одређује се назив:

– Јелене Бојовић.
Образложење: Јелена Шаулић Бојовић (1896–1921) била 

је хероина Првог светског рата у Србији и учесница То-
пличког устанка и комита у Црној Гори. Постхумно је одли-
кована Карађорђевом звездом са мачевима, која се додељује 
за изузетну храброст.

Члан 23.
У насељеном месту Бровић (матични број насеља: 

704598) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице Милутина Ерако-

вића, између кп 38 и 41, прати кп 39 и завршава се између 
кп 91/2 и 42/9 КО Бровић, одређује се назив:

– Срећка Недељковића.
Образложење: Срећко Недељковић (1923–2011) био је 

лекар-кардиолог, професор Медицинског факултета у Бео-
граду, оснивач и директор Института за кардиоваскуларне 
болести, члан Академије медицинских наука Српског ле-
карског друштва и члан шаховске репрезентације Југосла-
вије.

Улици број 2 – која почиње од Улице Драгољуба П. Пе-
тровића, између кп 80/2 и 78, прати кп 79, сече кп 72, пра-
ти кп 71/8 и завршава се између кп 71/6 и 71/9 КО Бровић, 
одређује се назив:

– Милорада Мишковића.
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. 

Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
Улици број 3 – која почиње од Улице ваљевски пут, из-

међу кп 117/2 и 205, прати целом дужином кп 115 и део кп 
1610/2, завршава се између кп 76/2 и 217/1 КО Бровић, код 
Улице Драгољуба П. Петровића, одређује се назив:

– Бреза.
Улици број 4 – која почиње од Улице ваљевски пут, изме-

ђу кп 200/1 и 196/1, прати целом дужином кп 199 и завршава 
се између кп 196/1 и 200/5 КО Бровић, одређује се назив:

– Мишићева.
Образложење: Зоран Мишић (1921–1976) био је крити-

чар старих схватања и тумач нове поезије и имао је значајну 
улогу у сукобу модерниста и реалиста.

Улици број 5 – која почиње од Улице ваљевски пут, изме-
ђу кп 149/1 и 193/1, прати целом дужином кп 191, и заврша-
ва се између кп 177/2 и 193/2 КО Бровић, одређује се назив:

– Сунчана.
Улици број 6 – која почиње од Драгољуба П. Петровића, 

између кп 224 и 291/1, прати целом дужином кп 306 и завр-
шава се између кп 328 и 305 КО Бровић, код новопредложе-
не Улице Ђурђевића крај, одређује се назив:

– Јесеничка.
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Улици број 7 – која почиње од Драгољуба П. Петровића, 
између кп 241/1 и 242, прати део кп 1610/2 и завршава се 
између кп 698/1 и 701 КО Бровић, одређује се назив:

– Суботичка.
Улици број 8 – која почиње од Здравка Ј. Милосавље-

вића, између кп 603 и 898/1, прати кп 898/2, 899/2, сече кп 
896/2, прати део кп 941/1, сече кп 941/2, 1606/4, 977/2, 1606/4 
и завршава се на кп 1606/2 КО Бровић, одређује се назив:

– Матићева.
Образложење: Драгутин Матић (1888–1970) био је срп-

ски извиђач, познат као „око соколово”, најчувенији ратни 
извиђач у историји српске војске. Учествовао је у Првом и 
Другом Балканском рату и Првом светском рату. Због изу-
зетне храбрости током Церске и Колубарске битке поверен 
му је задатак извиђача српске војске. 

Иницијативу су поднели Војска Србије и Министарство 
одбране.

Улици број 9 – која почиње од Здравка Ј. Милосављеви-
ћа, између кп 787/1 и 843, прати део кп 848/1 и завршава се 
између кп 959 и 842/1 КО Бровић, одређује се назив:

– Зорана Петровића Пироћанца.
Образложење: Зоран Петровић Пироћанац (1953–2015) 

био је српски геополитиколог, политиколог, новинар и рат-
ни извештач. У оквиру Института за политичке студије у 
Београду водио је Центар за геополитичке студије Југои-
сток. Од 1979. до 2005. био је међународни новинар и рат-
ни извештач. Објавио је 15 научно-стручних монографија и 
других књига. 

Улици број 10 – која почиње од Здравка Ј. Милосављеви-
ћа, између кп 751 и 762/1, прати део кп 1613/1 и завршава се 
на кп 1613/2 КО Бровић, одређује се назив:

– Милосављевићева.
Образложење: Милорад Милосављевић (1881–1953) био 

је учесник Балканских и Првог светског рата, хонорарни 
служитељ и домаћин зграде Библиотеке и Музеја општине 
града Београда од 1934. године. 

