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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 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 државне управе и локалне самоуправе број 01505-00171/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ
МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица у насељеним
местима којима није одређен назив у складу са Елаборатима уличног система Републичког геодетског завода на територији градске општине Лазаревац.
Члан 2.
У насељеном месту Араповац (матични број насеља
703923) утврђују се следећи називи улица:
1. Представља продужетак Улице јунковачки друм (матични број: 704075045132) из насељеног места Јунковац и
продужава се у делу од границе са суседним насељеним местом Јунковац, на кп 1738/1, иде дуж целе кп 1752/1, сече
кп 1730/4, иде дуж целе кп 1730/1 и завршава се код предложене Спасовданске, између кп 549 и кп 573/5, а све у КО
Араповац – утврђује се назив улица ЈУНКОВАЧКИ ДРУМ.
2. Новој улици која почиње од предложене Јунковачки
друм, између кп 1730/14 и кп 662/6, иде дуж кп 1730/4, иде дуж
кп 1753/1 и завршава се на граници са суседним насељеним
местом Миросаљци, између кп 1375/3 и кп 1374, а све у КО
Араповац – утврђује се назив улица АРАПОВАЧКИ ДРУМ.
Образложење: Један од најзначајнијих путева у насељеном месту Араповац, а категорисан је и као регионални пут.
3. Новој улици која почиње од предложене Араповачки
друм, између кп 1226/1 и кп 1371, иде дуж целе кп 1731/1,
иде дуж кп 1726/1 и завршава се код кп 1743/1, на граници са суседним насељеним местом Миросаљци, а све у КО
Араповац – утврђује се назив улица СПАСОВДАНСКА.
4. Новој улици која почиње од предложене Јунковачки
друм(кп 1730/4), између кп 1039/3 и кп 654/1, иде дуж кп
1730/3, кп 1711, кп 1714, скреће и иде дуж кп 1715, где се и
завршава, између кп 120 и кп 136/1, а све у КО Араповац –
утврђује се назив улица САМАЛСКИ ПУТ.
Образложење: По крају насељеног места.
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5. Новој улици која почиње од предложене Самалски
пут, на кп 1711, између кп 630/6 и кп 624, иде дуж кп 1711
и завршава се код предложене Беље Колара (кп 1738/1), између кп 10 и кп 4/5, а све у КО Араповац – утврђује се назив
улица РОЖАНАЧКИ ПУТ.
Образложење: Једини пут који води према месту Рожанци.
6. Новој улици која почиње од предложене Самалски
пут (кп 1714), пролази кроз кп 610/1, кп 610/8, кп 610/3, кп
610/6, кп 610/4, кп 608/1, где се и завршава, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица МАТИЋЕВА.
Образложење: Душан Матић (1898–1980) био је песник,
мислилац, преводилац, романсијер,есејиста и прозаиста и
један од покретача надреализма у српској књижевности.
7. Новој улици која почиње од предложене Самалски
пут (кп 1714), између кп 607/1 и кп 385, иде дуж кп 384, где
се и завршава, између кп 607/1 и кп 388/1, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица СОЛУНСКОГ ФРОНТА.
8. Новој улици која почиње од предложене Самалски
пут (кп 1715), између кп 104/1 и кп 126/2, иде целом својом дужином кроз кп 1716 и завршава се између кп 409 и кп
419, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица СВЕТОГ
ЈОВАНА.
9. Новој улици која почиње од предложене Самалски
пут (кп 1715), између кп 132/2 и кп 135, иде целом својом
дужином кроз кп 1718 и завршава се између кп 441 и кп
442/1, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица МАТЕЈИЋЕВА.
Образложење: Павле Пауљ Матејић (1770-1816) био је
устанички заповедник у Првом српском устанку. Био је војвода Млавске кнежине Пожаревачке нахије.
10. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Јунковац, почиње од предложене Јунковачки
друм, између кп 878/1 (КО Јунковац) и кп 1011/2 (КО Араповац), иде целом својом дужином кроз кп 1738/1 (КО Араповац), и завршава се између кп 122/3 (КО Јунковац) и кп 1711
(КО Араповац) – утврђује се назив улица БЕЉЕ КОЛАРА.
Образложење: Новопредложена улица иде границом насељених места Араповац и Јунковац и заједничка је са суседним насељеним местом Јунковац.
11. Новој улици која почиње од предложене Араповачки
друм, на кп 1730/4, иде дуж кп 1729/1 и завршава се између
кп 1046/7 и кп 1047/1, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица НИКОЛИЋЕВА.
Образложење: Александар Николић (1924–2000) је био
познати југословенски и српски кошаркаш и тренер.
12. Новој улици која почиње од предложене Араповачки друм, на кп 1730/4, иде дуж кп 1726/1 и завршава се код
предложене Спасовданске, између кп 730 и кп 813/4, а све у
КО Араповац – утврђује се назив улица БЕЛОВАЧА.
Образложење: По крају насељеног места.
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13. Новој улици која почиње од предложене Араповачки друм, између кп 1138/3 и кп 1169/2, иде кроз кп 1730/4,
затим кроз кп 1730/8, у којој скреће, иде дуж целе кп 1170/2
и завршава се код кп 1171, између кп 1167/4 и кп 1170/1, а
све у КО Араповац – утврђује се назив улица АРСЕНИЈЕВИЋЕВА.
Образложење: Владан Арсенијевић (1848–1900) био је
професор природних наука, новинар и етнолог.
14. Новој улици која почиње од предложене Араповачки
друм (кп 1753/1), иде дуж целе кп 1734/1, затим иде дуж кп
1730/5, где се и завршава, између кп 1097/2 и кп 1116/1, а све
у КО Араповац – утврђује се назив улица ТУРИЈСКИ ПУТ.
Образложење: Пут води до реке Турије.
15. Новој улици која почиње од предложене Араповачки друм (кп 1753/1), сече кп 1734/1, иде кроз кп 1151/1, кп
1152, кп 1150, кп 1147/2, кп 1147/1, кп 1147/3, где се и завршава, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица СВЕТОГ ЂУРЂИЦА.
16. Новој улици која почиње од предложене Спасовданске (кп 1726/1), између кп 892 и кп 871, иде целом својом
дужином кроз кп 887 и завршава се између кп 889/2 и кп
886/1, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица СВЕТОГ АЛИМПИЈА.
17. Новој улици која почиње од предложене Спасовданске (кп 1726/1), између кп 826 и кп 863, иде целом својом
дужином кроз кп 1732 и завршава се између кп 841 и кп
856, а све у КО Араповац – утврђује се назив улица МЕЧАК.
Образложење: По потоку који пролази у крају где се налази новопредложена улица.
18. Новој улици која почиње од предложене Спасовданске (кп 1731/1), између кп 817/7 и кп 819/1, иде целом
својом дужином кроз кп 818, где се и завршава, између кп
819/7 и кп 817/2, а све у КО Араповац – утврђује се назив
улица ВАСИЉЕВИЋЕВА.
Образложење: Алимпије Васиљевић (1831–1911) био је
филозоф, професор Велике школе, политичар и министар
просвете и црквених послова.
19. Новој улици која почиње од предложене Спасовданске (кп 1731/1), између кп 813/1 и кп 804, иде дуж целе кп
776, делом дуж кп 775, у којој скреће, затим иде дуж целе кп
767 и завршава се код кп 766, између кп 768 и кп 760/2, а све
у КО Араповац – утврђује се назив улица СВЕТОГ ЂОРЂА.
Члан 3.
У насељеном месту Барошевац (матични број насеља
703940) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње од Ајдуковац (кп 2109), између кп 981 и кп 980, иде целом својом дужином кроз кп 2082,
где се и завршава, између кп 1473/1 и кп 1496/2, а све у КО
Барошевац – утврђује се назив улица ВИНОГРАДАРСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
2. Новој улици која почиње од предложене Виноградарске (кп 2082), пролази кроз кп 981, иде дуж кп 2108, где се и
завршава, између кп 1751/3 и кп 1744, а све у КО Барошевац
– утврђује се назив улица АЈДУЧКИ БУНАР.
Образложење: По извору који се налази у том крају.
3. Новој улици која почиње од постојеће Ивањданске
улице (кп 2128), између кп 1554/4 и кп 1579/1, иде дуж кп
2101, сече кп 1550/2, кп 1536/6, кп 1536/1, поново иде дуж
кп 1536/6, затим пролази кроз кп 1536/8, кп 1536/10, кп
1536/11, кп 2103, кп 1547/3, скреће и иде дуж кп 2104, где се
и завршава, између кп 1691/1 и кп 1689/1, а све у КО Барошевац – утврђује се назив улица ГРОБЉАНСКА.
Образложење: Новопредложена улица води према месном гробљу.
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4. Новој улици која почиње и иде дуж границе са суседним насељеним местом Мали Црљени, почиње између кп
1871/2 (КО Барошевац) и кп 960 (КО Мали Црљени), иде
целом својом дужином кроз кп 2138 (КО Барошевац), и завршава се између кп 937 (КО Мали Црљени) и кп 1874 (КО
Барошевац) – утврђује се назив улица ИВАНОВИЋЕВА.
Образложење: Србољуб Срба Ивановић (1930-2007) је
био српски глумац и музичар.
Члан 4.
У насељеном месту Барзиловица (матични број насеља
703931) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Лукавица, између кп 37 и кп 39, иде дуж
целе кп 1984, кп 2036, кп 1985, кп 2040, и завршава се у истој, на граници са суседним насељеним местом Брајковац, а
све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица КОЛУБАРСКИ ТРГ.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са суседним насељеним местом Брајковац, Лукавица и Стубица.
2. Новој улици која почиње од предложене Колубарски
трг (кп 1985), између кп 308/2 и кп 260, иде целом својом
дужином кроз кп 301/1, и завршава се између кп 312/1 и кп
304, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица МАЈДАНСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
3.Новој улици која почиње од предложене Колубарски
трг (кп 1985), између кп 435 и кп 455/1, иде дуж целе кп 426,
пролази кроз кп 425/1, кп 420/1, кп 416, кп 418, и завршава
се код кп 419/1, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив
улица ЗВЕЧНИЦЕ.
Образложење: По крају насељеног места.
4. Новој улици која почиње од предложене Колубарски
трг (кп 1985), између кп 457 и кп 454, иде целом својом дужином кроз кп 1996, и завршава се код предложене Станије
Томић (кп 1986), између кп 1790 и кп 1788/3, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица СОЛУНСКИХ ЈУНАКА.
5. Новој улици која почиње од предложене Солунских
јунака (кп 1996), између кп 913 и кп 475, иде делом дуж кп
405, скреће и иде дуж кп 403/3, иде делом дуж кп 400, поново скреће и пролази кроз кп 877, поново иде дуж кп 400, где
се и завршава, између кп 656 и кп 893, а све у КО Барзиловица- утврђује се назив улица ЗМАЈЕВАЧКА.
Образложење: По крају насељеног места.
6. Новој улици која почиње од предложене Солунских
јунака (кп 1996), између кп 932 и кп 933, иде целом својом
дужином кроз кп 2004, и завршава се у истој, између кп
1146/1 и кп 1167/1, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица ГЛОГОВАЦ.
Образложење: По крају насељеног места.
7. Новој улици која почиње од предложене Солунских
јунака (кп 1996), између кп 1011/2 и кп 1005, иде целом својом дужином кроз кп 2007, и завршава се код предложене
Светогорске (кп 1989/1), а све у КО Барзиловица – утврђује
се назив улица ЛИСИНА.
Образложење: По крају насељеног места.
8. Новој улици која почиње од предложене Лисине (кп
2007), између кп 871/3 и кп 859, иде дуж целе кп 870, иде делом дуж кп 856/3, скреће и пролази кроз кп 856/2, кп 856/1,
и завршава се код кп 856/14, између кп 856/10 и кп 856/9,
а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица БРАНИЧЕВСКА.
9. Новој улици која почиње од предложене Солунских
јунака (кп 1996), између кп 1123/1 и кп 1124/1, иде дуж целе
кп 2005, сече кп 2011, иде дуж целе кп 2024, иде делом дуж
кп 2010, и завршава се код предложене Станије Томић (кп
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1987), између кп 1925/2 и кп 1940/1, а све у КО Барзиловица
– утврђује се назив улица БОГДАНОВИЦА.
Образложење: По крају насељеног места.
10. Новој улици која почиње од предложене Солунских
јунака (кп 1996), између кп 1210/3 и кп 1219/2, иде дуж целе
кп 2009, сече кп 2046, и завршава се код предложене Светогорске (кп 1989/1), а све у КО Барзиловица – утврђује се
назив ОРНИЦЕ.
Образложење: По крају насељеног места.
11. Новој улици која почиње од предложене Станије Томић (кп 1986), између кп 1989/1 и кп 1331, иде делом дуж
кп 2046, делом дуж кп 1989/1, иде дуж целе кп 1502, поново иде дуж кп 1989/1, где се и завршава, између кп 831 и кп
851, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица СВЕТОГОРСКА.
12. Новој улици која почиње од предложене Станије Томић (кп 1988), између кп 1766 и кп 1773/1, иде дуж целе кп
1780, дуж целе кп 1554/2, и завршава се код кп 1558, између
кп 1552/3 и кп 1552/1, а све у КО Барзиловица – утврђује се
назив улица ВАЉЕВСКА.
13. Новој улици која почињеод предложене Станије Томић (кп 1988), између кп 1714/1 и кп 1715/1, иде дуж целе
кп 2002, иде делом дуж кп 1991, и завршава се између кп
627 и кп 699/1, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив
улица ГАЈСКИ ПУТ.
Образложење: По крају насељеног места.
14. Новој улици која почиње од предложене Станије Томић (кп 1988), између кп 1743/2 и кп 1762, иде дуж целе кп
1991, и завршава се код предложене Гајски пут, између кп
806/2 и кп 838/2, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив
улица БУГАРСКИ ПОТОК.
Образложење: По крају насељеног места.
15. Новој улици која почиње од Станије Томић (кп
1988), између кп 1782/7 и кп 1684/13, иде целом својом дужином кроз кп 2014, и завршава се код предложене Гајски
пут, између кп 1465/2 и кп 1468/1, а све у КО Барзиловица
– утврђује се назив улица СЛАТИНСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
16. Новој улици која почиње од предложене Гајски пут
(кп 2002), између кп 1601/4 и кп 1436/2, иде целом својом
дужином кроз кп 2017, и завршава се код кп 1688, између
кп 1692 и кп 1694/1, а све у КО Барзиловица – утврђује се
назив улица ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА.
Образложење: Војислав Танкосић био је учесникк најважнијих историјиских догађаја у Србији од Мајског преврата
до Сарајевског атентата и јунак Првог светског рата.
17. Новој улици која почиње од предложене Гајски пут
(кп 2002), између кп 1598 и кп 1597/2, иде целом својом дужином кроз кп 1583/1, и завршава се код кп 1586/1, између
кп 1586/2 и кп 1582/1, а све у КО Барзиловица – утврђује се
назив улица ВАСКА ПОПЕ.
18. Новој улици која почиње од предложене Станије Томић (кп 1988), иде целом својом дужином кроз кп 1706/1, и
завршава се код кп 1706/4, између кп 1706/3 и кп 1706/5, а
све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица ЛИМСКА.
19. Новој улици која почињеод предложене Станије Томић (кп 1988), између кп 1826 и кп 1825/2, иде целом својом
дужином кроз кп 2022, и завршава се код кп 2048, између
кп 1876 и кп 1878, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица ОЊЕШКА.
Образложење: По реци Оњег.
20. Новој улици која почиње од предложене Станије Томић (кп 1986), између кп 1778/3 и кп 1791/9, иде целом сво-
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јом дужином кроз кп 2023, и завршава се између кп 1793 и
кп 1791/10, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица КОМШИЈСКА.
21. Новој улици која је продужетак постојеће Улице Станије Томић (матични број: 703931044227) и продужава се у
делу који почиње између кп 1783 и кп 1843/2, иде делом дуж
кп 1988, сече кп 1989/1, иде дуж целе кп 1986, сече кп 2011,
затим иде дуж целе кп 1987, и завршава се на граници са
суседним насељеним местом Брајковац, између кп 1944/1 и
кп 1942/4, а све у КО Барзиловица – утврђује се назив улица
СТАНИЈЕ ТОМИЋ.
Члан 5.
У насељеном месту Бистрица (матични број насеља
703958) утврђују се следећи називи улица:
1. Представља продужетак новопредложеног продужетка Хиљаду триста каплара из насељеног места Лукавица и
продужава се у делу којипочиње на граници са суседним
насељеним местом Лукавица, између кп 601/1 и кп 603/7,
иде дуж целе кп 1235, сече кп 1149/3, кп 1238, кп 1158, пролази кроз кп 1254 и завршава се у истој, на граници са суседним насељеним местом Трбушница, а све у КО Бистрица
– утврђује се назив улица ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА.
2. Новој улици која почиње од предложене Хиљадутриста каплара (кп 1235), између кп 1144/5 (КО Дрен) и кп
599/1 (КО Бистрица), иде дуж целе кп 1252 (КО Бистрица),
уз границу са суседним насељеним местом Лазаревац, затим скреће и иде дуж целе кп 1233 (КО Бистрица), и делом
дуж кп 1207 (КО Бистрица), где се и завршава, између кп
469 и кп 39/1 (КО Бистрица) – утврђује се назив улица МИЛАНА КУЗМАНОВИЋА.
Образложење: Милан Кузмановић био је учесник Првог
светског рата (1861-?), који је погинуо почетком октобра
1915. године у последњој одбрани Београда.
3. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 1223/2), између кп 599/2 и кп 608/1, иде делом дуж кп 1223/1, затим иде дуж целе кп 1231, и завршава
се код кп 1232, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица МАРТИНСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
4. Новој улици која почиње од предложене Мартинске,
између кп 623/2 и кп 648, иде делом дуж кп 1223/1, сече кп
1207, затим иде дуж целе кп 1213, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Мали Црљени, између кп
128 и кп 129, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица
ЗОРАНА ЛАЗАРЕВИЋА ЛАЗЕ.
Образложење: Зоран Лазаревић Лаза био је угледни мештанин (1970–2010), који је учествовао у ратовима од 19911995. године и у добротворним акцијама у поправци парохијског дома.
5. Новој улици која почиње од предложене Мартинске (кп 1231), између кп 696 и кп 493, иде делом дуж кп
708, скреће и иде дуж целе кп 489, поново скреће и иде делом дуж кп 1225, делом дуж кп 1207, и завршава се код кп
1223/1, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица РАНКОВИЋЕВА.
Образложење: Светолик Ранковић (1863–1899) је био
српски писац из периода реализма.
6. Новој улици која почиње од предложене Зорана Лазаревића Лазе (кп 1223/1), пролази кроз кп 244, кп 243/2,
кп 242/1, кп 242/3, сече кп 240/2, кп 240/5, пролази кроз
кп 240/3, и завршава се код кп 1207, а све у КО Бистрица –
утврђује се назив улица ЉУБОМИРА ЈОВИЧИЋА.
Образложење: Љубомир Јовичић (1896-1915) био је учесник Првог светског рата, који је погинуо у Албанији.

Број 65 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

7. Новој улици која почиње од предложене Зорана Лазаревића Лазе (кп 1223/1), пролази кроз кп 270, скреће и
пролази кроз кп 271, кп 274, кп 275, кп 276, и завршава се
код кп 1221, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица
ПЕТРА ЈОВИЧИЋА.
Образложење: Петар Јовичић (1875-1912), је био српски
ратник, који је погинуо у Првом балканском рату 1912. године.
8. Новој улици која почиње од предложене Петра Јовичића (кп 270), пролази кроз кп 278/6, кп 279, кп 278/5, кп
278/4, кп 278/3, кп 277/1, и завршава се код кп 1221, а све у
КО Бистрица – утврђује се назив улица КОСТАДИНА НИКОЛИЋА.
Образложење: Костадин Николић (1894-1917) био је
српски ратник, који је погинуо у пробоју Солунског фронта.
9. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 1237/2), између кп 872/3 и кп 836/1, иде целом својом дужином кроз кп 1237/1, и завршава се код предложене Гвозденог пука (кп 1238), између кп 1016 и кп 1141,
а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица РИСТИЋЕВА.
Образложење: Милан Ристић (1908–1982) био је композитор који је припадао такозваној „прашкој групи” композитора – поред њега, чинили су је још и Миховил Логар,
Драгутин Чолић, Љубица Марић, Војислав Вучковић и Станојло Рајичић – која је у музички живот српске престонице
ушла почетком тридесетих година 20. века.
10. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду
триста каплара (кп 1227/2), између кп 819/1 и кп 822/1, иде
дуж целе кп 1227/1, делом дуж кп 1216, сече кп 212/3, и завршава се код предложене Сланобарска (кп 212/2), а све у
КО Бистрица – утврђује се назив улица АЛУЖАНСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
11. Новој улици која почиње од предложене Алужанске
(кп 1227/1), између кп 337 и кп 375, иде делом дуж кп 347,
скреће и иде дуж целе кп 360, сече кп 1207, пролази кроз
кп 229, иде дуж целе кп 222/4, пролази кроз кп 1207, кп 397,
иде дуж целе кп 222/5, кп 219/2, сече кп 397, кп 1207, поново
сече кп 397, иде дуж целе кп 213/2, кп 212/2, кп 211/3, сече
кп 1216, иде дуж целе кп 1219, иде делом дуж кп 1215, затим
иде дуж целе кп 1220, и завршава се код кп 1215, а све у КО
Бистрица – утврђује се назив улица СЛАНОБАРСКА.