Улици број 11 – која почиње од Драгољуба П. Петрови-
ћа, између кп 303 и кп 466/1, прати део кп 463/1 и завршава 
се између кп 371 и 533 КО Бровић, код улице Ранислава Фи-
липовића, одређује се назив:

– Бањалучка.
Улици број 12 – која почиње од Живка С. Петровића, из-

међу кп 1421/1 и 1386, прати кп 1397 и 1403/4 и завршава се 
између кп 1400 и 1403/1 КО Бровић, одређује се назив:

– Достојевског.
Улици број 13 – која почиње од Живка С. Петровића, 

између кп 452 и 1440, прати део кп 449, скреће лево код кп 
1444, прати целом дужином кп 1445/1 и завршава се на кп 
1445/2 КО Бровић, одређује се назив:

– Мијаиловићева.
Образложење: Тодор J. Мијаиловић (1856–1937) је био 

трговац, оснивач и председник Београдске трговачке омла-
дине, добротвор и други председник Српског привредног 
друштва „Привредник”.

Члан 24.
У насељеном месту Трстеница (матични број насеља: 

704822) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од новопредложене Улице 

Карићеве и Улице Димитрија Давидовића, између кп 1037/1 
и 1055, прати део кп 2316, завршава се код кп 2260/1 КО Тр-
стеница, на граници са суседним насељеним местом Пиро-
ман, одређује се назив:

– Трстеничка.
Образложење: По селу Трстеница. 

Улици број 2 – која почиње од новопредложене Трсте-
ничке и Димитрија Давидовића, између кп 1053 и 1173, пра-
ти део кп 2316 и завршава се између кп 1618/1 и 1706 КО 
Трстеница, код новопредложене Улице Миловановићеве, 
одређује се назив:

– Карићева.
Образложење: Владимир Карић (1848–1894) био је срп-

ски географ, педагог, публициста и дипломата.
 Улици број 3 – која почиње од новопредложене Трсте-

ничке улице, између кп 1025 и 866, прати кп 1021, 1020, 
скреће лево и прати део кп 2315/1, 2315/7, 995/4, прати це-
лом дужином кп 2315/5, и завршава се између кп 400 и 1489 
КО Трстеница, код новопредложене Убске улице, Бунарске 
улице и Улице Ђерам, одређује се назив:

– Илије Гарашанина.
Улици број 4 – која почиње од новопредложене Ули-

це Илије Гарашанина, између кп 938/1 и 890, прати део кп 
2315/1 и завршава се између кп 561 и 568 КО Трстеница, код 
новопредложене Улице Петровића крај и Стублинске ули-
це, одређује се назив:

– Мојсија Мојсиловића.
Образложење: Мојсије Мојсиловић (?–1800) био је један 

од првих досељеника у Трстеницу. 
Улици број 5 – која почиње од новопредложене Илије Га-

рашанина, Бунарске улице и Ђерам улице, између кп 381/2 
и 400, прати део кп 2311 и завршава се између кп 368 и 428 
КО Трстеница, код новопредложене Чичине улице, одређује 
се назив:

– Убска.
Улици број 6 – која почиње од новопредложене Улице 

Илије Гарашанина, Убске улице и Улице ђерам, између кп 
381/2 и 1491, прати део кп 2310 и завршава се између кп 211 
и 210/2 КО Трстеница, код новопредложене Улице Коче Ка-
петана, одређује се назив:

– Бунарска.
Улици број 7 – која почиње од новопредложене Бунарске 

улице, између кп 208 и 210/2, прати кп 209 и 1563, завршава 
се између кп 1564 и 1562 КО Трстеница, одређује се назив:

– Коче Капетана.
Улици број 8 – која почиње од новопредложене Улице 

Илије Гарашанина, Убске улице и Бунарске улице, између 
кп 1491 и 1489, прати део кп 2311, сече кп 2316, прати део 
кп 1747, завршава се између кп 1736 и 1791 КО Трстеница, 
одређује се назив:

– Ђерам.
Улици број 9 – која почиње од новопредложене Улице 

ђерам, између кп 1675 и 1679/2, прати целом дужином кп 
1677 и завршава се између кп 1631 и 1706 КО Трстеница, 
код новопредложене Улице Карићеве, одређује се назив:

– Миловановићева.
Образложење: Ђорђе Миловановић (1765–1817) био је 

један од најзначајнијих команданата из околине Београда 
током Првог српског устанка.