Образложење: По крају насељеног места Слана бара.
12. Новој улици која почиње од предложене Алужанске
(кп 1227/1), између кп 1042/2 и кп 1051/2, иде целом својом
дужином кроз кп 1236, и завршава се код кп 1046/2, између
кп 1043/2 и кп 1051/1, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица ПЕТРА ДОБРЊЦА.
13. Новој улици која почиње од предложене Алужанске
(кп 1227/1), између кп 382/2 и кп 1068/3, пролази кроз кп
382/1, иде дуж целе кп 386, и завршава се код кп 392/1, између кп 387 и кп 385, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица МИЛОША ЂОРЂЕВИЋА.
Образложење: Милош Ђорђевић (1873–1915) био је учесник Првог светског рата.
14. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду
триста каплара, између кп 1149/3 и кп 1157/4, иде делом
дуж кп 1235, затим иде дуж целе кп 1161, скреће и иде делом дуж кп 1216, поново скреће и пролази кроз кп 1113/2,
иде дуж целе кп 1114/3, кп 1114/2, сече кп 1113/1, кп 1115/2,
кп 1115/1, кп 1115/3, кп 1115/4, кп 1119, пролази кроз кп
1038, 333/2, кп 334, и завршава се код предложене Алужанске (кп 1227/1), између кп 332 и кп 335, а све у КО Бистрица
– утврђује се назив улица МИЛОША ПОЦЕРЦА.
15. Новој улици која почиње од предложене Алужанске
(кп 1227/1), између кп 1023/2 и кп 1030, иде делом дуж кп
1226, сече кп 322, затим поново иде дуж кп 1226, скреће и
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пролази кроз кп 310, затим кроз кп 311/1, где се и завршава,
а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица ТЕШИЋЕВА.
Образложење: Стојан (Стив) Тешић (1942–1996) био је
српски сценариста и добитник Оскара. Пишући и за позорницу и за екран, он је доживео многе велике успехе, између
осталог, награђен је и од стране Америчке филмске академије Оскаром за сценарио филма „Breaking Away”.
16. Новој улици која почиње од предложене Алужанске (кп 1227/1), између кп 819/2 и кп 820/2, иде дуж целе кп
1228, пролази кроз кп 315, затим кроз кп 314, где се и завршава, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица ДАВИДА РАДОЈИЧИЋА.
Образложење: Давид Радојичић (1869–1941) био је учесник Балканских ратова.
17. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 1235), између кп 815/1 и кп 818/1, иде дуж
целе кп 1229/1, пролази кроз кп 736/1, где се и завршава, код
кп 736/2, а све у КО Бистрица – утврђује се назив улица СИМИЋЕВА.
Образложење: Станоје Симић (1893–1970) био је правник, дипломата, министар и политичар.
18. Новој улици којаи иде дуж границе са суседним насељеним местом Лукавица, почиње на граници са истим насељеним местом, између кп 48/2 (КО Лукавица) и кп 603/7
(КО Бистрица), иде целом својом дужином кроз кп 1253
(КО Бистрица), и завршава се између кп 937 (КО Лукавица)
и кп 932/3 (КО Бистрица) – утврђује се назив улица ГВОЗДЕНОГ ПУКА.
19. Новој улици која почиње од предложене Гвозденог
пука, на кп 1253, иде делом дуж кп 1240, пролази кроз кп
989, поново иде дуж кп 1240, скреће и иде дуж целе кп 1241,
сече кп 1022/2, иде дуж целе кп 1247/1, сече кп 1239, кп 850,
затим иде делом дуж кп 1238, где се и завршава, код предложене Хиљадутриста каплара, између кп 1150 и кп 1158, а све
у КО Бистрица – утврђује се назив улица ПЛАНИНСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
Члан 6.
У насељеном месту Велики Црљени (матични број насеља 703982) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње од постојеће Ибарски пут
(кп 2081), пролази кроз кп 262/1, сече кп 261/2, кп 2004/5,
затим пролази кроз кп 295/1, кп 298/2, 297/3, кп 299/2, иде
дуж целе кп 302/6, кп 304/4, кп 309/7, кп 309/4, 309/10, сече
кп 309/9, кп 310/2, кп 2009/13, кп 330/1, пролази кроз кп
330/4, кп 333/2, кп 334/1, кп 335/2, кп 335/6, кп 335/5, кп
336/2, кп 329/4, кп 329/2, кп 2073/4, 329/7, кп 2038/2, и завршава се у истој, на граници са суседним насељеним местом
Цветовац, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив
улица ЈАНКА ВУКОТИЋА.
Образложење: Јанко Вукотић био је јунак Балканских
ратова и ађутант Александра Првог Карађорђевића.
2. Новој улици која почиње од постојеће Тамнавске улице (кп 2049/3), иде целом својом дужином кроз кп 2090, и
завршава се код кп 260/6, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица ОБРЕНОВАЧКА.
3. Новој улици која почиње од постојеће Колубарске
улице (кп 2004/2), између кп 429/1 и кп 427/2, иде целом
својом дужином кроз кп 2005/1, и завршава се на кп 2090,
између кп 270/11 и кп 278/4, а све у КО Велики Црљени –
утврђује се назив улица КНЕГИЊЕ ЈЕЛЕНЕ.
Образложење: Јелена Карађорђевић била је кћерка Петра Првог Карађорђевића.
4. Новој улици која почиње од постојеће Тамнавске улице (кп 2049/2), између кп 276/3 и кп 2044/2, иде делом дуж
кп 2046/1, скреће код кп 277/15, иде дуж целе кп 277/11, и
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завршава се код кп 277/17, између кп 278/1 и кп 277/16, а све
у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица СТЕВАНА
СИНЂЕЛИЋА.
5. Новој улици која почиње од Трећег октобра (кп 2028/4),
између кп 575/1 и кп 277/3, иде дуж целе кп 433, скреће код
кп 575/7, иде делом дуж кп 2044/2, и завршава се код постојеће Колубарске улице (кп 2004/3), све у КО Велики Црљени–
утврђује се назив улица СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА.
6. Новој улици која је продужетак постојеће Радничке
улице (матични број: 703982092048) и продужава се у делу
који почиње између кп 1431/1 и кп 1432, иде делом дуж кп
2007/2, иде дуж целе кп 2008, и завршава се код постојеће
Колубарске улице, између кп 281 и кп 424, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица РАДНИЧКА.
7. Новој улици која почиње од предложене Радничке (кп
2008), између кп 412/3 и кп 416, иде целом својом дужином
кроз кп 420/6, и завршава се код кп 420/1, између кп 1443/2
и кп 416, све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица
ПУПИНОВА.
8. Новој улици која почиње од Жикице Јовановића
Шпанца (кп 2090), између кп 1575/1 и кп 2090, иде дуж целе
кп 1576/3, кп 1573/6, 1573/5, кп 1572/5, кп 1571/5, кп 1570/4,
кп 1567/6. кп 1567/4, кп 1567/5, кп 1565/10, кп 1565/11, кп
1672/3, кп 1676/2, кп 1683/4, кп 1682/2, и завршава се између
кп 1682/1 и кп 2090, на граници са суседним насељеним местом Вреоци, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив
улица АНДРИЋЕВА.
Образложење: Иво Андрић био је српски књижевник и
добитник Нобелове награде за књижевност 1961. године.
9. Новој улици која почињеод постојеће Трећег октобра,
између кп 560/2 и кп 450/2, иде целом својом дужином кроз
кп 2029/1, и завршава се код кп 465/11, а све у КО Велики
Црљени – утврђује се назив улица ХАЈДУК-СТАНКА.
10. Новој улици која почиње од постојеће Колубарске
улице, на кп 2015/2, иде делом дуж исте, затим скреће и иде
делом дуж кп 609, делом дуж кп 610/6, кп 612, где се и завршава, између кп 609 и кп 610/7, а све у КО Велики Црљени
– утврђује се назив улица СРЕМСКА.
11. Новој улици која почиње од Стевана Филиповића
(кп 2019), између кп 867/8 и кп 886/2, иде целом својом дужином кроз кп 217, и завршава се код постојеће Космајске
улице, између кп 930/3 и кп 932/4, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица МИЛОША ОБРЕНОВИЋА.
12. Новој улици која почиње од Стевана Филиповића
(кп 2017), између кп 888 и кп 886/2, иде целом својом дужином кроз кп 886/3, и завршава се код кп 890/3, између кп
967 и кп 890/2, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица ДЕЧАНСКА.
13. Новој улици која почиње од постојеће Стевана Филиповића (кп 2017), између кп 1050 и кп 867/9, иде делом
дуж кп 849, делом дуж кп 1074, скреће и иде дуж кп 1057/1,
затим сече кп 2020, иде дуж целе кп 796/4, кп 795/10, сече кп
795/2, кп 795/16, поново пролази кроз кп 795/2, затим кроз
кп 802/4, скреће и иде дуж кп 795/12, и завршава се код постојеће улице Трећег октобра, између кп 794/2 и кп 795/6, а
све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица ТОЛБУХИНОВА.
Образложење: Фјодор Иванович Толбухин био је генерал Црвене армије и учесник Другог светског рата.
14. Новој улици која почињеод постојеће Улице Стевана Филиповића (кп 2017), између кп 1048/2 и кп 1011, иде
дуж целе кп 2021, скреће и пролази кроз кп 1015, иде дуж
целе кп 1017, кп 1002/2, затим поново скреће и иде кроз кп
1002/1, кп 1000/4, улази у кп 1023 и иде делом дуж исте, иде
делом дуж кп 1164/1, и завршава се код постојеће улице
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Тринаесте пролетерске (кп 2011/2), између кп 1159/2 и кп
1192, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ.
15. Новој улици која почиње од постојеће Космајске улице (кп 2058/1), између кп 907/19 и кп 951/4, иде дуж целе
кп 945/2, скреће и пролази кроз кп 908/4, кп 908/6, кп 908/3,
где се и завршава, а све у КО Велики Црљени – утврђује се
назив улица ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ.
16. Новој улици која почиње од постојеће Космајске улице, између кп 930/1 и кп 741/1, иде целом својом дужином
кроз кп 2017, где се и завршава, између кп 742/1 и кп 734/3,
а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица МИЛЕВЕ МАРИЋ.
17. Новој улици која почиње је продужетак постојеће
улице Ранка Никетића (матични број: 703982092054) и продужава се у делу који почиње код кп 1164/1, између кп 1077
и кп 1031, иде делом дуж кп 1074, скреће и иде делом дуж
кп 2020, и завршава се код постојеће улице Бошка Милутиновића, између кп 1093 и кп 1066, а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица РАНКА НИКЕТИЋА.
18. Новој улици која почиње од Бошка Милутиновића
(кп 1097), између кп 1095 и кп 1093, иде дуж целе кп 1094/1,
затим пролази кроз кп 1092/3, и завршава се код кп 1091/1,
између кп 1092/1 и кп 1092/5, а све у КО Велики Црљени –
утврђује се назив улица КОСОВСКА.
19. Новој улици која почиње од Рударско насеље (кп
1164/1), између кп 1151/1 и кп 1153/6, иде целом својом дужином кроз кп 1153/2, и завршава се код кп 1158/6, између
кп 1151/1 и кп 1158/1, а све у КО Велики Црљени – утврђује
се назив улица ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ.
20. Новој улици која почиње од предложене Царице Милице (кп 1153/2), између кп 1153/6 и кп 1153/3, иде дуж целе
кп 1153/4, кп 1154/2, кп 1155/2, кп 1156/2, кп 1153/7, и завршава се код кп 1160/1, између кп 1153/8 и кп 1159/6, а све у
КО Велики Црљени – утврђује се назив улица ПАТРИЈАРХА ПАВЛА.
21. Новој улици која почиње од Трећег октобра (кп
2028/3), између кп 1447/8 и кп 1447/7, иде дуж целе кп
1447/10, пролази кроз кп 1448/1, и завршава се код кп 2050,
а све у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА.
22. Новој улици која почињеод постојеће Улице Тринаесте пролетерске (кп 2011/1), између кп 1597 и кп 1598/1,
иде дуж кп 1598/2, кп 1597, сече кп 1590, пролази кроз кп
1591/2, кп 1596/4, кп 1596/3, кп 1596/2, кп 1596/1, кп 1595/2,
кп 1595/3, где се и завршава, а све у КО Велики Црљени –
утврђује се назив улица ЈОСИФА ПАНЧИЋА.
23. Представља продужетак новопредложене Соколовачки пут из насељеног места Соколово и продужава се у
делу који почиње на граници са суседним насељеним местом Соколово, између кп 659/1 и кп 659/2, иде целом својом дужином кроз кп 2088, и завршава се код постојеће Космајске улице (кп 2058/1), између кп 951/2 и кп 946/1, а све
у КО Велики Црљени – утврђује се назив улица СОКОЛОВАЧКИ ПУТ.
Члан 7.
У насељеном месту Врбовно (матични број насеља
704008) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње почиње од постојеће Шуматовачке улице, између кп 61/3 и кп 38, иде делом дуж кп
61/1, делом дуж кп 62/1, и завршава се између кп 62/5 и кп
62/9, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ДОЊА
ШУМАТОВАЧКА.
Образложење: По крају насељеног места.
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2. Новој улици која почиње од постојеће Шуматовачке
улице, између кп 61/3 и кп 61/2, иде целом својом дужином
кроз кп 61/1, и завршава се код кп 61/11, између кп 61/12 и
кп 61/14, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ГОРЊА ШУМАТОВАЧКА.
Образложење: По крају насељеног места.
3. Новој улици која почиње од постојеће Буковачке улице, између кп 891 и кп 888, иде целом својом дужином кроз
кп 649, и завршава се код кп 894/2, између кп 890/2 и кп 892,
а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ДЕЈАНА МИЛОВАНОВИЋА.
Образложење: Дејан Миловановић (1889-1914) био је
српски херој, који је погинуо у Колубарској бици.
4. Новој улици која почиње је продужетак постојеће Буковачке улице (матични број: 704008047674) и продужава
се у делу који почиње између кп 762/3 и кп 764, иде делом
дуж кп 995, пролази кроз кп 1238/1, кп 1239/1, кп 1240/4, и
завршава се у истој, на граници са суседним насељеним местом Конатице (општина Обреновац), а све у КО Врбовно
– утврђује се назив улица БУКОВАЧКА.
5. Новој улици која почиње од постојеће Врбовачке улице (кп 649), иде целом својом дужином кроз кп 620/2, и завршава се између кп 620/23 и кп 620/30, а све у КО Врбовно
– утврђује се назив улица ДУШАНКЕ НИКОЛИЋ.
Образложење: Душанка Николић (1880-1914) била је
српска лекарка и хероина, која је погинула у бици на Церу.
6. Новој улици која почиње од постојеће Новоградске
улице (кп 281), између кп 94/2 и кп 94/1, иде дуж целе кп 94/7,
кп 92/7, скреће и иде дуж целе кп 92/10, кп 101/6, и завршава
се код кп 101/2, између кп 101/3 и кп 98, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица НОВОГРАДСКИ ВЕНАЦ.
Образложење: По крају насељеног места.
7. Новој улици која почиње од постојеће Новоградске
улице (кп 281), између кп 131/5 и кп 108/1, иде дуж целе кп
108/13, кп 107/1, и завршава се код кп 106, између кп 132/6
и кп 107/13, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица
ЛИПА.
8. Новој улици која почиње од предложене Липа (кп
107/1), између кп 107/16 и кп 107/21, пролази кроз кп
107/15, кп 107/17, кп 107/18, и завршава се код кп 107/9, а
све у КО Врбовно – утврђује се назив улица БОРОВА.
9. Новој улици која почиње од новопредложене Девет
Југовића (кп 133/1), између кп 133/6 и кп 133/3, иде целом
својом дужином кроз кп 133/1, и завршава се код кп 134/1,
између кп 133/13 и кп 134/5, а све у КО Врбовно – утврђује
се назив улица ШЕВАРСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
10. Новој улици која почиње од постојеће Новоградске
улице (кп 281), између кп 124/6 и кп 131/2, иде дуж целе кп
131/4, пролази кроз кп 132/3, кп 132/1, кп 132/2, кп 133/1, кп
133/6, 137/6, 137/4, иде дуж целе кп 138/3, сече кп 139/8, иде
дуж кп 141/1, и завршава се код кп 141/21, а све у КО Врбовно- утврђује се назив улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА.
11. Новој улици која почиње од предложене Девет Југовића, између кп 141/5 и кп 140, иде целом својом дужином
кроз кп 141/1, и завршава се код кп 141/10, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ГАРДОШКА.
12. Новој улици која почиње од предложене Девет Југовића, између кп 141/7 и кп 141/15, иде целом својом дужином кроз кп 141/1, и завршава се код кп 141/14, а све у КО
Врбовно – утврђује се назив улица МАЛА.
13. Новој улици која почиње од Друга новоградска (кп
280), иде дуж целе кп 128/1, кп 128/7, и завршава се код предложене Девет Југовића, између кп 128/6 и кп 138/2, а све у
КО Врбовно – утврђује се назив улица ГОЧКА.
Образложење: По планини Гоч.
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14. Новој улици која почиње од Друга новоградска (кп 280),
између кп 153/1 и кп 154/1, иде дуж целе кп 154/2, кп 150/6, кп
148/1, и завршава се код кп 147/2, између кп 148/4 и кп 147/3, а
све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ЛОВАЧКА.
15. Новој улици која почиње од постојеће Новоградске
улице (кп 87), између кп 116/2 и кп 116/3, иде целом својом
дужином кроз кп 118/1, и завршава се у истој, код кп 118/3,
а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ДАРВИНОВА.
Образложење: Чарлс Дарвин (1809-1882) био је творац
модерне теорије еволуције.
16. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/4), између кп 237/2 и кп 237/3, иде дуж кп
237/13, пролази кроз кп 237/1, кп 238/40, кп 238/41, и завршава се код кп 238/39, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ПУШКИНОВА.
17.Новој улици која почиње од постојеће Каменичке
улице (кп 279/2), између кп 238/4 и кп 238/13, иде целом
својом дужином кроз кп 238/2, и завршава се код кп 238/36,
између кп 238/35 и кп 238/28, а све у КО Врбовно – утврђује
се назив улица ЈАБУКОВАЧКА.
18. Новој улици која почиње од постојеће Каменичке
улице (кп 279/2), између кп 247/1 и кп 238/34, иде дуж кп
238/42, кп 182/18, кп 182/1, пролази кроз кп 182/9, где се и
завршава, између кп 182/17 и кп 185/1, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица НОВА КАМЕНИЧКА.
19. Новој улици која почиње од предложене Нова каменичка (кп 238/42), између кп 238/23 и кп 247/3, иде дуж целе
кп 238/24, сече кп 183/6, кп 183/2, иде дуж кп 248/2, и завршава се између кп 248/8 и кп 248/3, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица КАМЕЊАР.
Образложење: По крају насељеног места.
20. Новој улици која почиње од постојеће Каменичке
улице (кп 279/2), између кп 269 и кп 246/12, иде дуж целе кп
278, пролази кроз кп 273/4, кп 276/1, кп 276/4, и завршава се
код кп 276/2, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица
КРУШЕДОЛСКА.
21. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/2), иде дуж целе кп 47/3, пролази кроз кп
47/15, кп 47/14, кп 47/13, где се и завршава, између кп 47/14
и кп 47/27, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица
ГОРАНА ГОГИЋА.
Образложење: Горан Гогић (1986-2013) био је играч ФК
„Црвена звезда”.
22. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице, на кп 1268/2, иде дуж целе кп 47/1, и завршава се код
кп 47/17, између кп 47/18 и кп 52/16, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА.
Образложење: Симеон Сима Милутиновић Сарајлија
(1791–1847) био је српски песник и учитељ Петра II Петровића Његоша.
23. Новој улици која почиње од предложене Симе Милутиновића (кп 47/1), између кп 52/6 и кп 48, иде дуж кп 52/12,
скреће и иде дуж кп 51/3, и завршава се код постојеће Магистралне улице (кп 1268/2), између кп 49/4 и кп 51/1, а све у КО
Врбовно – утврђује се назив улица СТРАХИЊИЋА БАНА.
24. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/2), између кп 54/14 и кп 54/10, иде дуж целе
кп 54/1, кп 54/29, сече кп 54/2, кп 45/20, пролази кроз кп
45/3, кп 45/2, где се и завршава, између кп 45/12 и кп 52/9,
а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица БОКЕЉСКА.
Образложење: По Бококоторском заливу.
25. Новој улици која почиње од предложене Бокељске,
између кп 45/5 и кп 45/6, иде целом својом дужином кроз
кп 45/3, и завршава се код кп 45/11, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица КЛАРЕ ЦЕТКИН.
Образложење: Клара Цеткин (1857-1933) била је боркиња за женска права.
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26. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/1), између кп 55/4 и кп 55/3, иде дуж целе кп
55/9, кп 55/10, кп 55/11, кп 55/13, и завршава се код кп 55/8,
између кп 55/12 и кп 55/4, а све у КО Врбовно – утврђује се
назив улица АБЕРДАРЕВА.
Образложење: Милан Кујунџић Абердар (1842-1893) био
је српски филозоф и политичар.
27. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/1), између кп 56/12 и кп 56/10, иде дуж кп
56/11, кп 56/2, и завршава се између кп 56/24 и кп 56/22, а
све у КО Врбовно – утврђује се назив улица РУЗВЕЛТОВА.
28. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/1), између кп 56/5 и кп 80/4, иде целом својом дужином кроз кп 78/4, и завршава се код кп 78/2, између кп 56/4 и кп 80/7, а све у КО Врбовно – утврђује се назив
улица ЦЕРЈАК.
Образложење: По крају насељеног места.
29. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/1), иде дуж целе кп 79/1, пролази кроз кп
79/7, кп 79/5, и завршава се код кп 79/6, а све у КО Врбовно
– утврђује се назив улица ВОЈВОДЕ ШЕКУЛАРЦА.
Образложење: Војвода Петар Шекуларац био је познати
српски војвода, родоначелник племена Шекуларци.
30. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1268/1), између кп 81/4 и кп 81/5, иде дуж целе кп
77/2, затим иде делом дуж кп 77/1, где се и завршава, између
кп 77/14 и кп 77/15, а све у КО Врбовно – утврђује се назив
улица ЈОВАНА СКЕРЛИЋА.
31. Новој улици која почиње од Кнеза Лазара (кп 1003),
између кп 1116/4 и кп 1117, иде целом својом дужином кроз
кп 1116/1, и завршава се између кп 1113/6 и кп 1113/4, а све
у КО Врбовно – утврђује се назив улица КОСТЕ ВУЈИЋА.
32. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице, на кп 1268/4, иде дуж целе кп 241/15, пролази кроз
кп 241/2, кп 241/24, и завршава се код кп 241/23, а све у КО
Врбовно – утврђује се назив улица БОГОЈАВЉЕНСКА.
Образложење: По хришћанском празнику Богојављење.
33. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне улице, на кп 1268/4, иде целом својом дужином кроз кп
241/3, и завршава се код кп 241/19, између кп 241/21 и кп
241/18, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица СТЕВАНА МОКРАЊЦА.
34. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне улице (кп 1268/4), између кп 243/1 и кп 243/7, иде целом
својом дужином кроз кп 243/2, и завршава се код кп 244/1,
између кп 243/27 и кп 241/22, а све у КО Врбовно – утврђује
се назив улица КОЛАРЧЕВА.
35. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1269/2), између кп 1012/2 и кп 243/13, иде дуж
целе кп 243/21, пролази кроз кп 243/4, кп 1011, и завршава
се код кп 244/2, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица РУСКА.
36. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне улице (кп 1269/2), између кп 1012/3 и кп 1012/4, иде целом својом дужином кроз кп 1012/11, и завршава се код кп
1012/1, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ХЕРОЈА СА КОШАРА.
37. Новој улици која почиње од постојеће Врбовачке
улице (кп 992/3), између кп 1018/8 и кп 1029/6, иде дуж целе
кп 1018/7, пролази кроз кп 1018/6, кп 1018/5, кп 1018/1, кп
1018/4, кп 1018/3, затим иде дуж целе кп 1021/2, и завршава
се код кп 1021/11, између кп 1021/8 и кп 1021/1, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ПРОВАЛИЈСКО СОКАЧЕ.
Образложење: По крају насељеног места.
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38. Новој улици која почиње од постојеће Врбовачке
улице (кп 1007/5), између кп 1007/24 и кп 1019/1, иде дуж
целе кп 1007/3, пролази кроз кп 1007/2, кп 1009/2, и завршава се код кп 1009/1, а све у КО Врбовно – утврђује се назив
улица ПРОВАЛИЈЕ.
Образложење: По крају насељеног места.
39. Новој улици која почиње од предложене Провалије
(кп 1007/3), између кп 1007/12 и кп 1007/11, иде целом својом дужином кроз кп 1007/4, и завршава се код кп 1007/23, а
све у КО Врбовно – утврђује се назив улица КРУНСКА.
40. Новој улици која почиње од постојеће Врбовачке
улице (кп 1007/5), између кп 1007/7 и кп 1020/5, иде дуж
целе кп 1007/14, сече кп 992/3, иде дуж кп 1073/1, пролази
кроз кп 1073/4, где се и завршава, између кп 1073/10 и кп
1072/3, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица ЂУРЂЕВ СОКАК.
Образложење: По крају насељеног места.
41. Новој улици која почиње од постојеће Врбовачке
улице (кп 1006/3), између кп 1006/9 и кп 1006/11, иде целом својом дужином кроз кп 1006/10, и завршава се код кп
1006/24, између кп 1006/8 и кп 1006/13, а све у КО Врбовно
– утврђује се назив улица ТИБОРА ЦЕРНЕ.
Образложење: Тибор Јожеф Церна (1978–1999) био је
војник, херој са Кошара, један од 108 „српских Обилића”.
42. Новој улици која почиње од постојеће Врбовачке
улице (кп 992/4), између кп 976/1 и кп 1006/6, иде целом
својом дужином кроз кп 992/3, и завршава се код кп 973/2,
а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица БАЛЗАКОВА.
Образложење: Оноре де Балзак (1799-1850) био је француски романописац из доба реализма.
43. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1270/2), између кп 1130/2 и кп 1130/8, иде дуж
целе кп 1130/5, затим дуж кп 1126/1, и завршава се код постојеће Обилићеве улице (кп 1165), између кп 1128 и кп
1126/15, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА.
44. Новој улици која почиње од постојеће Обилићеве
улице (кп 1165), иде целом својом дужином кроз кп 1099/1,
и завршава се код кп 1099/6, између кп 1099/8 и кп 1099/5, а
све у КО Врбовно – утврђује се назив улица СРПСКИХ ПИЛОТА.
45. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1270/2), између кп 1136/16 и кп 1131/2, иде делом
дуж кп 1165, иде дуж целе кп 1166, затим дуж кп 1148/1, и
завршава се код кп 1148/2, а све у КО Врбовно – утврђује се
назив улица МИЛИЦЕ РАКИЋ.
Образложење: Милица Ракић била је жртва НАТО агресије 1999. године.
46. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице, на кп 1270/2, између кп 1158/7 и кп 1158/2, иде целом
својом дужином кроз кп 1158/10, где се и завршава, између
кп 1158/8 и кп 1158/5, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица СТРУГАРСКА.
Образложење: По стругари која се налази у том насељеном месту.
47. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне улице (кп 1270/2), између кп 1168/1 и кп 1159/2, иде целом својом дужином кроз кп 1159/1, и завршава се код кп
1159/3, између кп 1168/1 и кп 1159/4, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА.
Образложење: Драгутин Гавриловић (1882–1945) био је
познати српски мајор и учесник у скоро свим биткама српске војске у Првом светском рату.
48. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне улице (кп 1270/2), иде целом својом дужином кроз кп
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1169/1, и завршава се између кп 1169/5 и кп 1169/9, а све у
КО Врбовно – утврђује се назив улица ДУШАНА ПУРИЋА.
Образложење: Душан Пурић (1873–1914) је био потпуковник српске војске (постхумно унапређен у чин пуковника). Погинуо је као командант Четвртог пешадијског пука
„Стеван Немања” у бици на Мачковом камену.
49. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1270/2), између кп 1181 и кп 1183/3, иде делом
дуж кп 1180/3, скреће и и иде дуж целе кп 1183/5, сече кп
1170/5, кп 1170/4, иде дуж кп 1170/13, и завршава се код кп
1171, између кп 1170/9 и кп 1170/8, а све у КО Врбовно –
утврђује се назив улица ТОПОЉАК.
Образложење: По крају насељеног места.
50. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1270/1), између кп 1211/3 и кп 1211/7, иде дуж
целе кп 1211/10, кп 1210/7, и завршава се код кп 1209/2, а
све у КО Врбовно – утврђује се назив улица СРПСКИХ ХЕРОЈА.
51. Новој улици која почиње од постојеће Магистралне
улице (кп 1270/1), пролази кроз кп 1212/1, кп 1213/3, где се
и завршава, између кп 1213/19 и кп 1212/11, а све у КО Врбовно – утврђује се назив улица МОМЧИЛА ГАВРИЋА.
Образложење: Момчило Гаврић (1906-1993) био је најмлађи подофицир свих армија света у Првом светском рату.
Члан 8.
У насељеном месту Дрен (матични број насеља 704024)
утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Бурово, између кп 354 (КО Бурово) и кп
269, иде дуж целе кп 1173, иде делом дуж кп 1172, иде дуж
целе кп 59, и завршава се код кп 1150, између кп 82 и кп 95,
а све у КО Дрен – утврђује се назив улица КУРСУЛИНА.
2. Новој улици која почиње од постојеће Доситејеве улице (кп 2532), између кп 1861 и кп 1817, иде делом дуж кп
1872, скреће и иде дуж целе кп 1859, и завршава се код кп
1838, између кп 1842 и кп 1819, а све у КО Дрен – утврђује
се назив улица КУМАНОВСКА.
Члан 9.
У насељеном месту Жупањац (матични број насеља
704059) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Ћелије (општина Лајковац), сече кп 1084/1,
иде дуж целе кп 1097, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Чибутковица, између кп 942/4 и кп
942/8, а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица ИБАРСКИ ПУТ.
Образложење: Новопредложена улица је део државног
пута IV реда (Ибарска магистрала) и заједничка је са суседним насељеним местима Ћелије (општина Лајковац) и Чибутковица.
2. Новој улици која почиње од предложене Ибарски пут
(кп 1097), између кп 108/2 и кп 101/1, иде дуж целе кп 109/2,
кп 101/2, иде делом дуж кп 1075/2, и завршава се код предложене Ибарски пут (кп 1097), између кп 32 и кп 30/1, а
све у КО Жупањац – утврђује се назив улица ЖУПАЊАЧКИ ПУТ.
Образложење: По насељеном месту.
3. Новој улици која почиње од предложене Жупањачки
пут (кп 1075/2), између кп 67/2 и кп 77, иде целом својом
дужином кроз кп 76, и завршава се код кп 130/2, између кп
73/1 и кп 129, а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица
КРАЉА АЛЕКСАНДРА.
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4. Новој улици која почиње од предложене Ибарски пут
на кп 1097, сече кп 125/1, кп 125/2, кп 126, пролази кроз кп
124, кп 121, кп 119, кп 592, затим иде делом дуж кп 1080/3,
дуж целе кп 1080/2, кп 1080/1, и завршава се код кп 1045/5,
између кп 1018/1 и кп 1042/1, а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица ВОДЕНИЧКИ ПУТ.
Образложење: По воденици до које пут води, а која је
стара око 500 година.
5. Новој улици која почиње од Великог-малог човека (кп
1083/1), између кп 609/2 и кп 697, иде целом својом дужином кроз кп 1075/2, где се и завршава, између кп 80/1и кп
96, а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица КОЛУБАРСКИХ РАТНИКА.
6. Новој улици која почиње од предложене Ибарски пут
на кп 1097, иде дуж целе кп 1083/2, сече кп 1096, и завршава
се у истој, на граници са суседним насељеним местом Боговађа (општина Лајковац), а све у КО Жупањац – утврђује се
назив улица ЛАЗАРЕВИЋЕВА.
Образложење: Лаза Лазаревић (1851-1891) био је српски
књижевник и лекар.
7. Новој улици која почиње од предложене Лазаревићеве (кп 1083/2), између кп 669/1 и кп 670/6, иде целом својом дужином кроз кп 1082/1, и завршава се код предложене
Ибарски пут (кп 1097), између кп 682/2 и кп 853, а све у КО
Жупањац – утврђује се назив улица МЛАДОГ БОРЦА.
Образложење: По локалном фудбалском и стонотениском клубу „Млади борац”.
8. Новој улици која почиње од предложене Младог борца (кп 1082/1), између кп 855/3 и кп 853, иде делом дуж кп
854, скреће и иде дуж целе кп 871/3, поново скреће и иде
дуж целе кп 872/2, пролази кроз кп 873/2, и завршава се код
кп 874, а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица БРАЋЕ РАДОВАНОВИЋ.
Образложење: Браћа Радовановић су српска браћа из 19.
века. Михаило, Милан и Алекса били су значајни за српску
књижевност и науку.
9. Новој улици која почиње од постојеће Стевановића
улице (кп 1082/2), између кп 683/6 и кп 849/6, иде целом
својом дужином кроз кп 850, и завршава се код кп 831, између кп 683/1 и кп 849/1, а све у КО Жупањац – утврђује се
назив улица БУДИМИРА ЛУКИЋА.
Образложење: Будимир Лукић (1890–?) био је српски
ратник. Носилац је Карађорђеве звезде са мачевима. Учествовао је у свим ратовима од 1912 до 1918. године. У рату
са Бугарима 1913. године на Брегалници се истакао и одликован је Сребрном медаљом за храброст.
10. Новој улици која почиње од Великог-малог човека
(кп 1083/1), између кп 670/2 и кп 695, иде целом својом дужином кроз кп 1077, и завршава се код предложене Драгољуба Лукића (кп 1081), између кп 441/1 и кп 449, а све у КО
Жупањац – утврђује се назив улица МИХАИЛА МЛАДЕНОВИЋА СЕЉЕ.
Образложење: По истоименој школи поред које пролази
новопредложена улица.
11. Новој улици која почиње од постојеће Стевановића
улице (кп 1082/2), између кп 943 и кп 999/1, иде целом својом дужином кроз кп 1081, и завршава се између кп 440/2
и кп 454/2, а све уКО Жупањац – утврђује се назив улица
ДРАГОЉУБА ЛУКИЋА.
Образложење: Драгољуб Лукић био је угледни мештанин који је погинуо на Сремском фронту.
12. Новој улици која је продужетак постојеће улице Великог-малог човека (матични број: 704059047705) и продужава се у делу који почиње између кп 133/2 и кп 224/2,
иде делом дуж кп 1083/1, иде дуж целе кп 1088, дуж целе кп
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1089, и завршава се у истој, а све у КО Жупањац – утврђује
се назив улица ВЕЛИКОГ-МАЛОГ ЧОВЕКА.
13. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Ћелије (општина Лајковац). Почиње у суседном насељеном месту Ћелије, код кп 1026 (КО Ћелије),
између кп 877/1 (КО Ћелије) и кп 34/2 (КО Жупањац), иде
делом дуж кп 1027 (КО Ћелије), затим иде дуж целе кп 1085
(КО Жупањац), и завршава се код кп 138 (КО Жупањац) –
утврђује се назив улица ЧОВКА.
Образложење: По називу брда у Лазаревцу и новопредложена улица је заједничка са суседним насељеним местом
Ћелије (општина Лајковац).
14. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Ћелије (општина Лајковац), пролази кроз кп
1084/1, кп 2/10, кп 3/2, кп 3/1, и завршава се код кп 9/2, а све
у КО Жупањац – утврђује се назив улица МОКРОПОЉСКА.
Образложење: По катастарском називу тог краја насељеног места.
15. Новој улици која почиње од предложене Мокропољске
(кп 2/10), иде дуж целе кп 2/10, скреће и иде дуж целе кп 2/9, и
завршава се код кп 2/6, између кп 2/8 и кп 2/5, а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица СТАРЦА ВУЈАДИНА.
16. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Ћелије (општина Лајковац), од предложене Човка, између кп 39/9 и кп 39/1, иде дуж целе кп 39/10,
кп 39/12, сече кп 38/3, пролази кроз кп 37/2, иде дуж целе
кп 53, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Ћелије (општина Лајковац), између кп 128/1 и кп 73/3,
а све у КО Жупањац – утврђује се назив улица КАМЕНИЧКИ ПУТ.
Члан 10.
У насељеном месту Лесковац (матични број насеља
704105) утврђују се следећи називи улица:
1. Представља продужетак постојеће Душана Петровића
Шанета (матични број: 704229046961) из насељеног места
Степојевац и продужава се у делу којипочиње на граници
са суседним насељеним местом Степојевац, између кп 1/2
и кп 1157/3, иде делом дуж кп 1858, иде дуж целе кп 884/3,
сече кп 1843, затим иде делом дуж кп 1857, кп 1849, иде дуж
целе кп 1876, сече кп 1856, иде дуж целе кп 1877, и завршава
се код предложене Богосава Живковића (кп 1853), између
кп 769/1 и кп 768/1, а све у КО Лесковац – утврђује се назив
улица ДУШАНА ПЕТРОВИЋА ШАНЕТА.
2. Новој улици која почиње од предложене Душана Петровића Шанета, између кп 808 и кп 803/1, иде целом својом дужином кроз кп 1849, и завршава се на граници са
суседним насељеним местом Борак (општина Барајево), између кп 240 и кп 313/1, а све у КО Лесковац – утврђује се
назив улица КРУШИЧКА.
Образложење: По крају насељеног места.
3. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 568 и кп 347/1, иде целом својом дужином кроз кп 1853, и завршава се код предложене Ливадски
пут (кп 1845), између кп 1374 и кп 1370, а све у КО Лесковац
– утврђује се назив улица БОГОСАВА ЖИВКОВИЋА.
Образложење: Богосав Живковић (1920–2005) био је вајар и сликар.
4. Новој улици која почиње од предложене Душана Петровића Шанета, између кп 918 и кп 972/1, иде делом дуж
кп 1849, кп 1845, иде дуж целе кп 1859/1, и завршава се код
кп 1871, између кп 1482 и кп 1512, а све у КО Лесковац –
утврђује се назив улица МИЛАНОВИЋЕВА.
Образложење: Милан Т. Милановић (1924–2005) био је
доктор наука и професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу.
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5. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 556 и кп 567, иде дуж целе кп 1848, сече
кп 1843, иде дуж целе кп 1847, сече кп 1870/2, и завршава се
код предложене Магистралне (кп 1870/1), а све у КО Лесковац – утврђује се назив улица ГАЈСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
6. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 508/3 и кп 825/2, иде дуж целе кп 1852,
сече кп 1843, иде дуж кп 1846, кп 146, и завршава се код кп
36, између кп 147/3 и кп 140, а све у КО Лесковац – утврђује
се назив улица ГАЈИЋЕВА.
Образложење: Милан Гајић (1938–2014) био је фудбалер
ФК „Партизан” и репрезентативац СФРЈ са којом је 1960.
године освојио златну олимпијску медаљу у Риму завршивши такмичење као најбољи стрелац. Иницијативу је поднео
Завод за заштиту споменика културе града Београда.
7. Новој улици која почиње од предложене Гајске (кп
1847), између кп 48/4 и кп 49/2, иде дуж целе кп 48/7, кп
51/7, кп 51/5, кп 53/5, пролази кроз кп 55/2, где се и завршава, између кп 53/4 и кп 51/1, а све у КО Лесковац – утврђује
се назив улица ХРАСТОВ ГАЈ.
Образложење: По крају насељеног места.
8. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 307 и кп 308, иде дуж целе кп 306, пролази кроз кп 321, кп 322, кп 323/1, кп 325, кп 326, кп 327/1,
кп 327/2, затим иде дуж кп 334/3, где се и завршава, између
кп 333 и кп 334/16, а све у КО Лесковац – утврђује се назив
улица ВИШЊИЧКА.
9. Новој улици која почиње од предложене Богосава
Живковића (кп 1853), између кп 347/1 и кп 597/1, иде целом
својом дужином кроз кп 348/2, и завршава се код кп 351,
између кп 350/5 и кп 600/1, а све у КО Лесковац – утврђује
се назив улица МАРКОВИЋЕВА.
Образложење: Михаило Марковић (1923–2010) био је
један од најзначајнијих српских филозофа 20. века и академик САНУ.
10. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 568 и кп 347/1, иде целом својом дужином кроз кп 1853, и завршава се код предложене Ливадски
пут (кп 1845), између кп 1374 и кп 1370, а све у КО Лесковац
– утврђује се назив улица ПОТОЧКА.
Образложење: По потоку који се налази у том крају.
11. Новој улици која почиње од предложене Богосава
Живковића (кп 1853), између кп 593 и кп 772, иде целом
својом дужином кроз кп 1856, и завршава се код кп 984, између кп 989 и кп 994/1, а све у КО Лесковац – утврђује се
назив улица КУСАЊСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
12. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 805 и кп 582, иде целом својом дужином кроз кп 807, и завршава се код предложене Кусањске
(кп 1856), између кп 589/1 и кп 790, а све у КО Лесковацутврђује се назив улица УЧИТЕЉСКА.
13. Новој улици која почиње од предложене Богосава
Живковића (кп 1853), између кп 681/1 и кп 760, иде целом
својом дужином кроз кп 1855, и завршава се код предложене Богосава Живковића (кп 1853), између кп 746 и кп 724, а
све у КО Лесковац – утврђује се назив улица СЛОВЕНСКА.
14. Новој улици која почиње од предложене Богосава
Живковића (кп 1853), између кп 744/4 и кп 1040, иде целом
својом дужином кроз кп 743, и завршава се код кп 709, између кп 733/1 и кп 357/1, а све у КО Лесковац – утврђује се
назив улица ПРЉУША.
Образложење: По крају насељеног места.
15. Новој улици која почиње од предложене Крушичке
(кп 1849), између кп 500/1 и кп 512, иде целом својом дужи-
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ном кроз кп 501, и завршава се код предложене Гајићеве (кп
1852), између кп 491 и кп 489, а све у КО Лесковац – утврђује се назив улица ПРЕКИ ПУТ.
Образложење: Новопредложена улица је некада била
пречица за атар „Опарне”.
16. Новој улици која почиње од предложене Крушичке (кп 1849), пролази кроз кп 820/2, кп 820/1, кп 821/1, кп
821/2, иде дуж целе кп 857, и завршава се код кп 861, између
кп 858 и кп 852/2, а све у КО Лесковац – утврђује се назив
улица ПОДЛУГОВИ.
Образложење: По крају насељеног места.