Улици број 10 – која почиње од новопредложене Трсте-
ничке улице и Карићеве, између кп 1173 и 1055, прати кп 
1127 и завршава се између кп 1128 и 1126/8 КО Трстеница, 
код новопредложене Суводањске улице, одређује се назив:

– Димитрија Давидовића.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Улице 

Карићеве, између кп 1392/1 и 1276, прати кп 2318 и завр-
шава се између кп 1378 и 1359 КО Трстеница, одређује се 
назив:

– Чика-Љубина.
Образложење: Љубомир П. Ненадовић, познатији као 

чика Љуба (1826–1895) био је књижевник, путописац и пе-
сник из Ваљева.
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Улици број 12 – која почиње од новопредложене Трсте-
ничке улице, између кп 2215/1 и 2249/2, прати део кп 2319, 
и завршава се између кп 1129/2 и 1995 КО Трстеница, код 
предложене Улице Царевац, одређује се назив:

– Суводањска.
Образложење: По месту Суводањ одакле су се доселили 

мештани који живе у новопредложеној улици. 
Улици број 13 – која почиње од новопредложене Суво-

дањске улице, између кп 1992 и 1995, прати кп 1994 и завр-
шава се између кп 1975 и 2013 КО Трстеница, на граници са 
суседним насељеним местом Лончарник, општина Уб, одре-
ђује се назив:

– Царевац.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 14 – која почиње од новопредложене Улице 

царевац, између кп 2010 и 2011, сече кп 2008, 2004, прати кп 
2028, 2036 и део кп 2073, завршава се између кп 2065 и 2064 
КО Трстеница, одређује се назив:

– Илије Гојковића.
Образложење: Илија Гојковић (1854–1917) био је срп-

ски генерал и војни министар у Влади Краљевине Србије. 
Учествовао је као добровољац у Српско-турским ратовима, 
командовао батаљоном, постао генерал и министар војни у 
Балканским ратовима, као и у Првом светском рату.

Улици број 15 – која почиње од новопредложене Трсте-
ничке улице, између кп 820 и 782, прати целом дужином кп 
2317 и завршава се између кп 1085 и 1124/1 КО Трстеница, 
код новопредложене улица Димитрија Давидовића, одређу-
је се назив:

– Дивчибарска.
Улици број 16 – која почиње од новопредложене Трсте-

ничке улице, између кп 760/4 и 759/2, прати кп 759/5 и завр-
шава се на кп 760/7, између кп 760/10 и 760/2 КО Трстеница, 
одређује се назив:

– Јасик.
Образложење: По великој јасеновој шуми, општепри-

хваћени и познати назив за овај крај. 
Улице број 17 – која почиње од новопредложене Суво-

дањске улице, између кп 2191 и 2221, сече кп 2189, 2186, 
прати кп 2183 и 2178, завршава се између кп 2177 и 2232 КО 
Трстеница, одређује се назив:

– Битке на Дрини.
Образложење: Битка на Дрини или Дринска битка пред-

ставља низ борби које су водиле снаге Краљевине Србије, са 
циљем да зауставе други покушај Аустроугарске да продре 
у Србију, током 1914. године.

Улици број 18 – која почиње од новопредложене Трсте-
ничке улице, између кп 747/1 и 2271/2, прати целом дужином 
кп 2322 и завршава се између кп 2263/1 и 2299/2, на граници 
са суседним насељеним местом Пироман, одређује се назив:

–  Рузмарина.
Улици број 19 – која почиње код кп 2300, иде дуж гра-

нице са суседним насељеним местом Пироман и прати кп 
2327, завршава се код кп 2304/3, на тромеђи са суседним на-
сељеним местима Пироман и Стублине, одређује се назив:

– Ваљевски пут.
Улици број 20 – која почиње од новопредложене Улице 

Мојсија Мојсиловића и Стублинске улице, између кп 532 и 
561, прати део кп 537 и завршава се између кп 558 и 519 КО 
Трстеница, одређује се назив:

– Петровићева
Образложење: Kоста Петровић (1884–?) био је имућни 

трговац и велики добротвор. Рођен је у Новим Бановцима 
од оца Петра имућног трговца (месни судија и општински 
одборник) и мајке Јулијане Романович, образоване жене 
која је говорила грчки и немачки језик. 