17. Новој улици која почиње од предложене Душана Петровића Шанета (кп 1857), између кп 886 и кп 910, пролази
кроз кп 911, кп 898/2, кп 898/1, где се и завршава, а све у КО
Лесковац – утврђује се назив улица ЈЕСКОВАЧКА.
Образложење: По извору који носи назив Јесковац.
18. Новој улици која почиње од предложене Душана Петровића Шанета (кп 1858), између кп 882/1 и кп 884/4, иде
целом својом дужином кроз кп 1851, и завршава се између кп 865 и кп 864, а све у КО Лесковац – утврђује се назив
улица СТАРИХ ХРАСТОВА.
19. Новој улици која почиње од предложене Душана Петровића Шанета, између кп 1171/2 и кп 884/2, пролази кроз
кп 1858, кп 1171/2, кп 1171/1, кп 1172, кп 1173, кп 1174/1,
кп 1186/1, затим иде дуж кп 1187/1, и завршава се код кп
1187/17, између кп 1187/16 и кп 1187/2, а све у КО Лесковац
– утврђује се назив улица ВОДЕНИЧАРСКА.
Образложење: По воденици која је некада била у том
крају.
20. Новој улици која почиње од предложене Милановићеве (кп 1849), између кп 1206/2 и кп 1211, иде целом својом
дужином кроз кп 1209, и завршава се код кп 1199, између
кп 1221/1 и кп 1181/2, а све уКО Лесковац – утврђује се назив улица ВРТЛОГ.
Образложење: По крају насељеног места.
21.Представља продужетак постојеће Николе Минића
(матични број: 703532028346) из насељеног места Велики
Борак и продужава се у делу којипочиње на граници са суседним насељеним местом Велики Борак (општина Барајево), између кп 400/5 и кп 1616/1, иде целом својом дужином
кроз кп 1844/1, и завршава се код кп 1871, а све у КО Лесковац – утврђује се назив улица НИКОЛЕ МИНИЋА.
22. Новој улици која почиње од предложене Николе Минића (кп 1844/1), између кп 1360 и кп 1585/2, иде целом својом дужином кроз кп 1845, и завршава се код предложене
Милановићеве, између кп 1412 и кп 1494, а све у КО Лесковац – утврђује се назив улица ЛИВАДСКИ ПУТ.
Образложење: По крају насељеног места.
23. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Врбовно, почиње између кп 1269/2 (КО
Врбовно) и кп 1870/2 (КО Лесковац), иде целом својом дужином кроз кп 1870/1 (КО Лесковац), и завршава се код
кп 1270/1 (КО Врбовно) – утврђује се назив улица МАГИСТРАЛНА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местима Велики Борак, Врбовно и Степојевац.
Члан 11.
У насељеном месту Лукавица (матични број насеља
704113) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње је продужетак постојеће
Улице Ивана Миловановића (матични број: 704113045994)
и продужава се у делу који почиње између кп 307 и кп
343/2, иде делом дуж кп 1064/1, иде дуж целе кп 1072/2, сече
кп 1052/1, кп 1068, поново сече кп 1052/1, иде дуж целе кп
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1072/1, иде делом дуж кп 1052/1, кп 1073, и завршава се на
истој, између кп 825 и кп 823, а све у КО Лукавица – утврђује се назив улица ИВАНА МИЛОВАНОВИЋА.
2. Новој улици која почиње од предложене Ивана Миловановића (кп 1064/1), између кп 308/2 и кп 295/3, иде дуж
целе кп 307, сече кп 1052/1, иде дуж целе кп 299, сече кп
283/1, пролази кроз кп 285/1, кп 285/4, кп 285/5, кп 285/3, и
завршава се код кп 285/2, а све у КО Лукавица – утврђује се
назив улица ТОПЛИЦЕ МИЛАНА.
3. Новој улици која почиње од предложене Топлице Милана, између кп 300/2 и кп 284/4, иде дуж кп 283/1, сече кп
302/3, и завршава се код кп 283/2, а све у КО Лукавица –
утврђује се назив улица ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ.
Образложење: Јелена Страцимировић Немањић била је
српска краљица, а потом и царица и супруга Стефана Душана.
4. Представља продужетак постојеће Улице косовских
божура (матични број: 704091098200) и продужава се у делу
којипочиње на граници са суседним насељеним местом Лазаревац, између кп 289 и кп 358/2, иде дуж целе кп 1065,
сече кп 1066, кп 1052/1, и завршава се код предложене Ивана Миловановића (кп 1072/2), а све у КО Лукавица – утврђује се назив улица КОСОВСКИХ БОЖУРА.
5. Новој улици која почиње од предложене Ивана Миловановића (кп 1072/2), између кп 352 и кп 355/1, иде делом
дуж кп 354, скреће и иде дуж целе кп 357, и завршава се код
кп 356/1, између кп 355/2 и кп 356/4, а све у КО Лукавица –
утврђује се назив улица МИХАИЛА ВАСИЋА.
Образложење: Михаило Васић (1929–1983) био је угледни мештанин и службеник у у пољопривредној задрузи.
6. Новој улици која почиње од предложене Ивана Миловановића (кп 1072/1), између кп 397/4 и кп 399, иде дуж
целе кп 398, пролази кроз кп 394/1, и завршава се на истој, а
све у КО Лукавица – утврђује се назив улица САВЕ ШУМАНОВИЋА.
7. Новој улици која почиње од предложене Ивана Миловановића (кп 1072/1), сече кп 1052/1, пролази кроз кп 1071,
иде делом дуж кп 1075, и завршава се између кп 730/2 и кп
776, а све у КО Лукавица – утврђује се назив улица ЛУКАВИЧКИ ГАЈ.
Образложење: По катастарском називу за овај крај.
8. Новој улици која почиње од предложене Ивана Миловановића (кп 1052/1), пролази кроз кп 495/2, кп 495/1, кп
501, кп 499/2, иде дуж целе кп 499/9, затим пролази кроз кп
507, кп 510, кп 517/2, иде дуж целе кп 514/4, кп 1059, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Лазаревац, између кп 125/2 и 148/3, а све у КО Лукавица – утврђује
се назив улица СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ.
9. Новој улици која почиње од предложене Ивана Миловановића (кп 1073), између кп 649 и кп 622, иде дуж целе кп
1074, пролази кроз кп 613/1, кп 613/2, иде дуж целе кп 1060,
и завршава се на граници са суседним насељеним местом
Лазаревац, код кп 1055, између кп 162/1 и 170/1, а све у КО
Лукавица – утврђује се назив улица НАТЕ ЂОКИЋ.
Образложење: Ната Ђокић (1902–?) била је угледна мештанка, која је одведена у заробљеништво у Матхаузен.
10. Представља продужетак постојеће улице Хиљаду
триста каплара (матични број: 704091048366) из насељеног
места Лазаревац и продужава се у делу који почињедуж
границе са суседним насељеним местом Лазаревац, почиње
код кп 1055, иде дуж целе кп 1091, кп 1054, и завршава се на
граници са суседним насељеним местом Бистрица, између
кп 33/2 и 1094, а све у КО Лукавица – утврђује се назив улица ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Бистрица.
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11. Новој улици која почиње дуж границе са суседним
насељеним местом Стубица, почиње између кп 177 (КО
Стубица) и кп 718/1 (КО Лукавица), иде целом својом дужином кроз кп 1093/1 (КО Лукавица), и завршава се између
кп 925 (КО Стубица) и 959 (КО Лукавица) – утврђује се назив улица КОЛУБАРСКИ ТРГ.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Стубица и Барзиловица.
12. Новој улици која почиње од предложене Колубарски
трг (кп 1093/1), између кп 957/1 и кп 956/1, иде делом дуж
кп 1086, затим пролази кроз кп 966, кп 965/7, иде дуж целе
кп 967/6, и завршава се код кп 968/4, а све у КО Лукавица –
утврђује се назив улица ДР ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА.
Образложење: др Владан Ђорђевић (1844–1930) био је
лекар, књижевник, председник Министарског савета Краљевине Србије и оснивач Црвеног крста Србије и Српског
лекарског друштва.
13. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Барзиловица, пролази кроз кп 982/4, иде
дуж кп 983/1, затим пролази кроз кп 983/9, кп 983/12, кп
983/10, кп 983/11, и завршава се код кп 986, а све у КО Лукавица – утврђује се назив улица ВИЛИНЕ СТРАНЕ.
Образложење: По катастарском називу за овај крај.
14.Новој улици која почиње дуж границе са суседним
насељеним местом Лазаревац, почиње код кп 1070, пролази
кроз кп 407/5, кп 408, кп 412/3, и завршава се код кп 413/1,
а све у КО Лукавица – утврђује се назив улица ЖИВАНКЕ
ВЛАЈИЋ.
Образложење: Живанка Влајић (1920–1945) била је учесница Другог светског рата и ратни заробљеник.
Члан 12.
У насељеном месту Мали Црљени (матични број насеља
704121) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Барошевац и која представља продужетак
постојеће Барошевачке улице (матични број: 703940044196)
из насељеног места Барошевац и продужава се на кп 1281,
иде дуж целе кп 1290, сече кп 453, иде дуж целе кп 1289,
сече кп 1254, затим иде дуж целе кп 1288, сече кп 674, иде
дуж целе кп 673/1, сече кп 1271/2, пролази кроз кп 866, кп
1254, кп 876/2, кп 878, кп 879, кп 322, кп 1253/1, и завршава
се на граници са суседним насељеним местом Рудовци, између кп 326 и кп 325/5, а све у КО Мали Црљени – утврђује
се назив улица БАРОШЕВАЧКА
2. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке,
на кп 1254, иде дуж целе кп 637/2, иде дуж кп 415/8, дуж
целе кп 418/1, сече кп 419/1, кп 375/3, кп 371, кп 370/1, кп
369/1, иде дуж кп 365, кп 1249, сече кп 1254, иде дуж кп
453 и завршава се код предложене Барошевачке, између кп
454/1 и кп 439/1, а све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица КРУЖНИ ПУТ.
3. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке,
на кп 1254, између кп 628/1 и кп 635/1, иде целом својом дужином кроз кп 1254 и завршава се код предложене Кружни
пут, између кп 439/1 и кп 438/1, а све у КО Мали Црљени –
утврђује се назив улица ЋИРИНА.
Образложење: По некадашњој прузи која је пролазила
тим делом села.
4. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке,
између кп 454/2 и кп 439/6, иде дуж кп 453, затим иде дуж
целе кп 443 и завршава се код предложене Стане Милановић, између кп 442/2 и кп 1273, а све у КО Мали Црљени –
утврђује се назив улица МИЛОВАНОВИЋЕВА.
Образложење: Младен Миловановић (око 1760–1823) је
био војвода из Првог српског устанка, Карађорђев сарадник
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и вођа његове странке, члан (од 1805) и председник 18081809. Правитељствујушчег совјета сербског, војни попечитељ и заменик председника Правитељствујушчег совјета
1811–1813. године.
5. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке, између кп 2144/4 (КО Барошевац) и кп 456/2, иде дуж
кп 1281, сече кп 1282, скреће и иде дуж кп 459, где се и завршава, између кп 1273 и кп 460, а све у КО Мали Црљени
– утврђује се назив улица КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ.
6. Новој улици која почиње од предложене Краљице Наталије, на кп 459, између кп 478/2 и кп 1282, иде дуж кп 459,
скреће и иде кроз целу кп 479/4, затим поново скреће и сече
кп 479/5, улази у кп 480, где се и завршава, а све у КО Мали
Црљени – утврђује се назив улица ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА.
7. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке
(кп 1288), између кп 641/3 и кп 647/3, иде дуж кп 666, скреће и иде делом дуж кп 1250, затимпролази кроз кп 664, сече
кп 1287/2, кп 659/1 кп657,кп656, кп 655 и завршава се код кп
637/1, а све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица
БЛАГОЈЕВИЋЕВА.
Образложење: Милош Благојевић (1930–2012) био је
српски историчар и члан САНУ. Бавио се проучавањем
српске историје средњег века посебно питањем аграрних
односа у средњовековној Србији.
8. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке
(кп 1288), сече кп 1254, иде дуж кп 688/2, скреће и пролази
кроз кп 688/4, кп 693/1, кп 687/2, кп 696, кп 697/2, скреће и
иде дуж кп 697/1 и завршава се код кп 714, а све у КО Мали
Црљени – утврђује се назив улица СЕОСКОГ ЗАПИСА.
Образложење: По дрвету запис, који је посвећен сеоској
слави, а налази се у новопредложеној улици.
9. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке (кп 674), сече кп 1254, иде дуж кп 700, скреће и иде дуж
целе кп 699/3 и завршава се код кп 698/7, а све у КО Мали
Црљени – утврђује се назив улица РАДОЈКА ЗАРИЋА.
Образложење: Радојко Зарић био је припадник Прве
пролетерске бригаде, носилац Партизанске споменице, који
је погинуо 1941. године у Сјеници.
10. Новој улици која почиње од предложене Барошевачке, на кп 878, иде дуж кп 1254 и завршава се на граници са
суседним насељеним местом Рудовци, између кп 325/3 и кп
888/7, а све уКО Мали Црљени – утврђује се назив улица
КИСЕЛЕ ВОДЕ.
Образложење: По извору минералне воде која се налази
у том селу и новопредложена улица је заједничка са суседним насељеним местом Рудовци.
11. Новој улици која почиње од предложене Киселе воде
(кп 1254), између кп 887/1 и кп 888/3, иде дуж кп 886/6, пролази кроз кп 862/1, у којој скреће, затим пролази кроз кп
862/2, иде дуж кп 860/4 и завршава се код кп 860/1, између
кп 860/3 и кп 864, а све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица СТЕПАНОВИЋЕВА.
Образложење: Огњеслав Степановић (1851–1916) је био
српски и руски проналазач и научник и капетан руске војске.
12. Новој улици од предложене Барошевачке, на кп 1254,
иде дуж кп 616, сече кп 689/10, кп 616, кп 689/7, кп 1273,
иде дуж кп 725/5, затим сече кп 725/3, кп 717/1, иде дуж кп
726/2, иде делом дуж кп 717/1, сече кп 1274, иде дуж целе кп
733, сече кп 1274, иде делом дуж кп 1259, дуж целе кп 829,
сече кп 1274, иде дуж целе кп 1257, затим иде делом дуж кп
1278, уз границу са суседним насељеним местом Барошевац, где се и завршава, између кп 1874 (КО Барошевац) и
кп 937, а све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица
ИВАНОВИЋЕВА.
Образложење: Србољуб Срба Ивановић (1930–2007) је
био српски глумац и музичар.
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13. Новој улици која почиње од предложене Ивановићеве, на кп 726/2, иде дуж целе кп 726/4, иде дуж кп 717/1, кп
716/4, кп 716/6, кп 849/3, кп 850/4, кп 850/5, сече кп 1260/2,
иде дуж целе кп 858/4, кп 856/5, кп 856/6, кп 857/20, кп
857/19, кп 857/18, кп 857/17, кп 857/16, кп 857/21, пролази
кроз кп 857/7, кп 856/2 и завршава се код предложене Ловачки венац (кп 1214), а све у КО Мали Црљени – утврђује
се назив улица СВЕТОЗАРА ТАНАСКОВИЋА РАКЕ.
Образложење: Светозар Танасковић Рака био је херој
који је погинуо у Првом светском рату.
14. Новој улици која почиње од предложене Ивановићеве, између кп 593 и кп 1274, иде дуж кп 607, сече кп 605/2,
кп 605/3, кп 605/4, кп 605/5, иде делом дуж кп 1273, иде делом дуж кп 1255 и завршава се између кп 588 и кп 465, а
све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица СТАНЕ
МИЛАНОВИЋ.
Образложење: Стана М. Милановић (1867–1891) била је
велики српски добротвор.
15. Новој улици која почиње од предложене Ивановићеве (кп 733), између кп 736 и кп 593, иде дуж кп 1256 и завршава се између кп 743 и кп 576, а све у КО Мали Црљени
– утврђује се назив улица КАМЕЊАК.
Образложење: По називу брда у том селу.
16. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Барошевац, почиње од предложене Ивановићеве на кп 1278, између кп 1674 (КО Барошевац) и кп 972,
иде целом својом дужином кроз кп 1278 и завршава се код
кп 1255, а све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица
ОЧАГЕ.
Образложење: Језеро Очага је вештачко језеро на територији општине Лазаревац, у околини Лазаревца, на шездесет километара од Београда, са десне стране Ибарске магистрале.
17. Новој улици која почиње од предложене Ивановићеве (кп 1278), између кп 937 и кп 938/1, иде дуж целе кп 1264,
иде делом дуж кп 1029, иде дуж целе кп 1266, затим иде уз
границу са суседним насељеним местом Рудовци, дуж целе
кп 1280, где се и завршава, код кп 1214, а све у КО Мали Црљени – утврђује се назив улица ЛОВАЧКИ ВЕНАЦ.
Члан 13.
У насељеном месту Медошевац (матични број насеља
704130) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње од постојеће Кленићке улице
(кп 1713), између кп 1378 и кп 1352, иде дуж целе кп 1368,
и завршава се код кп 1397, између кп 1366 и кп 1369, а све
у КО Медошевац. – утврђује се назив улица СЛОБОДАНА
ЈОВАНОВИЋА.
Образложење: Слободан Јовановић (1869–1958) био је
познати српски правник, историчар, књижевник, политичар и потпредседник Министарског савета Краљевине Југославије.
Члан 14.
У насељеном месту Соколово (матични број насеља
704202) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Арнајево (општина Барајево), пролази
кроз кп 814, кп 813, иде делом дуж кп 791/1, пролази кроз
кп 168/3, поново иде дуж кп 791/1, сече кп 790, иде дуж целе
кп 816, сече кп 803, иде дуж целе кп 817/1, сече кп 817/3, кп
817/2, затим пролази кроз кп 808/3, на којој се и завршава,
на граници са суседним насељеним местом Велики Црљени,
а све у КО Соколово – утврђује се назив улица СОКОЛОВАЧКИ ПУТ.
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2. Новој улици која почиње од предложене Соколовачки
пут, између кп 426/2 и кп 433/3, иде делом дуж кп 790, иде
дуж целе кп 794, и завршава се код кп 10/1, између кп 6/2 и
кп 7/2, а све у КО Соколово – утврђује се назив улица БЕЉАНИЧКА.
Образложење: По реци Бељаници.
3. Новој улици која почиње од предложене Соколовачки пут, између кп 431 и кп 447, иде целом својом дужином
кроз кп 790, и завршава се између кп 723 и кп 766/1, а све у
КО Соколово – утврђује се назив улица ЈОВАЊДАНСКА.
4. Новој улици која почиње од предложене Бељаничка
(кп 790), између кп 95 и кп 438/2, иде делом дуж кп 111, иде
дуж целе кп 124/3, и завршава се код кп 82/2, између кп 123
и кп 124/2, а све у КО Соколово – утврђује се назив улица
ВРТАЧА.
Образложење: По реону који се налази у том делу новопредложене улице.
5. Новој улици која почиње од предложене Бељаничке
(кп 790), између кп 382 и кп 411/3, иде дуж целе кп 386, иде
делом дуж кп 798, и завршава се између кп 372/3 и кп 379, а
све у КО Соколово – утврђује се назив улица РАЈЕВАЧКА.
Образложење: По извору Рајевац који се налази у том
делу краја.
6. Новој улици која почиње од предложене Рајевачке (кп
386), између кп 388 и кп 411/1, иде дуж целе кп 387, пролази
кроз кп 406, кп 407, и завршава се код кп 409, а све у КО Соколово – утврђује се назив улица СРЕТЕЊСКА.
7. Новој улици која почиње од предложене Јовањданске
(кп 790), између кп 447 и кп 481/1, иде дуж целе кп 795/1,
иде делом дуж кп 792, сече кп 791/1, и завршава се код предложене Соколовачки пут (кп 168/3), а све у КО Соколово
– утврђује се назив улица КОСТОЛАЧКА.
8. Новој улици која почиње од предложене Јовањданске
(кп 790), између кп 486/6 и кп 499/1, иде дуж целе кп 495,
сече кп 796, иде дуж кп 222, пролази кроз кп 223, и завршава се код кп 224, а све у КО Соколово – утврђује се назив
улица ШЕСНАЕСТОГ НОВЕМБРА.
Образложење: По датуму почетка Колубарске битке у
Првом светском рату.
9. Новој улици која почиње од предложене Костолачка (кп 795/1), између кп 476 и кп 218/5, иде целом својом
дужином кроз кп 796, и завршава се код кп 792, између кп
289/2 и кп 287/2, а све у КО Соколово – утврђује се назив
улица БЕЛАНОВАЧКА.
Образложење: По крају Белановац који се налази у том
делу села.
10. Новој улици која почиње од предложене Соколовачки пут (кп 816), између кп 553/1 и кп 419/3, иде целом својом дужином кроз кп 797/1, и завршава се код предложене
Јовањданске (кп 790), између кп 502/1 и кп 507/1, а све у КО
Соколово – утврђује се назив улица ВРЕЛО.
Образложење: По извору који се налази у том крају.
11. Новој улици која почиње од предложене Јовањданске
(кп 790), између кп 311 и кп 313/1, иде делом дуж кп 312,
скреће и пролази кроз кп 318, кп 328/1, и завршава се код
кп 329, а све у КО Соколово – утврђује се назив улица СВЕТЕ ПЕТКЕ.
12. Новој улици која почиње од предложене Јовањданске
(кп 790), између кп 332/3 и кп 333, иде делом дуж кп 326, затим пролази кроз кп 338/2, кп 338/1, кп 337/1, и завршава се
код кп 337/2, а све у КО Соколово – утврђује се назив улица
ДВАДЕСЕТ СЕДМОГ ОКТОБРА.
Образложење: По датуму хришћанског празника Света
Петка.
13. Представља продужетак постојеће Улице Божидара
Анђелковића (матични број: 703486026040) и продужава се
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у делу којипочињеи иде дуж границе са суседним насељеним местом Арнајево (општина Барајево), почиње између
кп 175/1 (КО Соколово) и кп 903 (КО Арнајево), иде целом
својом дужином кроз кп 814 (КО Соколово), и завршава
се између кп 178 (КО Соколово) и кп 1035 (КО Арнајево) –
утврђује се назив улица БОЖИДАРА АНЂЕЛКОВИЋА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Арнајево, градске општине Барајево.
Члан 15.
У насељеном месту Степојевац (матични број насеља
704229) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње од Четврте војвођанске
(кп 2659), између кп 223/11 и кп 223/12, иде делом дуж кп
223/18, иде дуж целе кп 223/24, кп 223/34, и завршава се код
кп 223/35, између кп 224/2 и кп 223/32, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица БАНИЈСКА.
2. Новој улици која почиње од Четврте војвођанске (кп
2659), између кп 223/7 и кп 226/2, иде дуж целе кп 223/17,
у којој скреће, затим иде дуж целе кп 223/41, скреће и иде
дуж кп 223/30, и завршава се код кп 223/4, између кп 223/29
и кп 223/3, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица
СТЕВАНА СРЕМЦА.
3. Новој улици која почиње од Седмог октобра (кп
2658/3), између кп 224/17 и кп 224/14, иде целом својом дужином кроз кп 224/45, и завршава се код кп 224/3, између
кп 224/29 и кп 224/47, а све у КО Степојевац – утврђује се
назив улица МОЈКОВАЧКА.
4. Новој улици која почиње од Велимира Лесендрића –
Веце (кп 519), пролази кроз кп 250, затим иде дуж кп 253/1,
и завршава се код кп 253/5, а све у КО Степојевац – утврђује
се назив улица БОГОРОДИЦЕ ЉЕВИШКЕ.
Образложење: По манастиру на Косову и Метохији.
5. Новој улици која почиње од Четврте војвођанске (кп
2659), између кп 259 и кп 271/2, иде делом дуж кп 246, иде
дуж целе кп 247/1, делом дуж кп 247/2, и завршава се код
Велимира Лесендрића – Веце (кп 519), између кп 243/6 и кп
249, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица СТЕПОЈЕВАЧКА.
Образложење: По насељеном месту Степојевац.
6. Новој улици која почиње од Улице Велимира Лесендрића Веце (кп 519), између кп 441 и кп 449/2, иде делом
дуж кп 518, иде дуж целе кп 480, пролази кроз кп 278/2, и
завршава се код кп 278/1, а све у КО Степојевац – утврђује
се назив улица ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА.
Образложење: Војвода Момчило био је историјска личност и ратник из прве половине 14. века.
7. Новој улици која почиње од Велимира Лесендрића
Веце (кп 519), између кп 430/1 и кп 4598, иде целом својом
дужином кроз кп 2626, и завршава се код постојеће Душана
Петровића Шанета, између кп 1595/2 и кп 1625/1, а све у КО
Степојевац – утврђује се назив улица ДЕСПОТОВАЧКА.
8. Новој улици која почиње од постојеће Колубарске
улице (кп 2629), између кп 563 и кп 550/15, иде делом дуж
кп 849/2, скреће и иде дуж целе кп 550/1, пролази кроз кп
552/3, где се и завршава, код кп 550/10, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ.
9. Новој улици која почиње од Старих бораца (кп 2628),
између кп 585/6 и кп 585/1, иде дуж целе кп 585/12, пролази
кроз кп 585/7, кп 585/8, кп 585/5, кп 585/16, кп 585/9, и завршава се код кп 585/10, а све у КО Степојевац – утврђује се
назив улица ДУШАНА СИЛНОГ.
10. Новој улици која почиње од Старих бораца (кп 2628),
пролази кроз кп 784/5, кп 784/2, кп 788/1, у којој скреће, за-
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тим иде дуж целе кп 789/2, кп 764/1, и завршава се код кп
765, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица ВИНОГРАДИ.
Образложење: По крају насељеног места.
11. Новој улици која почиње од Старих бораца (кп
2628), између кп 1087/3 и кп 1089, иде дуж целе кп 1087/2,
кп 1110/1, и завршава се код кп 1110/4, између кп 1110/5 и
кп 1110/3, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица
МИЛОША ВЕЛИКОГ.
12. Новој улици која почиње од Слободана Пенезића –
Крцуна, између кп 1094/11 и кп 1094/19, иде целом својом
дужином кроз кп 1094/1, и завршава се између кп 1094/31 и
кп 1094/30, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица
ЦАРА ЛАЗАРА.
13. Новој улици која почиње од Пролетерских бригада
(кп 2635), пролази кроз кп 1263/4, скреће и пролази кроз
кп 1263/2, кп 196, сече кп 197/1, кп 193/6, кп 193/2, пролази
кроз кп 193/22, и завршава се код постојеће улице Седмог
октобра (кп 2620/1), а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица ОСЛОБОДИЛАЦА СТЕПОЈЕВЦА.
14. Представља продужетак Карађорђеве улице (матични број: 704229092441) и продужава се у делу који почиње
између кп 1394 и кп 1426, иде дуж кп 1399, затим дуж кп
2640/1, и завршава се код постојеће улице Владимира Назора, између кп 2133/1 и кп 2131/1, а све у КО Степојевац
– утврђује се назив улица КАРАЂОРЂЕВА.
15. Новој улици која почиње од Карађорђеве улице (кп
1399), између кп 1400 и кп 1426, иде дуж целе кп 1421, делом
дуж кп 1418/1, где се и завршава, а све у КО Степојевац –
утврђује се назив улица МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА.
Образложење: Миленко Павловић био је пилот Војске
Југославије. Погинуо је приликом НАТО агресије 1999. године.
16. Новој улици која почиње од Војводе Степе (кп 2637),
између кп 1756/1 и кп 1773/2, иде делом дуж кп 1775, иде
дуж целе кп 1776/2, скреће и пролази кроз кп 1744/4, затим
поново скреће и иде дуж целе кп 1745/8, кп 1745/7, и завршава се код кп 1743/1, између кп 1745/5 и кп 1745/2, а све у
КО Степојевац – утврђује се назив улица НЕЗНАНИХ ЈУНАКА.
17. Представља продужетак Улице сумеђ (матични број:
704261044629) и продужава се у делу који почиње на граници са суседним насељеним местом Цветовац, између кп
2503/2 и кп 2534/2, иде дуж целе кп 2503/3, кп 2506/2, кп
2342/4, сече кп 2536/4, кп 2526/3, пролази кроз кп 2512/2,
кп 2513/2, кп 2516/6, кп 2516/3, кп 2516/7, сече кп 2517/2,
кп 2519/4, иде дуж кп 2520/3, кп 2418/5, сече кп 2449/2, кп
2417/23, иде дуж кп 2417/24, сече кп 2537/6, пролази кроз кп
2461/3, кп 2464/2, кп 2462/2, кп 2459/2, кп 2457/2, иде дуж
кп 2493/4, кп 2487/3, кп 2490/3, кп 2489/4, сече кп 2489/5, и
завршава се на граници са суседним насељеним местом Каленић (општина Уб), код кп 2662/1, а све у КО Степојевац
– утврђује се назив улица СУМЕЂ.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Каленић (општина Уб) и Сумеђ.
18. Новој улици која почиње од предложене Сумеђ (кп
2342/4), пролази кроз кп 2342/2, на којој скреће, затим сече
кп 2350/4, кп 2688/1, пролази кроз кп 2350/1, где се и завршава, а све у КО Степојевац – утврђује се назив улица БАРА.
Образложење: По крају насељеног места.
19. Новој улици која почиње од Спасеније Цане Бабовић (кп 2640/3), сече кп 2263/7, улази у кп 2671, у којој скреће, иде дуж исте, затим иде дуж целе кп 2672, иде дуж кп
2646/1, где се и завршава, између кп 2313 и кп 1901/1, а све у
КО Степојевац – утврђује се назив улица МАРШАЛА БИРЈУЗОВА.
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20. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Врбовно, почиње на тромеђи насељених
места Врбовно, Лесковац и Степојевац, између кп 1270/2
(КО Врбовно) и кп 222/2 (КО Степојевац), иде целом својом
дужином кроз кп 2658/1 (КО Степојевац) и завршава се на
истој, између кп 312/1 и кп 297/3(КО Степојевац).- утврђује
се назив улица МАГИСТРАЛНА.
Члан 16.
У насељеном месту Стрмово (матични број насеља
704237) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Пркосава, између кп 412/1 и кп 1856 (КО
Тулеж), иде дуж целе кп 547, уз границу са суседним насељеним местом Тулеж (општина Аранђеловац), иде делом
дуж кп 541, затим делом дуж кп 542/1, сече кп 41/1, враћа
се у кп 542/1 и иде делом дуж исте, иде дуж целе кп 542/2,
сече кп 542/3, кп 515, пролази кроз кп 528, кп 529, кп 527/1,
кп 526/1, кп 531/1, кп 531/6, сече кп 531/2 и завршава се код
предложене Чоле Неранџе (кп 536/1), а све у КО Стрмово –
утврђује се назив улица СТРАЖЕВИЦА.
2. Новој улици која почиње од предложене Стражевица
(кп 541), између кп 41/3 и кп 379, иде дуж целе кп 537/2, кп
537/1, кп 536/1 и завршава се код кп 543, између кп 532/1
и кп 531/2, а све у КО Стрмово – утврђује се назив улица
ЧОЛЕ НЕРАНЏЕ.
Образложење: Чола Неранџа (19. век) био је оснивач насељеног места Стрмово.
3. Новој улици којапочиње од предложене Стражевица
(кп 542/1), пролази кроз кп 41/1, иде дуж целе кп 41/13, кп
41/17, пролази кроз кп 217, кп 216, кп 215, кп 537/1 и завршава се у истој, код предложене Чоле Неранџе, а све у КО
Стрмово – утврђује се назив улица БУНАРСКА.
4. Новој улици која почиње од предложене Чоле Неранџе (кп 536/1), између кп 31/2 и кп 38/1, иде дуж целе кп
31/13, скреће и иде дуж целе кп 30/4, поново скреће и иде
дуж целе кп 29/4, и завршава се код кп 28/3, између кп 29/3
и кп 26, а све у КО Стрмово – утврђује се назив улица ЈЕЗЕРСКА.
5. Новој улици која почиње од предложене Чоле Неранџе (кп 537/1), између кп 199/1 и кп 193/3, иде целом својом
дужином кроз кп 538 и завршава се на граници са суседним
насељеним местом Тулеж (општина Аранђеловац), између
кп 151 и кп 150, а све у КО Стрмово – утврђује се назив улица ТУЛЕШКИ ПУТ.
Образложење: По насељеном месту Тулеж.
6. Новој улици која почиње од предложене Тулешки пут
(кп 538), пролази кроз кп 169, кп 168, кп 171/1, кп 171/2 и
завршава се код кп 170/4, а све у КО Стрмово – утврђује се
назив улица ЛИВАДЕ.
Образложење: По крају Ливаде који се налази у том делу
насељеног места.
7. Новој улици која почиње од предложене Стражевица(кп 541), између кп 407/1 и кп 410/1, иде целом својом дужином кроз кп 409 и завршава се код кп 424/1, између кп
422 и кп 421/2, а све у КО Стрмово – утврђује се назив улица БРДСКА.
Члан 17.
У насељеном месту Стубица (матични број насеља
704245) утврђују се следећи називи улица:
1. Представља продужетак новопредложене Војводе Степе из насељеног места Лазаревац и продужава се у делу који
почиње на граници са суседним насељеним местом Лазаревац, између кп 320/1 и кп 300/2, иде дуж кп 939/2, дуж кп
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940, сече кп 934/1, иде дуж целе кп 952, и завршава се код кп
951, између кп 734 и кп 821, а све у КО Стубица – утврђује се
назив улица ВОЈВОДЕ СТЕПЕ.
2. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Лазаревац, почиње на кп 938/1, иде дуж кп
940, где се и завршава, код предложене Војводе Степе, а све
у КО Стубица – утврђује се назив улица РУМСКА.
3. Новој улици која почиње од предложене Војводе Степе (кп 940), сече кп 934/1, иде дуж целе кп 941, и завршава
се код предложене Раде Кончара, између кп 381/2 и кп 342, а
све у КО Стубица – утврђује се назив улица ЛЕТИШТЕ.
Образложење: По крају насељеног места.
4. Новој улици која почиње и иде дуж границе са суседним насељеним местом Лазаревац, почиње на кп 962 и иде
дуж исте, затим иде дуж кп 963, и завршава се код предложене Војводе Степе (кп 940), а све у КО Стубица – утврђује
се назив улица МИЛЕШЕВСКА.
5. Новој улици која почиње од предложене Војводе Степе (кп 952), сече кп 460, кп 461, иде дуж кп 462/2, кп 463/3,
кп 464/3, и завршава се код кп 421, између кп 465 и кп 464/4,
а све у КО Стубица – утврђује се назив улица МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ.
6. Новој улици која почиње од предложене Војводе Степе (кп 952), између кп 471/2 и кп 724/2, иде дуж целе кп 954,
затим иде делом дуж кп 949/1, и завршава се код кп 951, између кп 706 и кп 713/3, а све у КО Стубица – утврђује се назив улица ЦАРА ДУШАНА.
7. Новој улици која почиње од предложене Војводе Степе (кп 952), између кп 555 и кп 473/1, иде дуж целе кп 955,
иде делом дуж кп 956, и завршава се код предложене Војводе Степе (кп 952), између кп 735/4 и кп 817/2, а све у КО
Стубица – утврђује се назив улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА.
8. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Лазаревац, на кп 962, пролази кроз кп 507,
кп 506, кп 551, кп 566, иде дуж целе кп 577, и завршава се
код кп 957, између кп 579/2 и кп 576, а све у КО Стубица –
утврђује се назив улица КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ.
Образложење: Марија је била југословенска краљица,
супруга краља Александра I Ујединитеља и мајка последњег
југословенског краља, Петра II.
9. Новој улици која почиње од предложене Народних хероја, између кп 757/3 и кп 772, иде дуж целе кп 956, скреће
и иде дуж целе кп 957, и завршава се код предложене Колубарски трг (кп 965/1), између кп 915/1 и кп 917, а све у КО
Стубица – утврђује се назив улица КАМАЉСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
10. Новој улици која почиње од предложене Колубарски
трг (кп 965/1), између кп 899/2 и кп 889/3, иде целом својом
дужином кроз кп 960, и завршава се на кп 957, на граници
са суседним насељеним местом Лазаревац, а све у КО Стубица – утврђује се назив улица ГОСПОЈИНСКА.
11. Новој улици која је продужетак Колубарског трга
(матични број: 704091045379) из суседног насељеног места
Лазаревац и продужава се у делу који почиње на кп 965/1,
између кп 185/2 и кп 718/1, иде целом својом дужином кроз
кп 965/1, где се и завршава, на тромеђи насељених места
Стубица, Лукавица и Барзиловица, а све у КО Стубица –
утврђује се назив улица КОЛУБАРСКИ ТРГ.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Лукавица и Барзиловица.
12. Новој улици која почиње од предложене Летиште, на
кп 941, пролази кроз кп 947/1, иде дуж кп 949/1, и завршава
се код предложене Цара Душана, између кп 720/6 и кп 696,
а све у КО Стубица – утврђује се назив улица ХАЈДУЧКА.
13. Новој улици којаи иде дуж границе са суседним насељеним местом Лазаревац, почиње на кп 934/1, иде дуж
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целе кп 975, сече кп 941, иде дуж целе кп 976, и завршава се
код предложене Старог бунара, на кп 942, а све у КО Стубица – утврђује се назив улице РАДЕ КОНЧАРА.
14. Новој улици која почиње на граници са суседним
насељеним местом Лазаревац, иде целом својом дужином
кроз кп 942, и завршава се код кп 968, између кп 616 и кп
642/2, а све у КО Стубица – утврђује се назив улица СТАРОГ БУНАРА.
Образложење: По крају насељеног места.
15. Новој улици која почиње и иде дуж границе са суседним насељеним местом Лазаревац, почиње код предложене
Старог бунара, иде целом својом дужином кроз кп 943, и
завршава се код предложене Вука Караџића (кп 971), а све
у КО Стубица – утврђује се назив улица СТУБИЧКИ ПУТ.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Лазаревац.
16. Новој улици која почиње је продужетак Вука Караџића из суседног насељеног места Лазаревац, почиње између кп 247/14 (КО Шушњар) и кп 373/2 (КО Стубица), иде
целом својом дужином кроз кп 971 (КО Стубица), дуж границе са суседним насељеним местом Шушњар, и завршава
се код кп 970 (КО Стубица) – утврђује се назив улица ВУКА
КАРАЏИЋА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом „Момчило Павловић” и Шушњар.
17. Новој улици која почиње од предложене Старог бунара (кп 942), између кп 626/2 и кп 629, иде целом својом
дужином кроз кп 627/2, и завршава се код кп 947/1, између
кп 408 и кп 627/1, а све у КО Стубица – утврђује се назив
улица МИЛОША ОБИЛИЋА.
18. Новој улици која почињеод предложене Старог бунара (кп 942), између кп 614/1 и кп 618/1, иде целом својом
дужином кроз кп 946 и завршава се код кп 969, између кп
598/3 и кп 599/3, а све у КО Стубица – утврђује се назив
улица ГРАБОВАЧКА.
Образложење: По крају насељеног места.
Члан 18.
У насељеном месту Цветовац (матични број насеља
704261) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње од Улице сумеђ (кп 212), сече
кп 101/4, иде дуж целе кп 114/4, скреће и иде делом дуж кп
114/3 и завршава се код кп 115/2, између кп 111/5 и кп 110/1,
а све у КО Цветовац – утврђује се назив улица КОПОВСКА.
Образложење: У близини новопредложене се налази површински коп Рударског басена „Колубара”.
Члан 19.
У насељеном месту Трбушница (матични број насеља
704253) утврђују се следећи називи улица:
1. Представља продужетак новопредложеног продужетка Хиљаду триста каплара из насељеног места Бистрица и
продужава се у делу који почиње на ганици са суседним насељеним местом Бистрица, између кп 399/3 и кп 395/2, пролази кроз кп 398/2, кп 397/1, иде делом дуж кп 2910, сече кп
2909/2, кп 467/2, кп 2910, пролази кроз кп 465/2, кп 2910, кп
464/2, иде поново дуж кп 2910, сече кп 2940, иде дуж целе
кп 2923, и завршава се на граници са суседним насељеним
местом Крушевица, између кп 1544/2 и кп 1543/2, а све у КО
Трбушница – утврђује се назив улица ХИЉАДУ ТРИСТА
КАПЛАРА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Бистрица и Крушевица.
2. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2910), између кп 959/3 и кп 962, иде дуж
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целе кп 1176, скреће и иде делом дуж кп 2914, иде делом
дуж кп 2919, сече кп 1244/10, поново иде дуж кп 2919, затим делом дуж кп 2924, дуж целе кп 2959, и завршава се на
истој, на граници са суседним насељеним местом Брајковац, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица ТРБУШНИЧКИ ПУТ.
3. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2910), између кп 1010/2 и кп 1016/1, иде дуж
целе кп 1011, иде делом дуж кп 2914, и завршава се код предложене Трбушнички пут, између кп 1135/1 и кп 1269/1, а
све у КО Трбушница – утврђује се назив улица РТСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
4. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2910), између кп 1575 и кп 1574/1, иде дуж
целе кп 1031, сече кп 2940, иде дуж целе кп 2920, и завршава се код предложене Трбушнички пут, између кп 1328/3 и
кп 1355/8, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица
МАРЈАНА ЈОВАНОВИЋА.
Образложење: Марјан Јовановић био је угледни мештанин овог насељеног места, који је погинуо на ратишту у Вуковару 1995. године.
5. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2923), између кп 1559 и кп 1544/3, иде делом
дуж кп 2924, пролази кроз кп 1655, поново иде дуж кп 2924,
иде дуж целе кп 2925, делом дуж кп 2956, и завршава се између кп 1759 и кп 1004, а све у КО Трбушница – утврђује се
назив улица ЛИПАРСКА.
Образложење: Према крају насељеног места и новопредложена улица је заједничка са насељеним местом Крушевица.
6. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2923), између кп 1575 и кп 1574/1, иде делом дуж кп 2921, иде дуж целе кп 2922, и завршава се код
предложене Липарске, између кп 1682 и кп 1689, а све у КО
Трбушница – утврђује се назив улица ДРАГИЊЕ РУЖИЋ.
Образложење: Драгиња Ружић (1834–1905) била је српска професионална глумица и чланица ансамбла Српског
народног позоришта у Новом Саду.
7. Новој улици која почиње од предложене Драгиње Ружић, између кп 1420 и кп 1415, иде целом својом дужином
кроз кп 2921, и завршава се код предложене Трбушнички
пут (кп 2919), између кп 1857/1 и кп 1936/1, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица ВЕЛИКЕ КОШАРЕ.
Образложење: По крају насељеног места.
8. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2910), између кп 478/2 и кп 965/2, иде целом
својом дужином кроз кп 967, и завршава се између кп 474
и кп 495, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица
ПЕРЕ ПОПАДИЋА.