Улици број 21 – Улица почиње од новопредложене Су-
водањске улице, између кп 2107/1 и 2155/2, прати целом 
дужином кп 2154 и завршава се између кп 2153 и 2148 КО 
Трстеница, одређује се назив:

– Стојана Чупића.
Улици број 22 – која почиње од новопредложене Улице 

Илије Гарашанина, између кп 999/4 и 992/1, прати кп 999/5, 
986/3, 976/2, 968 и део кп 2313, завршава се између кп 428 и 
391 КО Трстеница, одређује се назив:

– Чичина.
Образложење: Чича Илија Станојевић (1859–1930) био 

је српски глумац.
Улици број 23 – која почиње од новопредложене Ђерам 

улице, између кп 1491 и 1496, прати кп 1495 и 1518, завр-
шава се између кп 1520 и 1501 КО Трстеница, одређује се 
назив:

– Подрињска.
Улици број 24 – која почиње од новопредложене Улица 

Мојсија Мојсиловића, између кп 935/8 и 894, прати део кп 
2314 и завршава се између кп 932/1 и 928/1 КО Трстеница, 
одређује се назив:

– Сопоћанска.
Улици број 25 – која почиње од новопредложене Суво-

дањске улице, на кп 2220, сече кп 2222, 2224 и завршава се 
на кп 2230 КО Трстеница, одређује се назив:

– Старца Вујадина.
Улици број 26 – која почиње код кп 570, иде дуж границе 

са суседним насељеним местом Стублине и пролази поред 
кп 567, 566, скреће лево код кп 564 и прати део кп 2315/1, 
завршава се између кп 535 и 568 КО Трстеница, код ново-
предложене Улице Петровића крај и Улице Мојсија Мојси-
ловића, одређује се назив:

– Стублинска.
Образложење: По селу Стублине. 

Члан 25.
У насељеном месту Ратари (матични број насеља: 

704784) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Савске, између кп 624 и 

623, прати кп 1054 и завршава се између кп 669 и 674 КО 
Ратари, одређује се назив:

– Чивија.
Образложење: По топониму.
Улици број 2 – која почиње од Улице савске, између кп 

41 и 75/1, прати део кп 575 и завршава се код кп 49/1 КО Ра-
тари, код границе са суседним насељеним местом Бргулице, 
одређује се усаглашени назив:

– Мале Бргулице.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Мале Бр-

гулице, код кп 48, прати део кп 575 и завршава се код кп 1 
КО Ратари, одређује се усаглашени назив:

– Александра Солжењицина.
Образложење: Александар Солжењицин (1918–2008) 

био је познати руски писац, драматург и историчар, до-
битник Нобелове награде за књижевност 1970. године. Био 
је члан Руске академије наука и Српске академије наука и 
уметности.

Улици број 4 – која почиње од Улице савске, код кп 74, 
иде дуж границе са суседним насељеним местом Бргулице, 
прати део кп 575 и завршава се код кп 49/1 КО Ратари, код 
новопредложене Мале Бргулице, одређује се назив:

– Цветна.
Улици број 5 – која почиње од Улице Павловића крај, из-

међу кп 100 и 354, прати кп 576/2, завршава се на кп 88/3, 
између кп 88/2 и 88/1 КО Ратари, одређује се назив:

– Занатска.
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Улици број 6 – која почиње од Улице Павловића крај, из-
међу кп 347/2 и 324, прати део кп 576/1 и завршава се изме-
ђу кп 336 и 338 КО Ратари, одређује се назив:

– Јовичићева.
Образложење: Завршетком османлијске окупације Бео-

града, виђенији Срби су почели да мењају изглед града 
зидајући куће и пословне зграде. Кроз економско јачање 
угледне винарско трговачке породице Јовичић, почео је да 
се враћа развој Дорћола. Њихова породична, на почетку 
Душанове улице у Београду, једна је од првих изграђених, 
након одласка Турака из Београда. Kућа у којој су живеле 
генерације Јовичића је до темеља срушена у шестоаприл-
ском бомбардовању Београда 1941. године. 

Улици број 7 – која почиње од Улице ратарске, између кп 
434 и 438, прати кп 437 и завршава се између кп 436/2 и 441 
КО Ратари, одређује се назив:

– Мајсторска.
Улици број 8 – која почиње од Улице ратарске, између кп 

458 и 394/1, прати део кп 577, скреће лево код кп 919, прати 
целом дужином кп 1076 и завршава се између кп 891 и 945 
КО Ратари, одређује се назив: 

– Ивановићева.
Образложење: Милан Ивановић (1957–2000) био је гене-

рални секретар Смучарског савеза Југославије и директор 
алпских репрезентација. Један је од најзаслужнијих за ра-
звој скијашког спорта у Србији. 

Улици број 9 – која почиње од Улице ратарске, између кп 
529/1 и 523, прати део кп 577 и завршава се између кп 572 и 
503 КО Ратари, одређује се назив:

– Остојићева.
Образложење: Др Тихомир Остојић (1865–1921) је био 

професор Српске велике православне гимназије у Новом 
Саду, музиколог, књижевни и позоришни критичар, исто-
ричар књижевности, секретар Матице српске и декан Фи-
лозофског факултета у Скопљу.