Образложење: Пера Попадић (1841–1917) био је угледни
грађанин и један од оснивача Новосадског српског кола.
9. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду триста каплара (кп 2910), између кп 486/1 и кп 534/1, иде целом
својом дужином кроз кп 510, и завршава се код кп 500, између кп 488/1 и кп 502, а све у КО Трбушница – утврђује се
назив улица МАРКА РИСТИЋА.
Образложење: Марко Ристић (1902–1984) био је српски
и југословенски песник, вођа и главни идеолог српског надреализма.
10. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду
триста каплара (кп 2910), између кп 1022/2 и кп 1487, иде
целом својом дужином кроз кп 2907, и завршава се између
кп 564/1 и кп 144/1, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица БРАНКА ШЉИВИЋА.
Образложење: Бранко Шљивић (1895–1963) био је професор анатомије на Медицинском факултету у Београду и
један од пионира српске антропологије.
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11. Новој улици која почиње од предложене Хиљаду
триста каплара (кп 2910), између кп 1485 и кп 1493, иде целом својом дужином кроз кп 2908, и завршава се између кп
183 и кп 184, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица СТОЈАНА АРАЛИЦЕ.
Образложење: Стојан Аралица (1883–1980) је био српски сликар и графичар, који је био члан Удружења ликовних
уметника Србије, Српске академије наука и уметности и ЈАЗУ.
12. Новој улици која почиње од предложене Трбушнички пут (кп 1176), између кп 959/2 и кп 1159/2, иде дуж кп
1177, сече кп 1162/2, поново иде дуж кп 1177, затим дуж
2912, и завршава се код предложене Ђорђа Тасића (кп 2914),
између кп 796/2 и кп 841, а све у КО Трбушница – утврђује
се назив улица ДВАДЕСЕТОГ ОКТОБРА.
Образложење: По дану ослобођења Београда 1944. године.
13. Новој улици која почиње од предложене Двадесетог
октобра, између кп 919/2 и кп 1168, иде делом дуж кп 2912,
делом дуж кп 2909/1, сече кп 441/3, иде дуж кп 442, и завршава се код кп 421, између кп 420 и кп 426/2, а све у КО
Трбушница – утврђује се назив улица СВЕТОГ ЛУКЕ.
14. Новој улици која почиње од предложене Трбушнички
пут, између кп 1192/1 и кп 1268/1, иде целом својом дужином
кроз кп 2914, и завршава се између кп 795 и кп 856, а све у КО
Трбушница – утврђује се назив улица ЂОРЂА ТАСИЋА.
Образложење: Ђорђе Тасић (1892–1943) био је српски
правник и професор Правног факултета у Београду.
15. Новој улици која почиње од предложене Трбушнички пут, између кп 1142/5 и кп 1192/2, иде целом својом дужином кроз кп 1191, и завршава се код предложене Ђорђа
Тасића, између кп 1200 и кп 1199/1, а све у КО Трбушница
– утврђује се назив улица ЉИЉАНЕ КРСТИЋ.
Образложење: Љиљана Крстић (1919–2001) била је српска позоришна и филмска глумица.
16. Новој улици која почиње од предложене Ђорђа Тасића (кп 2914), између кп 1230 и кп 1258/2, иде делом дуж кп
2918, делом дуж кп 1816, пролази кроз кп 1817/6, кп 1817/1,
кп 2004, кп 2001, кп 1993/1, кп 1993/2, кп 1991, кп 1996, кп
2930, кп 1978/1, 1978/2, кп 1979/1, кп 1982/2, кп 1980, иде делом дуж кп 2069, и завршава се код предложене Трбушнички пут (кп 2924), између кп 2070/1 и кп 1968/1, а све у КО
Трбушница – утврђује се назив улица БАБИНА РЕКА.
Образложење: По крају насељеног места.
17. Новој улици која почиње од предложене Трбушнички пут (кп 2919), између кп 1355/7 и кп 1847/4, пролази кроз
кп 1846/3, иде дуж целе кп 1846/2, кп 1846/1, пролази кроз
кп 1837/1, и завршава се код кп 1835/4, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица МИТЕ РУЖИЋА.
Образложење: Димитрије Мита Ружић (1841–1912)
био је српски позоришни глумац, редитељ и дугогодишњи
управник Српског народног позоришта у Новом Саду.
18. Новој улици која почиње од предложене Трбушнички пут, између кп 1945/4 и кп 1928/1, иде целом својом дужином кроз кп 2924, и завршава се код предложене Велике
кошаре, између кп 1689 и кп 1703/1, а све у КО Трбушница
– утврђује се назив улица ПАВЛА БАКИЋА.
Образложење: Павле Бакић био је последњи српски деспот из 16. века.
19. Новој улици која почиње од предложене Павла Бакића (кп 2924), између кп 1908/1 и кп 1906/3, иде целом својом дужином кроз кп 1907, и завршава се код кп 2943, а све
у КО Трбушница – утврђује се назив улица НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА.
Образложење: Никола Добровић (1897–1967) је био један од најчувенијих српских и југословенских архитеката
20. века и професор на Архитектонском факултету у Београду.
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20. Новој улици која почиње од предложене Трбушнички пут (кп 2924), између кп 1956/2 и кп 1945/2, иде делом
дуж кп 1947/1, скреће и сече кп 2943, иде делом дуж кп
2926, затим иде дуж целе кп 1766/3, кп 1766/4, и завршава се
код предложене Велике кошаре (кп 2956), између кп 1766/2
и кп 1766/5, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА.
Образложење: Корнелије Станковић (1831–1865) био је
први српски школовани композитор, мелограф, диригент,
пијаниста и музички писац.
21. Новој улици која почиње од предложене Корнелија
Станковића, између кп 2129/4 и кп 2943, иде делом дуж кп
1947/1, сече кп 2943, иде делом дуж кп 2192, затим пролази
кроз кп 2521/1, и завршава се код кп 2521/2, а све у КО Трбушница – утврђује се назив улица ЦРЊИШАВСКА.
Образложење: По крају насељеног места.
22. Новој улици која почиње од предложене Корнелија
Станковића (кп 2926), између кп 1774/2 и кп 1773/2, иде целом својом дужином кроз кп 2927, и завршава се између кп
2198 и кп 2204, а све у КО Трбушница – утврђује се назив
улица РАЉСКА.
Члан 20.
У насељеном месту Шопић (матични број насеља
704288) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која почиње на граници са суседним насељеним местом Лазаревац, код кп 4961/2, иде делом уз границу са истим насељеним местом, дуж кп 5779, кп 5786/2,
кп 5786/3, затим у истој скреће, иде поред кп 5781, и завршава се између кп 3595/2 и кп 5781, а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица БАРСКЕ ПРУГЕ.
Образложење: Новопредложена улица простире се поред пруге Београд–Бар и заједничка је са насељеним местом
Лазаревац.
2. Новој улици која почиње од предложене Барске пруге (кп 5786/3), између кп 4857 и кп 4987, иде дуж целе кп
4984, целе кп 4991/4, и завршава се код кп 4991/2, између кп
4990 и кп 4992, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА.
3. Новој улици која почиње од предложене Барске пруге
(кп 5786/3), између кп 4842 и кп 4841/3, иде целом својом
дужином кроз кп 4841/2, и завршава се код кп 4841/1, а све
у КО Шопић – утврђује се назив улица ЗАДРУЖНА.
Образложење: По крају насељеног места.
4. Новој улици која почиње од Ибарски пут (кп 5785/1),
између кп 3733/2 и кп 3697, иде целом својом дужином кроз
кп 3752/1, и завршава се код предложене Барске пруге (кп
5786/3), између кп 4818/3 и кп 3711/1, а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица ГУНДУЛИЋЕВА.
5. Новој улици која почиње од предложене Гундулићеве,
између кп 3750/3 и кп 4823, иде целом својом дужином кроз
кп 3752/1, и завршава се код кп 3752/3, између кп 3745/1 и
кп 4837/1, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ПАВЛА ВУИСИЋА.
6. Новој улици која почиње од предложене Гундулићеве,
између кп 3721 и кп 3718/2, иде целом својом дужином кроз
кп 3752/1, и завршава се код кп 3727, између кп 3726 и кп
3715/2, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ.
Образложење: Миодраг Петровић Чкаља (1924–2003)
био је познати српски глумац.
7. Новој улици која почиње од предложене Гундулићеве(кп 3752/1), између кп 3697 и кп 3699, иде целом својом
дужином кроз кп 3698, и завршава се код кп 3705, између
кп 3684 и кп 3666/4, а све у КО Шопић – утврђује се назив
улица ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА.

25. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

8. Новој улици која почиње од Вујице Аночића (кп
2805/2), између кп 1139 и кп 1141, иде дуж целе кп 2802/1,
сече кп 2802/4, кп 2802/2, кп 2802/3, и завршава се код кп
2781/7, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ЦРНОБАРСКИ ПУТ.
Образложење: По крају насељеног места.
9. Новој улици која почиње од Ибарски пут (кп 5785/1),
пролази кроз кп 1161/1, иде дуж целе кп 2874, и завршава
се код предложене Црнобарски пут (кп 2802/1), између кп
1169/1 и кп 1142, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА.
10. Новој улици која почиње од предложене Црнобарски
пут (кп 2802/1), између кп 1140 и кп 1139, иде делом дуж
кп 2804, кп 1136/6, иде дуж целе кп 980/2, пролази кроз кп
970/6, кп 970/5, и завршава се код кп 970/4, а све уКО Шопић – утврђује се назив улица КАЛЕНИЋЕВА.
Образложење: Влајко Каленић (1851-1907) био је београдски обућар, економ и велики српски добротвор.
11. Новој улици која почиње од предложене Каленићеве,
на кп 2804, пролази кроз кп 986/1, кп 999, иде дуж целе кп
996/6, пролази кроз кп 996/5, кп 996/4, кп 996/3, кп 996/1, кп
989, и завршава се код кп 967/2, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица КАПЕТАН-МИШИНА.
12. Новој улици која почиње од Јанка Стајчића (кп 5787),
између кп 3174/1 и кп 3187/4, иде делом дуж кп 3173, скреће
и сече кп 3182, затим иде делом дуж кп 3414, иде дуж целе кп
3413, и завршава се код кп 3408, између кп 3448 и кп 3412, а
све у КО Шопић – утврђује се назив улица СТАКЛЕНИЧКА.
Образложење: По крају насељеног места.
13. Новој улици која почиње од Јанка Стајчића (кп
5787), између кп 3459 и кп 3432, иде целом својом дужином
кроз кп 3458, и завршава се код кп 3452, између кп 3465 и
кп 3453, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ПАВЛОВИЋЕВА.
Образложење: Петар Павловић (1864-1938) био је геолог
и управник Музеја српске земље, данашњег Природњачког
музеја.
14. Новој улици која почиње од Јанка Стајчића (кп
5787), између кп 3489 и кп 3475, иде целом својом дужином
кроз кп 3487, и завршава се код кп 3378, између кп 3490 и
кп 3484/1, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ДРАГОМИРА БОЈАНИЋА ГИДРЕ.
Образложење: Драгомир Бојанић Гидра (1933-1993) био
је познати српски глумац.
15. Новој улици која почиње од Јанка Стајчића (кп
5787), између кп 3503 и кп 3501, иде целом својом дужином
кроз кп 3502, и завршава се код кп 3491, између кп 3496 и
кп 3495, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица МИЛАНА ТОПАЛОВИЋА.
Образложење: Милан Топаловић (1901-1950) био је
угледни мештанин и оснивач Ловачког друштва Лазаревац.
16. Новој улици која почиње од Јанка Стајчића (кп
5788/1), пролази кроз кп 5784/3, у којој скреће, затим сече
кп 5784/2, иде дуж кп 5784/1, скреће и иде дуж кп 3844, и завршава се код предложене Краља Милана, између кп 3843/1
и кп 4661, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ЋИРИНЕ ПРУГЕ.
Образложење: По некадашњој прузи која је пролазила
тим делом села.
17. Новој улици која почиње од Космајске улице, почиње између кп 4143 и кп 4445, иде дуж кп 5790/1, сече кп
5778/2, иде дуж целе кп 5789, сече кп 5784/1, пролази кроз
кп 5788/6, и завршава се код постојеће улице Јанка Стајчића
(кп 5788/1), између кп 3812 и кп 3811, а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица КРИВАЈСКИ ПУТ.
Образложење: По крају насељеног местса.
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18. Новој улици која почиње од предложене Ћирине
пруге (кп 5784/3), сече кп 5778/2, кп 5782, иде делом дуж кп
3939, затим делом дуж кп 5778/2, и завршава се код предложене Кривајски пут (кп 5789), између кп 3925 и кп 3989, а
све у КО Шопић – утврђује се назив улица ЗВЕЗДАРСКА.
19. Новој улици која почиње од предложене Кривајски
пут (кп 5789), између кп 3873/2 и кп 4558, иде целом својом дужином кроз кп 4654, и завршава се код кп 4639, између кп 4701 и кп 4640, а све у КО Шопић – утврђује се назив
улица МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА.
20. Новој улици која почиње од предложене Ћирине
пруге (кп 3844), између кп 3852/1 и кп 3902, иде целом својом дужином кроз кп 3870, и завршава се код предложене
Михаила Петровића Аласа (кп 4654), између кп 3866/3 и кп
3871, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица РУЂЕРА
БОШКОВИЋА.
21. Новој улици која почиње од предложене Ћирине
пруге (кп 3844), између кп 4656 и кп 3845, иде целом својом дужином кроз кп 3844, и завршава се код предложене
Михаила Петровића Аласа (кп 4654), између кп 4657/3 и кп
3850/2, а све у кО Шопић – утврђује се назив улица ЉУТИЦЕ БОГДАНА.
22. Новој улици која почиње од предложене Ћирине
пруге (кп 3844), између кп 4661 и кп 4657/1, иде дуж целе кп
4660, кп 4659/4, и завршава се код кп 4659/3, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица УРОША ПРЕДИЋА.
23. Новој улици која почиње од Јанка Стајчића (кп
5788/1), између кп 4812/5 и кп 3840, иде дуж целе кп 5788/2,
сече кп 5784/1, сече кп 3844, иде дуж кп 4687, иде дуж целе
кп 4686, сече кп 5784/1, иде дуж целе кп 5788/4, и завршава
се код постојеће улице Јанка Стајчића (кп 5788/1), између
кп 5037/1 и кп 4784, а све у КО Шопић – утврђује се назив
улица КРАЉА МИЛАНА.
24. Новој улици која почиње од предложене Краља Милана, између кп 4808/1 и кп 4677/2, иде целом својом дужином кроз кп 5784/1, и завршава се код постојеће улице
Проте Чеде, између кп 5047/1 и кп 4778, а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица МИЛУТИНА БОРИСАВЉЕВИЋА.
Образложење: Милутин Борисављевић (1889–1970) је
био српски архитекта и естетичар. Студирао је на Сорбони.
25. Новој улици која почиње од Проте Чеде, између кп
4755 и кп 4714, иде делом дуж кп 5792/1, затим иде дуж целе
кп 5792/3, кп 5792/4, и завршава се код кп 4725, између кп
4727 и кп 4721/1, а све у КО Шопић – утврђује се назив улица ПРОЛЕЋНОГ ЦВЕЋА.
26. Новој улици која почиње од предложене Кривајски
пут, на кп 5790/1, сече кп 5778/2, иде дуж целе кп 4540, и
завршава се код постојеће улице Проте Чеде (кп 5792/1), између кп 4616 и кп 4495/1, а све у КО Шопић – утврђује се
назив улица ГОРЊА КРИВАЈА.
Образложење: По крају насељеног места.
27. Новој улици која почиње од предложене Горње криваје (кп 4540), између кп 4520 и кп 4508, иде дуж целе кп
4511, сече кп 4509, кп 4519, затим иде дуж целе кп 4512/5, кп
4515, кп 4526, делом дуж кп 4540, и завршава се код предложене Горње криваје, између кп 4534/2 и кп 4463, а све у КО
Шопић – утврђује се назив улица ДРАГАНА НИКОЛИЋА.
Образложење: Драган Николић (1943-2016) био је познати српски глумац.
28. Новој улици која почиње од предложене Горње криваје, на кп 4540, сече кп 5778/2, иде дуж кп 4403, кп 5320,
пролази кроз кп 5319, затим иде дуж целе кп 5317, и завршава се код предложене Венац ослободилаца Београда (кп
5353/2), између кп 4484 и кп 5316/3, а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица ЗМАЈ-ЈОВИНА.
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29. Новој улици која почиње од предложене Горње криваје, између кп 4505 и кп 4498, иде делом дуж кп 4540, скреће и иде дуж целе кп 4478, сече кп 5778/2, и завршава се
код предложене Змај-Јовине (кп 4403), а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица МИРОСЛАВА АНТИЋА.
30. Новој улици која почиње од предложене Горње криваје (кп 4540), између кп 4497/1 и кп 4496/1, иде целом својом дужином кроз кп 4485/7, и завршава се код кп 4483/1,
између кп 4485/1 и кп 4485/4, а све у КО Шопић – утврђује
се назив улица МЕТОХИЈСКА.
31. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местом Лазаревац, почиње од Проте Чеде (кп
5792/1), иде целом својом дужином кроз кп 5353/2, и завршава се код кп 5341, а све у КО Шопић – утврђује се назив
улица ВЕНАЦ ОСЛОБОДИЛАЦА БЕОГРАДА.
32. Новој улици која почиње од Проте Чеде (кп 5792/1),
између кп 5214/1 и кп 5215/7, иде дуж целе кп 5214/4, пролази кроз кп 5213/4, кп 5213/2, где се и завршава, а све у КО
Шопић – утврђује се назив улица АЛЕКСАНДРА ТИРНАНИЋА ТИРКЕТА.
Образложење: Александар Тирнанић Тирке (1910–1992)
био је познати југословенски фудбалер и селектор.
33. Новој улици која почиње од Проте Чеде (кп 5792/1),
између кп 5204 и кп 5211/1, иде целом својом дужином кроз
кп 5186/2, и завршава се код кп 5186/4, а све у КО Шопић –
утврђује се назив улица ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА.
34. Новој улици која почиње од Проте Чеде (кп 5792/1),
између кп 5217 и кп 5218, иде дуж кп 5792/1, делом уз границу са суседним насељеним местом Лазаревац, затим скреће и пролази поред кп 5209/2, и завршава се код кп 5210/1,
између кп 5234/2 и кп 5209/2, а све у КО Шопић – утврђује
се назив улица БЛАГОЈА МАРЈАНОВИЋА МОШЕ.
Образложење: Благоје Марјановић Моша (1907–1984)
био је познати југословенски фудбалер и фудбалски тренер.
35. Новој улици која почиње од Шопићски пут (кп
4209/2), између кп 4209/6 и кп 4210/1, иде дуж целе кп 4212,
скреће и иде дуж целе кп 4214/2, сече кп 4201/5, кп 4197,
пролази кроз кп 4193/6, и завршава се код постојеће Рудничке улице (кп 4193/2), а све у КО Шопић – утврђује се назив улица КРАЉА ВУКАШИНА.
Члан 21.
У насељеном месту Шушњар (матични број насеља
704296) утврђују се следећи називи улица:
1. Новој улици која иде дуж границе са суседним насељеним местима Лазаревац и Стубица, почиње на граници са насељеним местом Лазаревац, између кп 236/10 и кп
233/2, иде делом дуж кп 711, иде дуж целе кп 715, кп 710,
и завршава се на тромеђи са суседним насељеним местима
Стубица и Чибутковица, између кп 698/2 и кп 701, а све у
КО Шушњар – утврђује се назив улица ВУКА КАРАЏИЋА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
насељеним местом Стубица и Месном заједницом „Бранко
Радичевић” у Лазаревцу.
2. Представља продужетак Улице војводе Путника (матични број: 704091048975) из насељеног места Лазаревац и
продужава се у делу који почиње на граници са суседним
насељеним местом Лазаревац, код кп 314, иде делом дуж
кп 707/1, иде дуж целе кп 309/3, сече кп 321/2, кп 308/1, кп
307/2, затим иде дуж целе кп 302/3, делом дуж кп 299/3, кп
308/2, иде дуж целе кп 707/3, кп 575/3, кп 576/3, иде делом
дуж кп 709, делом дуж кп 708, и завршава се код предложене Марка Тајчевића, између кп 605/2 и кп 675, а све у КО
Шушњар – утврђује се назив улица ВОЈВОДЕ ПУТНИКА.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
Месном заједницом „Бранко Радичевић”.
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3. Новој улици која почињеод предложене Војводе Путника (кп 707/1), између кп 313/9 и кп 313/10, иде целом својом дужином кроз кп 315/1, и завршава се између кп 315/7
и кп 315/3, а све у КО Шушњар – утврђује се назив улица
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ.
4. Новој улици која почиње од предложене Војводе Путника (кп 707/1), између кп 310/1 и кп 312/2, иде целом својом дужином кроз кп 312/1, и завршава се код кп 312/5, између кп 312/4 и кп 311/4, а све у КО Шушњар – утврђује се
назив улица ЈЕЛИСАВЕТЕ НАЧИЋ.
Образложење: Јелисавета Начић (1878–1955) била је
прва жена архитекта у Србији из прве половине 20. века.
5. Новој улици која почиње од предложене Војводе Путника
(кп 321/2), између кп 308/1 и кп 309/2, иде дуж целе кп 321/1, затим делом дуж кп 708, и завршава се између кп 318 и кп 378/2, а
све у КО Шушњар – утврђује се назив улица ЦЕРОВИ.