Улици број 10 – која почиње од Улице ратарске, између 
кп 238 и 524, прати део кп 577 и завршава се између кп 231 
и 537 КО Ратари, одређује се назив:

– Славкова.
Образложење: Славко Гавриловић (1924–2008) је био 

српски историчар и академик САНУ.
Улици број 11 – која почиње од новопредложене Улице 

Александра Солжењицина између кп 27 и 38, прати кп 31 и 
завршава се између кп 30 и 35 КО Ратари, одређује се назив:

– Мирослава Микеровића.
Образложење: Мирослав Мика Микеровић (1965–2014) 

био је одликовани борац у рату (1992–1995) медаљом мајо-
ра Милана Тепића. Познат је по спасавању заробљених вој-
ника у Рабићу, војном објекту код Дервенте, када је као ци-
вил ушао у опкољену касарну и уместо предаје испланирао 
пробој из опкољеног објекта.

Члан 26.
У насељеном месту Бргулице (матични број насеља: 

704580) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – представља заједничку улицу са насеље-

ним местом Ратари и почиње од Улице Мале Бргулице, код 
кп 246, иде дуж границе са суседним насељеним местом Ра-
тари, пролази поред кп 684, 682, и завршава се код кп 680 
КО Бргулице, одређује се назив:

–  Александра Солжењицина .
Улици број 2 – која почиње од Улице савске, код кп 264, иде 

дуж границе са суседним насељеним местом Ратари, пролази 
поред кп 263, 258, 256, 252, 251, 685, и завршава се код кп 250 
КО Бргулице, код Улице Мале Бргулице, одређује се назив:

– Цветна.

Улици број 3 – која почиње од Улице савске, између кп 
273 и 305, прати кп 513/5 и завршава се између кп 313 и 311 
КО Бргулице, одређује се назив:

– Багремова.
Улици број 4 – која почиње од Улице савске, између кп 

329 и 330, прати кп 513/8, део кп 898 и завршава се између 
кп 706 и 340/2 КО Бргулице, одређује се назив:

– Голубарска.
Улици број 5 – која почиње од Улице савске, између кп 

353 и 363, прати кп 513/9 и завршава се између кп 367 и 370 
КО Бргулице, одређује се назив:

– Старо сокаче.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-

ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 
Улици број 6 – која почиње од Савске, између кп 377 и 

380, прати кп 513/10 и завршава се између кп 375 и 390/2 
КО Бргулице, одређује се назив:

– Чумићево сокаче.
Улици број 7 – која почиње од Савске, између кп 463 и 

464, прати кп 513/2 и завршава се код кп 456 КО Бргулице, 
одређује се назив:

– Првог новембра.
Улици број 8 – иде границом са суседним насељеним ме-

стом Ратари и почиње од Савске, између кп 444 и 438, прати 
кп целом дужином 513/7 и завршава се код кп 509 КО Бргу-
лице, одређује се назив:

– Ратарска.
Улици број 9 – која почиње од Мале Бргулице, између кп 

208 и 198/2, прати кп 205, 872 и завршава се између кп 646 и 
18 КО Бргулице, одређује се назив:

– Звечица.
Образложење: По реци Звечици.

Члан 27.
У насељеном месту Кртинска (матични број насеља: 

704709) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице трњаци, између кп 

1429 и 1430/1, прати целом дужином кп 2142, део кп 2140, 
део кп 474, и завршава се између кп 34 и 252 КО Кртинска, 
код Улице пут за Прово, одређује се назив:

– Угарска.
Образложење: По Мађарима (у историјском контексту 

називани и Угари или Угри) који су угарски народ из групе 
угро-финских народа, који претежно живи у Мађарској, где 
чини преко 90% становништва. 

Улици број 2 – представља продужетак постојеће Улице 
пут за Дубоку бару (матични број: 704709061154) и проду-
жава се у делу који почиње између кп 467 и 461, прати кп 
463, затим иде границом са суседним насељеним местом 
Уровци, прати кп 2153, и завршава се код кп 1706 КО Кр-
тинска, одређује се назив:

– Пут за Дубоку бару.
Улици број 3 – која почиње од новопредложене Улице 

пут за Дубоку бару, између кп 462 и 459, прати кп 460, прати 
део кп 475 и завршава се између кп 416 и 417 КО Кртинска, 
одређује се назив:

– Барска.
Улици број 7 – која почиње од Улице гробљанске, између 

кп 335/2 и 337/2, прати део кп 476 и кп 2152 и завршава се 
између кп 1691 и 1699 КО Кртинска, одређује се назив:

– Пут за Уровце.
Образложење: По суседном селу Уровци. 
Улици број 8 – која почиње од Улице пут за Прово, изме-

ђу кп 1560 и 257, прати део кп 2145, и завршава се између кп 
1562 и 1602 КО Кртинска, одређује се назив:

– Пут за Рајнице.
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Образложење: По називу који је устаљен и општеприхва-
ћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља. 