Образложење: По шуми цера која се простирала у том
крају.
6. Новој улици која почиње од предложене Церови, између кп 324 и кп 373, иде делом дуж кп 708, дуж целе кп 676,
затим делом дуж кп 709, и завршава се код предложене Вука
Караџића (кп 710), између кп 698/1 и кп 633, а све у КО Шушњар – утврђује се назив улица МАРКА ТАЈЧЕВИЋА.
Образложење: Марко Тајчевић (1900-1984) је био српски
композитор, учитељ музике и музички критичар. Сматран
је за једну од водећих фигура музикологије свога времена
на Балкану.
7. Новој улици која почиње од Милована Лазаревића
(кп 3411/1, КО Петка), пролази кроз кп 276/3, иде дуж целе
кп 278/4, кп 277, затим пролази кроз кп 262/2, кп 264/1, кп
262/1, кп 259/1, кп 256, кп 258/3, кп 258/4, кп 269, иде делом
дуж кп 707/2, и завршава се код предложене Војводе Путника (кп 707/1), између кп 255 и кп 305, а све у КО Шушњар
– утврђује се назив улица ЂУРЕ ДАНИЧИЋА.
8. Новој улици која почиње од Милована Лазаревића (кп
3411/1, КО Петка), између кп 276/2 и кп 276/4, иде целом
својом дужином кроз кп 276/1, и завршава се код кп 276/6,
између кп 276/16 и кп 276/18, а све у КО Шушњар – утврђује
се назив улица ЈЕЛИСАВЕТЕ ДОЈКИЋ.
Образложење: Јелисавета Дојкић (1896-1958) била је српска болничарка која је лечила рањенике у Првом светског
рату на Крфу и на Солунском фронту. Носилац је Албанске
споменице за свој допринос лечењу и спасавању живот рањеника током повлачења српске војске преко Албаније.
9. Новој улици која почиње од Милована Лазаревића
(кп 3411/1, КО Петка), између кп 282/6 и кп 283/1, иде целом својом дужином кроз кп 286, и завршава се између кп
274/3 и кп 283/5, а све у КО Шушњар – утврђује се назив
улица АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА.
10. Новој улици која почиње од Милована Лазаревића (кп
713/1), између кп 506/1 и кп 507, иде целом својом дужином
кроз кп 503/1, и завршава се на истој, код кп 503/2, а све у КО
Шушњар – утврђује се назив улица ЂОРЂА ВАЈФЕРТА.
Образложење: Ђорђе Вајферт (1850–1937) био је српски
индустријалац и гувернер Народне банке.
11. Новој улици која почиње од постојеће Улице Милована Лазаревића (кп 713/1), између кп 510/4 и кп 510/2, иде
целом својом дужином кроз кп 510/1, и завршава се између
кп 510/10 и кп 510/13, а све у КО Шушњар – утврђује се назив улица МИЛОША ЦРЊАНСКОГ.
Члан 22.
У насељеном месту Лазаревац (матични број насеља
704091) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица ибарски пут – представља део државног пута
IV реда (Ибарска магистрала) и представља продужетак
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Ибарског пута, и продужава се у делу који почиње на кп
5793, између кп 2302/4 и кп 4913, иде делом дуж кп 5793,
сече кп 5779, и завршава се у истој, на граници са суседним
насељеним местом Шопић, а све у КО Шопић.
2. Улица барске пруге – почиње од Војводе Мишића
(2517/1), између кп 4936/1 и кп 4938, иде дуж целе кп 4937/1,
сече кп 5779, прелази у суседно насељено место Шопић, где
иде дуж кп 5779, пролази кроз кп 5786/2, затим се враћа у насељено место Лазаревац, иде дуж кп 5786/3, уз границу са суседним насељеним местом Шопић, и завршава се код кп 5781,
а све у КО Шопић
Образложење: Новопредложена улица се простире поред пруге Београд–Бар и заједничка је са суседним насељеним местом Шопић.
3. Улица Илије Гојковића – почиње од Димитрија Туцовића, пролази кроз кп 2519/1, сече кп 2519/2, поново сече
кп 2519/1, затим сече кп 450/3, кп 450/2, пролази кроз кп
2494, кп 459/2, иде дуж кп 456/2, дуж кп 457/2, кп 537/4, кп
536/2, кп 538/2, кп 539/2, кп 540/2, сече кп 541/2, иде делом
дуж кп 2494 (све у КО Лазаревац), затим иде дуж кп 3402/1
(КО Петка), где се и завршава, на граници са суседним насељеним местом Петка.
Образложење: Илија Гојковић (1854-1917) био је српски
генерал и војни министар у Влади Краљевине Србије.
4. Улица Боре Петровића – почиње од новопредложене
Илије Гојковића (кп 3402/1), између кп 2054 и кп 1836, иде
целом својом дужином кроз кп 1835, и завршава се у истој,
између кп 1811/3 и кп 1851, а све у КО Петка.
Образложење: Бора Петровић био је сниматељ РТС-а,
који је погинуо 1991. године на ратишту у Хрватској.
5. Улица двадесетосмог јуна – почиње од Владике Николаја Велимировића (кп 3403/1), између кп 563 и кп 558/2,
иде дуж целе кп 562, пролази кроз кп 545/4, и завршава се
код кп 545/3, а све у КО Лазаревац.
6. Улица двадесет седмог јануара – почиње од Владике
Николаја Велимировића (кп 3403/1), између кп 2002/6 и кп
1999, иде дуж кп 2001, пролази кроз кп 2011, кп 2013, и завршава се код кп 2018, а све у КО Петка.
Образложење: Савиндан је празник Српске православне
цркве који се слави 27. јануара (тј. 14. јануара по старом календару), којим се обележава успомена на Светог Саву.
7. Кошарска улица – почиње од Станислава Сремчевића Црног (кп 5794/21), између кп 5085 и кп 5087/2, иде дуж
целе кп 5083/7, целе кп 5082/3, и завршава се код постојеће
улице Станислава Сремчевића – Црног (кп 5794/21), између
кп 5081 и кп 5082/2, а све у КО Шопић.
8. Авалска улица– представља продужетак постојеће
Улице авалске (матични број: 704091047935) и продужава се
у делу који почиње код кп 5096/3, пролази кроз кп 5096/2,
кп 5097, и завршава се код постојеће Улице стара пруга (кп
2515/4), а све у КО Шопић.
9. Савска улица – представља продужетак постојеће
Улице савске (матични број: 704091047970) и продужава
се у делу који почиње код кп 5107/3, између кп 5109/7 и кп
5108/4, иде дуж кп 5109/2, дуж кп 5108/1, затим скреће и
сече кп 5112 (све у КО Шопић), иде дуж кп 156 (КО Лазаревац), где се и завршава, код постојеће Улице Вељка Влаховића.
10. Улица Јована Цвијића – почиње од Станислава Сремчевића Црног на кп 5794/1, иде дуж целе кп 5794/9, дуж
целе кп 5770, где се и завршава, код постојеће Улице Вељка
Влаховића, а све у КО Шопић.
11. Улица Милутина Миланковића – почиње од Станислава Сремчевића Црног (кп 5794/1), између кп 5163/5 и кп
5165/4, иде дуж целе кп 5163/6, иде делом дуж кп 5163/1, где се
и завршава, између кп 5163/3 и кп 5166/1, а све у КО Шопић.
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12. Златиборска улица – представља продужетак постојеће Улице златиборске (матични број: 704091048231),
почиње код кп 5794/19, између кп 5687/8 и кп 5687/4, пролази кроз кп 5687/2, иде дуж целе кп 5683/4, пролази кроз
кп 5683/2, сече кп 5794/23, кп 5267/2, кп 5266/6, иде дуж кп
5266/4, кп 5265/2, кп 5224/2, кп 5222/2, кп 5301/3, и завршава се код постојеће Улице проте Чеде (кп 5792/1), између кп
5301/2 и кп 5301/4, а све у КО Шопић.
13. Улица венац ослободилаца Београда – представља наставак новопредложене Венац ослободилаца Београда из насељеног места Шопић и продужава се у делу којипочиње од
Проте Чеде (кп 5792/1), између кп 5303/1 и кп 5356/3, иде дуж
целе кп 5353/1, скреће и иде дуж целе кп 5353/2, уз границу
са суседним насељеним местом Шопић, и завршава се код постојеће Улице проте Чеде (кп 5792/1), а све у КО Шопић.
14. Улица првог новембра – почиње од Проте Чеде (кп
5792/1), између кп 5362/2 и кп 5365/5, иде дуж целе кп 5364,
дуж целе кп 5374, и завршава се код кп 5373, између кп
5375/1 и кп 5365/1, а све у КО Шопић.
Образложење: Прва српска армија под командом војводе Петра Бојовића у Првом светском рату ослободила је
Београд 1. новембра 1918. године.
15. Улица Станислава Сремчевића Црног – представља
продужетак постојеће Улице Станислава Сремчевића – Црног (матични број: 704091045818) и продужава се у делу
који почиње од кп 5504/2, иде целом својом дужином кроз
кп 5588/1 и завршава се код кп 5587/4, између кп 5588/12 и
кп 5588/13, а све у КО Шопић.
16. Улица Обрада Радивојевића – представља продужетак постојеће улице Обрада Радивојевића (матични број:
704091045468) и продужава се у делу који почиње код кп
1125/2, иде делом дуж кп 1086/2, пролази кроз кп 1123/1, кп
1111/1, кп 1111/2, и завршава се код постојеће Улице Вељка
Влаховића (кп 1110/2), а све у КО Лазаревац.
17. Улица Милојка Вечериновића – почиње од Милице
Стојадиновић – Српкиње (кп 3405), између кп 2674/3 и кп
2673/1, иде дуж целе кп 2674/4, иде делом дуж кп 2674/5 и
завршава се у истој, између кп 2674/13 и кп 2673/4, а све у
КО Петка.
Образложење: Милојко Вечериновић био је фудбалер,
који је као ратни добровољац изгубио живот у свом родном
месту Тегаре у општини Братунац.
18. Улица Љубише Божовића – почиње од Милице Стојадиновић – Српкиње (кп 3405), између кп 2672/2 и кп
2670/4, иде дуж целе кп 2670/3, пролази кроз кп 2668/4, кп
2668/3, кп 2668/5, кп 2668/2 и завршава се код кп 2668/1, а
све у КО Петка.
Образложење: Љубиша Божовић (1959-1995) био је један
од оснивача Фудбалског клуба „Стрела Лазаревац превоз”.
19. Улица Бране Црнчевића – почиње од Милована Лазаревића (кп 3411/1), између кп 2637 и кп 2636, иде дуж целе
кп 3411/3, дуж целе кп 2623, и завршава се код кп 2622/1,
између кп 2621/1 и кп 2622/2, а све у КО Петка.
20. Улица Душана Стојановића Дугог – почиње од Милована Лазаревића, између кп 111/6 и кп 111/13, иде дуж целе
кп 111/12, пролази кроз кп 112/2, где се и завршава, између
кп 112/13 и кп 112/12, а све у КО Шушњар.
Образложење: Душан Стојановић – Дуги био је угледни
мештанин тог насељеног места, који је као добровољац у
ратовима 1991–1995. године погинуо на ратишту у Босни и
Херцеговини.
21. Араповачка улица – почиње од Милана Ђуровића
(кп 2543/1), између кп 2091/1 и кп 2087/1, иде дуж целе кп
2090, пролази кроз кп 2093/1, кп 2137/3, и завршава се код
постојеће улице Јанка Веселиновића (кп 2135/6), а све у КО
Лазаревац.
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22. Улица Зорана Амиџића – почиње од постојеће Шушњарске улице (кп 169/17), иде дуж целе кп 169/14, кп
168/8, скреће и иде дуж целе кп 167/2 и завршава се код кп
167/19, а све у КО Шушњар.
Образложење: Зоран Амиџић био је уредник дописништва РТС Шабац, који је погинуо на ратишту 1991. године
у Хрватској.
23. Улица мајора Милана Тепића – почиње од новопредложене Зорана Амиџића (кп 167/2), између кп 167/7 и кп 168/1,
иде целом својом дужином кроз кп 167/21 и завршава се код
кп 167/3, између кп 167/15 и кп 168/1, а све у КО Шушњар.
24. Улица Максима Горког – почиње од Војводе Путника
(кп 706/1), између кп 77/5 и кп 85/10, иде дуж целе кп 77/7,
сече кп 78/16, пролази кроз кп 78/12, и завршава се код кп
78/8, а све у КО Шушњар.
25. Улица Моме Капора – почиње од Вука Караџића, између кп 199/6 и кп 199/9, иде дуж целе кп 199/7, иде делом
дуж кп 199/2 и завршава се код кп 173/1, између кп 197/9 и
кп 197/2, а све у КО Шушњар.
26. Улица Борислава Пекића – почиње од Вука Караџића, између кп 202/3 и кп 203/9, иде дуж целе кп 203/31, кп
203/37 и завршава се код кп 708, између кп 202/1 и кп 204/2,
а све у КО Шушњар.
27. Улица Александра Николића – почиње од Вука Караџића, између кп 203/24 и кп 203/8, пролази кроз кп 203/25,
иде дуж кп 203/5, где се и завршава, између кп 203/17 и кп
203/6, а све у КО Шушњар.
28. Улица Јована Смиљанића – почиње од Вука Караџића, између кп 206/7 и кп 206/4, иде целом својом дужином
кроз кп 203/6, где се и завршава, између кп 206/9 и кп 206/3,
а све у КО Шушњар.
Образложење: Јован Смиљанић (1889-?) био је чиновник
и учесник Балканских и Првог светског рата и носилац два
Ордена Карађорђеве звезде са мачевима.
29. Улица Жанке Стокић – почиње од Вука Караџића (кп
52/20), између кп 52/3 и кп 52/4, иде целом својом дужином
кроз кп 52/1, и завршава се код кп 52/15, а све у КО Стубица
30. Улица Радивоја Кораћа – почиње од Вука Караџића
(кп 212/20), између кп 212/3 и кп 212/4, иде целом својом
дужином кроз кп 212/1, и завршава се код кп 212/13, између
кп 212/14 и кп 212/12, а све у КО Шушњар.
31. Улица Оље Ивањицки – почиње од Вука Караџића
(кп 716/1), између кп 212/5 и кп 211/9, иде целом својом дужином кроз кп 210/3, где се и завршава, између кп 208/1 и
кп 211/12, а све у КО Шушњар.
32. Војвођанска улица – почиње од Вука Караџића (кп
716/1), пролази кроз кп 211/34, иде дуж целе кп 211/6, и завршава се код кп 210/2, између кп 211/36 и кп 211/5, а све у
КО Шушњар.
33. Кајмакчаланска улица – почиње од Вука Караџића
(кп 716/1), између кп 211/14 и кп 211/18, иде целом својом
дужином кроз кп 211/1, и завршава се код кп 210/2, између
кп 211/15 и кп 211/16, а све у КО Шушњар.
34. Улица народног фронта – почиње од Вука Караџића
на кп 214/9, између кп 214/5 и кп 214/6, иде дуж кп 214/9,
пролази кроз кп 214/4, и завршава се код кп 210/2, а све у
КО Шушњар.
35. Улица српских владара – почиње од Вука Караџића
(кп 716/1), пролази кроз кп 215/38, иде дуж целе кп 215/1, и
завршава се код кп 215/4, између кп 215/21 и кп 215/22, а све
у КО Шушњар.
36. Улица Јелене Драгаш – улица почиње од Вука Караџића (кп 716/1), пролази кроз кп 215/40, иде дуж кп 215/2, и завршава се између кп 215/25 и кп 215/18, а све у КО Шушњар.
Образложење: Јелена Драгаш, рођена Дејановић (13721450) или Августа Хелена Палеолог, била је српска принцеза
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из породице Драгаш и супруга византијског цара Манојла
Другог Палеолога и мајка последњих византијских царева
Јована Седмог и Константина Деветог.
Иницијативу су поднели Војска Србије и Министарство
одбране Републике Србије.
37. Улица Саве Петровића – улица почиње од Вука Караџића (кп 711), између кп 223/2 и кп 226/2, иде целом својом
дужином кроз кп 223/1, и завршава се у истој, на граници са
суседним насељеним местом Шушњар, а све у КО Шушњар.
Образложење: Сава Петровић (1839-1889) био је српски лекар, санитетски пуковник и дописни члан Српске
краљевске академије. Написао је књигу „Лековито биље у
Србији” и у околини Ниша је открио биљку Наталијина рамунда.
38. Каменградска улица – улица почиње од Валандовске
улице (кп 933/1), између кп 146/4 и кп 147/2, иде дуж целе
кп 146/12, пролази кроз кп 146/13, и завршава се код кп
146/10, а све у КО Стубица.
Образложење: Каменград је амбијетална парковска целина која се налази у Лазаревцу. Дело је аутора вајара Богосава Живковића и архитекте Драгана Вукмировића.
39. Валандовска улица – представља продужетак постојеће Улице Валандовске (матични број: 704091045787) и
продужава се у делу који почиње на кп 933/1, скреће и иде
дуж целе кп 941, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Стубица, између кп 975 и кп 976, а све у КО
Стубица.
40. Улица стубички пут – представља наставак новопредложене Стубички пут из насељеног места Стубица и продужава се у делу који почиње од новопредложене Валандовска улице (кп 941), између кп 364 и кп 363/1, иде делом дуж
кп 942, иде дуж целе кп 943, уз границу са суседним насељеним местом Стубица, и завршава се код кп 971, а све у КО
Стубица.
41. Улица војводе Степе – представља продужетак постојеће Војводе Степе (матични број: 704091045422) и продужава се у делу којипочиње између кп 248/2 и кп 248/1, иде
делом дуж кп 973, делом дуж кп 939/2, уз границу са суседним насељеним местом Стубица, где се и завршава, код кп
300/12, а све у КО Стубица.
42. Улица Раде Кончара – почиње од новопредложене
Војводе Степе (кп 973), сече кп 939/1, иде дуж целе кп 974,
сече кп 934/1, затим иде дуж целе кп 975, уз границу са суседним насељеним местом Стубица, сече кп 941, иде дуж
целе кп 976, пролази кроз кп 942, и завршава се у истој, а
све у КО Стубица и заједничка је са н.м. Стубица.
43. Румска улица – почиње од Колубарског трга (кп
965/1), иде дуж кп 938/1, скреће и иде дуж кп 940, уз границу са суседним насељеним местом Стубица, где се и завршава, код кп 963, а све у КО Стубица.
44. Милешевска улица – почиње од Колубарског трга (кп
965/1), између кп 527/6 и кп 531/5, иде дуж кп 531/4, сече
кп 511/2, иде дуж целе кп 511/3, иде дуж кп 514/2, скреће
и иде уз границу са суседним насељеним местом Стубица,
преко кп 962, кп 516/2, затим поново преко кп 962, кп 963,
и завршава се код предложене Румске (кп 940), а све у КО
Стубица.
45. Улица Боре Костића -почиње од Колубарског трга
(кп 965/1), између кп 532/3 и кп 534, иде дуж кп 532/1, сече
кп 534, пролази кроз кп 535, и завршава се код кп 510/1, а
све у КО Стубица.
Образложење: Бора Костић (1930-2011) био је истакнути
српски фудбалер и репрезентативац.
46. Улица Живка Урошевића – почиње од Колубарског
трга (кп 965/1), између кп 537/2 и кп 538/6, иде целом сво-
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јом дужином кроз кп 537/15, и завршава се код кп 537/1, између кп 537/13 и кп 537/10, а све у КО Стубица.
Образложење: Живко Урошевић био је учесник Првог
светског рата и ратни заробљеник у Колубарској бици.
47. Улица Живанке Влајић – представља наставак новопредложене Живанке Влајић из насељеног места Лукавица
и почиње од Колубарски трг (кп 1093/1), између кп 407/28 и
кп 433/2, иде дуж кп 1070, затим прелази у суседно насељено место Лукавица, пролази кроз кп 407/5, кп 408, кп 412/3,
и завршава се код кп 413/1, а све у КО Лукавица.
Образложење: Живанка Влајић (1920–1945) била је учесница Другог светског рата и ратни заробљеник.
48. Улица Мачков камен – почиње од Колубарског трга
(кп 1093/1), између кп 713 и кп 716/1, иде целом својом дужином кроз кп 714, и завршава се на граници са суседним
насељеним местом Лукавица, између кп 751/2 и кп 715/1, а
све у КО Лукавица.
Образложење: Мачков камен је топографски чвор (врх)
на планини Јагодња у западној Србији, где су вођене тешке
борбе између 1. српске и 6. аустроугарске армије у току Првог светског рата, у периоду од 19. до 22. септембра 1914. године.
49. Улица Рајка Митића – почиње од Колубарског трга
(кп 965/1), иде дуж кп 957, скреће и иде дуж кп 962, где се и
завршава, између кп 550 и кп 545/1, а све у КО Стубица.
Образложење: Рајко Митић (1922-2008) био је истакнути српски фудбалер и репрезентативац.
50. Вреочка улица – почиње од Колубарског трга (кп
2549/1), између кп 1884/131 и кп 1885/3, иде дуж целе кп
1884/132, сече кп 1884/134, кп 1881/8, иде дуж целе кп
1884/81, кп 2456/37, кп 1884/172, и завршава се код постојеће Шумадијске улице (кп 1884/3), између кп 2456/1 и кп
1884/25, а све у КО Лазаревац.
Образложење: По селу Вреоци.