Улици број 9 – која почиње од Улице пут за Прово, из-
међу кп 21 и 28, прати кп 26, 25, пролази између кп 39 и 38, 
и завршава се између кп 41 и 45 КО Кртинска, одређује се 
назив:

– Исаила Лазића.
Образложење: Исаило Лазић учествовао је у Првом срп-

ском устанку и у сукобима са Турцима јаничарима у Пале-
жу, приликом заузимања Палежа. Учествовао је и у другим 
борбама против Турака све до боја на Мишару, где је поги-
нуо у одбрани Шапца. 

Улици број 10 – представља продужетак постојеће Улице 
трњаци (матични број: 704709061177) и продужава се у делу 
који почиње између кп 1253/2 и 890, прати кп 2100, 2099, 
2098, скреће лево код кп 896, прати кп 2094/1, и завршава се 
између кп 931 и 1018 КО Кртинска, одређује се назив:

– Трњаци.

Члан 28.
У насељеном месту Уровци (матични број насеља: 

704849) утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Богољуба Урошевића Цр-

ног, код кп 1524, прати део кп 1869, скреће десно, пролази 
између кп 1525 и 1526, сече кп 1850/3, и завршава се на кп 
1528 КО Уровци, одређује се назив:

– Маричка.
Улици број 2 – која почиње од Богољуба Урошевића Цр-

ног, између кп 1493 и 1506/1, прати кп 1499/1, и завршава се 
између 1496 и 1503 КО Уровци, одређује се назив:

– Купиновачка.
Улици број 3 – која почиње од Богољуба Урошевића Цр-

ног, на кп 903, сече кп 1850/3, пролази између кп 896 и 882 и 
завршава се на кп 884 КО Уровци, одређује се назив:

– Крнићка.
Образложење: По селу Крнић.
Улици број 4 – која почиње од Богољуба Урошевића Цр-

ног, код кп 1442, прати целом дужином кп 1879 и завршава 
се између кп 1440 и 1640 КО Уровци, одређује се назив:

– Паје Аласа.
Образложење: По првом чувеном аласу из средине 19. 

века у Уровцима. 
Улици број 5 – која почиње од Брештанске, између кп 

827 и 828, сече и завршава се на кп 794/1, код кп 819/1 КО 
Уровци, одређује се назив:

– Брештански сокак.
Образложење: По насељу Бреска које је једно од најста-

ријих насеља у околини. 
Улици број 6 – која почиње од Богољуба Урошевића Цр-

ног, између кп 965 и 968, прати целом дужином кп 1896, и 
завршава се између кп 948 и 984 КО Уровци, код Поп Пери-
не улице, одређује се назив:

– Павла Софрића.
Образложење: Павле Софрић Нишевљанин (1857–1925) 

био је гимназијски професор, историчар, етнолог по инте-
ресовању и истраживачком раду. За собом је оставио број-
не радове из области српске историје и етнологије.

Улици број 7 – која почиње од Улице мајданска, између 
кп 436 и 422, прати целом дужином кп 423 и завршава се 
између кп 427 и 401 КО Уровци, одређује се назив:

– Светог Ђорђа.
Улици број 8 – која почиње од Улице уровачка, између 

кп 396 и 1001, прати кп 397, 432, 429 и завршава се између 
кп 430 и 424 КО Уровци, одређује се назив:

– Курсулина.

Улици број 9 – која почиње од Улице рогожњачка, изме-
ђу кп 148 и 178, прати кп 157/2 и завршава се између кп 156 
и 157/1 КО Уровци, одређује се назив:

– Стевановићева.
Образложење: Хаџи Мелентије Стевановић (1766–1824) 

је био обновитељ и архимандрит манастира Рача, један од 
вођа Првог српског устанка, војвода Соколске нахије, епи-
скоп – изабраник Шабачко-ужичке епархије и намесник 
(заменик) београдског митрополита.

Улици број 10 – која почиње од Шабачког пута, између 
кп 562/1 и 562/11, прати кп 562/5, 562/6 и завршава се изме-
ђу кп 562/4 и 562/7 КО Уровци, одређује се назив:

– Радета Марковића.
Образложење: Радомир Раде Марковић (1921–2010) је 

био српски позоришни и филмски глумац. 
Улици број 11 – која почиње од Шабачког пута, између 

кп 555 и 561, прати део кп 778 и завршава се на кп 558 КО 
Уровци, одређује се назив:

– Сингидунумска.
Улици број 12 – која почиње од Шабачког пута, између 

кп 548 и 552, прати део кп 778, део кп 1925 и завршава се 
између кп 1774 и 1750 КО Уровци, одређује се назив:

– Улица попа Леонтија Марковића.
Образложење: Поп Леонтије Марковић био је сеоски 

свештеник из 19. века. 
Улици број 13 – која почиње од Шабачког пута, између 

кп 727 и 723/1, прати део кп 778 и завршава се између кп 
725 и 724 КО Уровци, одређује се назив:

– Наке Спасић.
Образложење: Анастасија Нака Спасић (1864–1953) 

била је добротвор, хуманитарни радник, покретач, инспи-
ратор и учесница већине значајних иницијатива за пружа-
ње помоћи у Србији у првој половини 20. века.

Улици број 14 – која почиње од Врачарске, између кп 703 
и 695, прати део кп 778 и завршава се између кп 700 и 704 
КО Уровци, одређује се назив:

– Константина Бабића.
Образложење: Константин Бабић (1927–2009) је био 

српски композитор, професор и шеф Катедре за музичку 
теорију на Факултету музичке уметности у Београду.

Улици број 15 – која почиње од Врачарске, између кп 691 
и 1822, прати кп 1930, скреће десно и прати део кп 1929 и за-
вршава се између кп 1795 и 706 КО Уровци, одређује се назив:

– Светог Луке.
Улици број 16 – која почиње код кп 1591 и завршава се 

код кп 1581/1 КО Уровци, одређује се назив:
– Стеве Жигона.
Образложење: Стева Жигон (1926–2005) био је српски и 

југословенски позоришни, филмски и телевизијски глумац. 

Члан 29.
 У насељеном месту Скела (матични број насеља: 704806) 

утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1063 и 1057, прати кп 1956/6 и завршава се изме-
ђу 1060 и 1061 КО Скела, одређује се назив:

– Раденка Радушког.
Образложење: По жртви рата 1941–1944. године. 
Улици број 2 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1035 и 1040/1, прати кп 1039, између кп 1042 и 
1038/1 КО Скела, одређује се назив:

– Мохачка.
Улици број 3 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1033 и 1021, прати кп 1026 и завршава се између 
кп 1027 и 1025 КО Скела, одређује се назив:

– Сретена Јеринића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
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Улици број 4 – која почиње од Педесе тшест родољуба, 
између кп 1019 и 1007, прати кп 1013 и завршава се између 
кп 1014 и 1012 КО Скела, одређује се назив:

– Браће Змијанац.
Образложење: По жртвама рата 1941. године.
Улици број 5 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1124 и 1121, прати кп 1956/8, 1115/2, 1114/2 и за-
вршава се на кп 1113 КО Скела, одређује се назив:

– Жарка Бајића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 6 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1003 и 994, прати кп 1001 и завршава се између 
кп 1002/1 и 1000 КО Скела, одређује се назив:

– Војислава Џеваџића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 7 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1141 и 1140, прати кп 1142, 1144, 2688 и завршава 
се на кп 2686 КО Скела, одређује се назив:

– Драгољуба Зазића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 8 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 945 и 944, прати кп 1956/10 и завршава се између 
кп 951 и 944 КО Скела, одређује се назив:

– Маринка Радушког.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 9 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 939 и 934/5, прати кп 935 и завршава се између кп 
937/2 и 934/1 КО Скела, одређује се назив:

– Љубомира Пантелића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 10 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између 897 и 896, прати кп 1956/12 и завршава се између кп 
904 и 888/1 КО Скела, одређује се назив:

– Драге Мирчетић.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 11 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 1165 и 1157, прати кп 1956/16 и завршава се из-
међу кп 1161 и 1163 КО Скела, одређује се назив:

– Радосава Зазића .
Образложење: Радосав Зазић (1872–1916) учествовао 

је у оба балканска и Првом светском рату где је одликован 
златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачеви-
ма. Умро је при српском одступању код Скадра у Албанији, 
где је и сахрањен. 

Улици број 12 – која почиње од Педесет шест родољуба, 
између 878 и 868, прати кп 1956/14 и завршава се између кп 
873 и 872 КО Скела, одређује се назив:

– Радована Воденичаревића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 13 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између 866 и 861, прати кп 1956/15 и завршава се између кп 
864 и 863 КО Скела, одређује се назив:

– Професора Вујића.
Улици број 14 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између 823 и 693, прати кп 692, део кп 3767 и завршава се 
између кп 812 и 2591 КО Скела, одређује се назив:

– Мирка Котуровића.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 15 – која почиње од Педесе тшест родољуба, 

између кп 710/1 и 729, прати кп 1956/19 и 1956/21, завршава 
се између кп 718 и 721 КО Скела, одређује се назив:

– Милосава Радушког.
Образложење: По жртви рата 1941. године.
Улици број 16 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 75 и 76, прати кп 1956/20, кп 66 и завршава се из-
међу кп 70/2 и 67 КО Скела, одређује се назив:

– Светислава Бељинца.
Образложење: По жртви рата 1941. године.

Улици број 17 – која почиње од Милоја Бељинца, између 
1239/1 и 1217, прати део кп 1965 и завршава се између кп 
1227 и 1228 КО Скела, одређује се назив:

– Мишарска.
Улици број 18 – која почиње од Мила Манића Албанте, 

између кп 1919 и 1920, прати кп 1957/2 и 1957/3, завршава се 
између кп 1900 и 1894 КО Скела, одређује се назив:

– Мике Аласа.
Улици број 19 – која почиње од Станислава Јовановића, 

између кп 574 и 580, прати кп 582/3 и завршава се на кп 579 
КО Скела, одређује се назив:

– Поштарска.
Улици број 20 – која почиње од Милисава Глумчевића, 

између кп 550 и 534, прати кп 1962/2 и завршава се између 
кп 545 и 538 КО Скела, одређује се назив:

– Јанка Зазића.
Образложење: Јанко Зазић је био трговац, велики родо-

љуб, због чега је 1803. гоцине морао да напусти кућу и бежи 
под заштиту аустроугарских власти. Јанко се помиње у зна-
менитом писму из 1803. године, које је упућено аустријском 
мајору Митезару у Земун и због тог писма су својим глава-
ма платили његови највећи пријатељи: Алекса Ненадовић, 
Илија Бирчанин и Хаџи Рувим. 

Улица број 21 – која почиње од Педесет шест родољуба, 
између кп 1086 и 1080, прати кп 1956/3 и завршава се изме-
ђу кп 1083 и 1082 КО Скела и одређује се назив:

– Петра Добрњца.
Улица број 22 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 963/3 и 956/1, прати кп 956/2, 957/2, 958/3, 959/2, и 
завршава се на кп 962/2 КО Скела и одређује се назив:

– Владимира Роловића.
Улица број 23 – која почиње од Педесет шест родољуба, 

између кп 909/2 и 907, прати кп 1956/11 и завршава се изме-
ђу кп 914 и 905 КО Скела и одређује се назив:

– Ћирила и Методија.

Члан 30.
У насељеном месту Ушће (матични број насеља: 704857) 

утврђују се следећи називи улица:
Улици број 1 – која почиње од Улице Голе баре, између 

кп 896 и 1750, прати део кп 3165 и завршава се између кп 
1799/1 и 1795 КО Ушће, одређује се назив:

– Старо Ушће.
Улици број 2 – која почиње од Голе баре, између кп 

1937/1 и 1938, прати део кп 1977 и завршава се између кп 
1970 и 2209 КО Ушће, код улице Горјача, одређује се назив:

– Боривоја Живковића.
Образложење: По борцу који је погинуо у Првом свет-

ском рату.
Улици број 3 – која почиње од Доњег краја, између кп 

2032 и 2099, прати целом дужином кп 2094, и завршава се 
између кп 2130/4 и 2093 КО Ушће, одређује се назив:

– Милорада Р. Јевтића.
Образложење: По учеснику НОР-а који је погинуо 1945. 

године.
Улици број 4 – која почиње од Пута за Лелића крај, изме-

ђу кп 1655 и 1645, прати део кп 1652 и завршава се између 
кп 1625/4 и 2151 КО Ушће, одређује се назив:

– Лазара Шицаревића.
Образложење: По учеснику НОР-а од 1941–1945. године. 

Умро је 1974. године.
Улици број 5 – која почиње од Горњег краја, између 

кп 1068 и 1171/1, прати део кп 1076/1, скреће лево код кп 
1171/1, прати целом дужином кп 1208, завршава се између 
кп 1240/2 и 1207/1 КО Ушће, код Улице Вукодрашка, одре-
ђује се назив:

– Уматовачка.
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Улици број 6 – која почиње од Пута за Лелића крај, између кп 2514 и 2605, прати део кп 3177 и завршава се између кп 
2539 и 2557 КО Ушће, одређује се назив:

– Пут за њиве.
Образложење: По називу који је устаљен и општеприхваћен дуги низ година међу становницима овог дела насеља.

Члан 31.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни реги-

стар.

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-442/19-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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