51. Улица Богосава Живковића – почиње код кп
1884/113, иде дуж целе кп 1884/107, сече кп 1884/81, кп
1881/8, кп 1884/134, иде дуж целе кп 1884/141, дуж целе кп
1885/6, где скреће, затим иде дуж целе кп 1884/150, сече кп
1881/10, поново сече кп 1884/150, затим сече кп 1884/81, иде
дуж целе кп 1884/39, и завршава се код кп 1884/30, између
кп 1884/191 и кп 1884/34, а све у КО Лазаревац.
Образложење: Богосав Живковић (1920-2005) био је вајар и сликар.
52. Улица проте Срећка Остојића – почиње од постојеће Шумадијске улице (кп 1884/2), иде дуж целе кп 1884/165,
сече кп 1884/81, иде дуж целе кп 1884/89, и завршава се код
предложене Богосава Живковића (кп 1884/39), између кп
1884/90 и кп 1884/88, а све у КО Лазаревац.
Образложење: Прота Срећко Остојић био је вреочки
свештеник, који је помагао борцима у Првом светском рату.
53. Лесковачка улица – почиње од постојеће Шумадијске
улице (кп 2441/8), сече кп 2441/9, иде дуж целе кп 2440/1, кп
1884/168, сече кп 1884/81, иде дуж целе кп 1884/73, и завршава се код предложене Богосава Живковића (кп 1884/39),
између кп 1884/74 и кп 1884/72, а све у КО Лазаревац.
54. Улица генерала Милоша Васића – почиње од Шумадијске улице (кп 2456/15), сече кп 2456/19, иде дуж целе
кп 2456/32, сече кп 2456/37, кп 1884/172, иде дуж целе кп
1884/56, и завршава се код предложене Богосава Живковића (кп 1884/39), између кп 1884/57 и кп 1884/55, а све у КО
Лазаревац.
Образложење: Милош Васић (1859–1935) био је генерал
српске војске и учесник Првог светског рата.
55. Улица проте Боривоја Ђорђевића – почиње од новопредложене Вреочке (кп 1884/172), између кп 1884/47 и кп
1884/177, иде целом својом дужином кроз кп 1884/40, и за-
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вршава се код предложене Богосава Живковића, између кп
1884/41 и кп 1884/28, а све у КО Лазаревац.
Образложење: Прота Боривоје Ђорђевић био је вреочки
свештеник, који је помагао борцима у Првом светском рату.
56. Улица Ђорђа Живковића – представља продужетак
Ђорђа Живковића (матични број:704091048343) и продужава се у делу који почиње код кп 240/23, пролази кроз кп
231/12, кп 231/14, кп 231/11 (све у КО Лукавица), затим пролази кроз кп 1456/11, кп 1446/1, и завршава се код постојеће
улице дрЂорђа Ковачевића (кп 2536/1), између кп 1449 и кп
1448/2, а све у КО Лазаревац.
57. Улица Бранка Крсмановића – представља продужетак Бранка Крсмановића (матични број: 704091048260), почиње између кп 25/34 и кп 25/48, иде целом својом дужином кроз кп 25/2, и завршава се код кп 1087/18, између кп
25/47 и кп 25/3, а све у КО Лукавица.
58. Улица Косовке девојке – почиње од Хиљаду триста
каплара (кп 1053/1), између кп 127/4 и кп 122/2, иде целом
својом дужином кроз кп 1057, где се и завршава, између кп
132/2 и кп 108, а све у КО Лукавица.
59. Лукавичка улица – почиње од Хиљаду триста каплара (кп 1053/1), између кп 122/2 и кп 147/2, иде дуж кп 1059,
затим скреће и иде уз границу са суседним насељеним местом Лукавица, дуж кп 1058, где се и завршава, код кп 121/5,
а све у КО Лукавица.
Образложење: Новопредложена улица води према насељеном месту Лукавица.
60. Улица Шумарице – почиње од Цара Уроша (кп
1148/1), пролази кроз кп 1047/1, и завршава се код кп
1047/12, а све у КО Дрен.
Образложење Немачки окупатори су 1941. године у
Шумарицама стрељали око 3.000 становника Крагујевца и
околних места, а међу њима је било и 300 ученика крагујевачких школа.
61. Улица краља Милутина – почиње од Цара Уроша (кп
1148/1), између кп 1048/1 и кп 1050, иде целом својом дужином кроз кп 1165, и завршава се код кп 1166, између кп 1061
и кп 1062, а све у КО Дрен.
62. Улица Мире Сандић – почиње од Бранислава Милутиновића (кп 1469), између кп 1467/3 и кп 1467/2, иде целом својом дужином кроз кп 1467/1, и завршава се код кп
1466/1, између кп 1466/2 и кп 1467/10, а све у КО Дрен.
Образложење: Мира Сандић (1924–2010) била је призната српска вајарка, која се у свом уметничком стваралаштву
бавила керамиком, таписеријом, израдом медаљона и плакета.
63. Улица Олге Јеврић – почиње од Војводе Путника
(кп 2246/2), између кп 2256/12 и кп 2256/19, иде дуж целе
кп 2256/17, скреће и пролази кроз кп 2256/10, кп 2249/1, и
завршава се код постојеће Улице Божидара Тодоровића (кп
2245/1), а све у КО Лазаревац.
Образложење: Олга Јеврић (1922-2014) била је српска
вајарка и редовни члан САНУ.
64. Улица Чедомира Попова – почиње од Вука Караџића
(кп 2546/1), пролази кроз кп 2310/2, иде дуж целе кп 2310/1,
и завршава се код кп 2310/8, а све у КО Лазаревац.
Образложење: Чедомир Попов (1936-2012) био је српски
историчар, члан Српске академије наука и уметности и почасни председник Матице српске.
Члан 23.
У насељеном месту Брајковац (матични број насеља:703966) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Станије Томић – представља продужетак новопредложене Станије Томић из насељеног места Барзиловица и продужава се у делу од границе са суседним насеље-
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ним местом Барзиловица, између кп 1501/2 и кп 1500, иде
целом својом дужином кроз кп 2512, и завршава се између
кп 1650/3 и кп 1804/2, а све у КО Брајковац.
2. Улица трбушнички пут – почиње између кп 1657/2 и
кп 1803, иде делом дуж кп 2512, сече кп 2498/2, кп 2567, кп
2494, иде дуж целе кп 2514, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Трбушница, код кп 2591, између
кп 721/5 и кп 738/1, а све у КО Брајковац.
Образложење: Новоредложена улица је заједничка са суседним насељеним местом Трбушница.
3. Улица колубарски трг – почиње код новопредложене
Трбушнички пут, између кп 1650/3 и кп 1657/2, иде целом
својом дужином кроз кп 2511, и завршава се на граници са
суседним насељеним местом Барзиловица, код кп 2588, између кп 245 и кп 198/1, а све у КО Брајковац.
Образложење: Новопредложена улица је заједничка са
суседним насељеним местом Барзиловица, Стубица и Лукавица.
4. Дунђерска улица – почиње код новопредложене Станије Томић (кп 2512), између кп 1486/1 и кп 1479, иде целом
својом дужином кроз кп 2551, и завршава се код новопредложене Колубарски трг (кп 2511), између кп 1365/1 и кп
1369/1, а све у КО Брајковац.
5. Берберска улица – почиње код новопредложене Колубарски трг (кп 2511), између кп 1335/4 и кп 419/4, иде дуж
целе кп 421, пролази кроз кп 402/1, кп 408, и завршава се
код кп 405/2, а све у КО Брајковац.
6. Улица ратарски пут – почиње код новопредложене Трбушнички пут, између кп 2570 и кп 1663/2, иде делом дуж
кп 2498/2, делом дуж кп 2570, сече кп 2498/2, иде делом дуж
кп 2538, иде дуж целе кп 2541, иде делом дуж кп 2491, и завршава се између кп 534/1 и кп 531, а све у КО Брајковац.
7. Улица шумски пут – почиње код новопредложене Колубарски трг (кп 2511), између кп 1228/3 и кп 1223/4, иде
целом својом дужином кроз кп 2495, и завршава се код новопредложене Сопоћанске улице (кп 2489), између кп 223 и
кп 209, а све у КО Брајковац.
8. Дравска улица – почиње код новопредложене Шумски
пут (кп 2495), пролази кроз кп 1054, сече кп 2539, кп 1019,
кп 2498/2, кп 2538, кп 2498/2, иде дуж целе кп 2537, сече
кп 2498/2, иде дуж целе кп 2524, сече кп 2498/2, кп 2523, кп
2498/2, иде дуж целе кп 2522, сече кп 2498/2, иде дуж целе
кп 2521, кп 2492, и завршава се код кп 2491, између кп 34 и
кп 87, а све у КО Брајковац.
9. Грмечка улица – почиње код новопредложене Дравске
(кп 2522), између кп 640/5 и кп 639/1, пролази кроз кп 640/1,
кп 639/1, поново пролази кроз кп 640/1, на којој скреће, затим сече кп 640/6, пролази кроз кп 641/4, кп 641/3, кп 641/5,
кп 641/6, кп 640/10, кп 641/1, кп 642, и завршава се код новопредложене Ратарски пут (кп 2491), а све у КО Брајковац.
10. Гружанска улица – почиње код код новопредложене
Дравске (кп 2492), пролази кроз кп 2517, иде дуж целе кп
589, пролази кроз кп 571/2, кп 571/1, иде делом дуж кп 2493,
и завршава се између кп 137 и кп 134, а све у КО Брајковац.
11. Лепеничка улица – почиње код новопредложене Ратарски пут (кп 2491), између кп 682/3 и кп 687, иде делом
дуж кп 686, пролази кроз кп 696, кп 697, и завршава се код
кп 699, а све у КО Брајковац.
12. Сопоћанска улица – почиње код новопредложене Колубарски трг (кп 2511), између кп 368/1 и кп 367/2, иде целом својом дужином кроз кп 2489, и завршава се између кп
193/1 и кп 210/1, а све у КО Брајковац.
13. Четинарска улица – почиње код новопредложене Колубарски трг (кп 2511), између кп 278 и кп 286/1, иде дуж
целе кп 2497, иде делом дуж кп 2609, сече кп 188, пролази
кроз кп 187, где се и завршава, а све у КО Брајковац.

25. јул 2019.

14. Улица пут за Љиг – почиње код новопредложене Трбушнички пут (кп 2514), између кп 1796 и кп 1683/1, иде
дуж целе кп 2515/1, сече кп 2507, иде дуж целе кп 2515/2,
сече кп 2500/1, иде дуж целе кп 1886/3, делом дуж кп 1885/3,
кп 2516/1, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Шутци (општина Љиг), код кп 2610, између кп
2248/3 и кп 2245/6, а све у КО Брајковац.
15. Улица кестенова – почиње код новопредложене Пут
за Љиг (кп 2516/1), између кп 1898/3 и кп 1931/2, иде дуж
целе кп 2560/2, иде делом дуж кп 2560/1, сече кп 1971/1, кп
1967, затим поново иде дуж кп 2560/1, и завршава се код кп
2502, а све у КО Брајковац.
16. Улица деветог маја – почиње код новопредложене
Пут за Љиг (кп 1885/3), сече кп 1885/2, кп 2516/2, иде дуж
целе кп 2558, и завршава се код кп 2510, између кп 2380/1 и
кп 2295, а све у КО Брајковац.
17. Лазаревачка улица – почиње од новопредложене Станије Томић (кп 2512), између кп 1596 и кп 1606, иде дуж целе
кп 1605/1, сече кп 2509, иде дуж целе кп 1605/2, пролази кроз
кп 2500/1, кп 2556, кп 2109, иде делом дуж кп 2556, пролази
кроз кп 2124, кп 2121/3, кп 2121/2, кп 2126, затим иде делом
дуж кп 2580, и завршава се код новопредложене Деветог маја
(кп 2558), између кп 2303/1 и кп 2157/2, а све у КО Брајковац.
18. Улица пут за Липље – почиње код новопредложене
Лазаревачке улице на кп 2500/1, сече кп 2501, иде делом
дуж кп 2585, иде дуж целе кп 2397/9, кп 2397/7, кп 2397/6,
сече кп 2501, пролази кроз кп 2467, иде делом дуж кп 2578,
сече кп 2347, поново иде дуж кп 2578, и завршава се код кп
2608, између кп 2487/2 и кп 2349/3, а све у КО Брајковац.
19. Дудова улица – почиње од новопредложене Деветог
маја, између кп 2300/1 и кп 2269, иде делом дуж кп 2583/1, пролази кроз кп 2262/4, кп 2262/1, кп 2260/1, кп 2259/2, иде делом
дуж кп 2581/1, кп 2581/2, и завршава се код новопредложене
Пут за Љиг, између кп 2210/3 и кп 2256/3, а све у КО Брајковац.
20. Улица бадемова – почиње од новопредложене Трбушнички пут (кп 2514), између кп 1282/1 и кп 1283/1, иде
дуж целе кп 2545, иде делом дуж кп 2525/1, иде дуж целе кп
2528, и завршава се код кп 2500/1, између кп 852 и кп 859, а
све у КО Брајковац.
21. Манасијска улица – почиње од новопредложене Пут
за Љиг (кп 2515/1), између кп 1687/5 и кп 1787/6, иде дуж
целе кп 2525/2, делом дуж кп 2525/1, иде дуж целе кп 1716/2,
поново иде дуж кп 2525/1, и завршава се код новопредложене бадемова, између кп 1718 и кп 1719, а све у КО Брајковац.
22. Устаничка улица – почиње од новопредложене Улица бадемова (кп 2515/1), између кп 1724 и кп 1326, иде дуж
целе кп 2546, иде делом дуж кп 973/6, и завршава се између
кп 973/2 и кп 975/1, а све у КО Брајковац.
23. Урошевачка улица – почиње од новопредложене Трбушнички пут (кп 2514), између кп 1175/2 и кп 1169/1, иде
дуж целе кп 1169/2, иде делом дуж кп 1168/7, и завршава се
између кп 1168/3 и кп 1169/13, а све у КО Брајковац.
24. Балканска улица – почиње од новопредложене Трбушнички пут (кп 2514), између кп 1161/2 и кп 1104/8, иде
делом дуж кп 1105, скреће и иде дуж целе кп 1162/8, и завршава се код кп 1162/1, а све у КО Брајковац.
25. Улица Коче Капетана – почиње од новопредложене
Колубарски трг (кп 2511), између кп 1230/3 и кп 1237/2, иде
делом дуж кп 2536, скреће и иде делом дуж кп 2535, и завршава се између кп 1423/1 и кп 1234/1, а све у КО Брајковац.
Члан 24.
У насељеном месту Бурово (матични број насеља:
703974) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Стефана Немање – представља продужетак
Стефана Немање (матични број: 704091045563) из насеље-
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ног места Лазаревац, и продужава се у делу који почиње на
граници са суседним насељеним местом Лазаревац, између
кп 434/2 и кп 435/4, иде дуж целе кп 516, сече кп 496, иде
дуж целе кп 502, сече кп 498, затим иде дуж целе кп 501,
дуж целе кп 522, где се и завршава, на граници са суседним
насељеним местом Зеоке, а све у КО Бурово.
2. Улица династије Немањића – почиње од новопредложене Стефана Немање (кп 502), између кп 455/3 и кп 60/3,
иде дуж кп 512, скреће и иде дуж целе кп 61/5, поново скреће и сече кп 499/3, кп 201/3, кп 200/1, кп 63/2, затим иде дуж
кп 200/1, пролази кроз кп 498, у којој скреће, потом иде дуж
целе кп 69/2, кп 70/4, и завршава се у истој, на граници са
суседним насељеним местом Медошевац, а све у КО Бурово.
3. Улица Вукана Немањића – улица почиње од новопредложене Стефана Немање (кп 502), између кп 210 и кп
212/3, иде целом својом дужином кроз кп 499/3 и завршава се код новопредложене династије Немањића, између кп
61/2 и кп 201/2, а све у КО Бурово.
4. Улица краља Драгутина – улица почиње од новопредложене Династије Немањића (кп 512), између кп 454/7 и кп
454/3, иде целом својом дужином кроз кп 454/4 и завршава
се код кп 454/6, између кп 454/9 и кп 454/5, а све у КО Бурово.
5. Улица краља Владислава – улица почиње од новопредложене Стефана Немање (кп 502), између кп 187/2 и кп
185, иде целом својом дужином кроз кп 186 и завршава се
код кп 498, између кп 168 и кп 165, а све у КО Бурово.
6. Улица краља Радослава – улица почиње од новопредложене Стефана Немање (кп 502), између кп 469 и кп 456,
иде делом дуж кп 503, затим дуж целе кп 479 и завршава се
код кп 239/1, између кп 482/2 и кп 236, а све у КО Бурово.
7. Улица Растка Немањића – улица почиње од новопредложене Стефана Немање (кп 502), између кп 298/2 и кп
299, иде целом својом дужином кроз кп 506 и завршава се
на граници са суседним насељеним местом Дрен, између кп
259 и кп 278/3, а све у КО Бурово.
8. Љубостињска улица – улица почиње од новопредложене Растка Немањића (кп 508), између кп 353 и кп 336, иде
целом својом дужином кроз кп 509, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Зеоке, између кп 133 и кп
136/1, а све у КО Бурово.
9. Пећка улица – улица почиње од новопредложене Стефана Немање (кп 502), између кп 304/6 и кп 305, иде целом
својом дужином кроз кп 510/1 и завршава се код новопредложене Љубостињске улице (кп 509), између кп 326/2 и кп
362/1, а све у КО Бурово.
10. Градачка улица – улица почиње од новопредложене
Растка Немањића (кп 506), између кп 261 и кп 263/2, иде целом својом дужином кроз кп 507 и завршава се код кп 523,
на граници са суседним насељеним местом Дрен, између кп
354 и кп 494/2, а све у КО Бурово.
Образложење: Градац је задужбина краљице Јелене Анжујске, жене краља Уроша I и налази се западно од Брвеника на Ибру. Манастир је подигнут око 1270. године, а живописан око 1275. године. Краљица је овде основала прву
женску школу.
11. Рачка улица – улица почиње од новопредложене Краља Радослава, на кп 503, између кп 234 и кп 480, иде целом
својом дужином кроз кп 503 и завршава се код новопредложене Растка Немањића (кп 506), између кп 223 и кп 245, а
све у КО Бурово.
Образложење: Манастир Рача, са Вазнесењском црквом,
налази се на падинама Таре, недалеко од Бајине Баште. Подигао га је 1276. млади краљевић Драгутин, праунук Немањин. Некада је био један од центара српске писмености и
преписивачке делатности.
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12. Ариљска улица – улица почиње од новопредложене
Рачке улице (кп 503), између кп 243/3 и кп 244/3, иде целом
својом дужином кроз кп 504 и завршава се код кп 505, између кп 241/1 и кп 255/2, а све у КО Бурово.
Образложење: Манастир Ариље је задужбина краља
Драгутина, подигнута пре 1295. године и посвећена светом
Ахилију Лариском. Манастир Ариље је био седиште моравичких епископа. Црква је живописана 1296. године и у њој
се налази највећа галерија портрета Немањића XIII века.
Члан 25.
У насељеном месту Чибутковица (матични број насеља:
704270) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица ибарски пут – део је државног пута IV реда и
представља наставак новопредложене Ибарски пут, из насељеног места Жупањац, и продужава се у делу који почиње
на граници са суседним насељеним местом Жупањац, између кп 1016 и кп 1018, иде дуж целе кп 2910, сече кп 2842/1,
иде дуж целе кп 2908, и завршава се на граници са суседним
насељеним местом Дудовица, између кп 2812/7 и кп 2812/8,
а све у КО Чибутковица.
2. Вардарска улица – почиње од Лазаревачки друм (кп
2851), између кп 415 и кп 445, иде делом дуж кп 2864, кп
2874, и завршава код новопредложене Аксентија Миладиновића, између кп 1402 и кп 1812, а све у КО Чибутковица.
3. Нерска улица – почиње од новопредложене Вардарске
улице (кп 2864), између кп 417 и кп 419, иде целом својом
дужином кроз кп 2866, и завршава се код новопредложене
Млавске улице (кп 2878), између кп 1495 и кп 1494/1, а све у
КО Чибутковица.
4. Улица Аксентија Миладиновића – представља продужетак постојеће Улице Аксентија Миладиновића (матични
број: 704270044730) и продужава се у делу који почиње између кп 1825 и кп 1818/1, иде делом дуж кп 2882, сече кп
1816/2, кп 2848, кп 1813, кп 2874, кп 1402, кп 2843, кп 1403,
иде делом дуж кп 2879, кп 2864, затим иде дуж целе кп 2871,
и завршава се код новопредложене Нерске улице (кп 2886),
између кп 946 и кп 947, а све у КО Чибутковица.
5. Увачка улица – почиње од новопредложене Нерске
улице (кп 2866), пролази кроз кп 758, иде дуж кп 2870, и завршава се код кп 2840, између кп 647/1 и кп 645/1, а све у
КО Чибутковица.
6. Скадарска улица – почиње од новопредложене Нерске
улице (кп 2866), између кп 926/1 и кп 760, иде дуж целе кп
920, целе кп 906, и завршава се код кп 794, између кп 907 и
кп 793, а све у КО Чибутковица.
7. Моравска улица – почиње од новопредложене Нерске
улице (кп 2866), између кп 1296 и кп 931, иде дуж целе кп
2877/2, сече кп 2911, иде дуж целе кп 2877/1, и завршава се код
кп 2876, између кп 1239 и кп 1561, а све у КО Чибутковица.
8. Млавска улица – почиње од новопредложене Аксентија Миладиновића (кп 2864), између кп 1437 и кп 1414/2, иде
дуж целе кп 2878, сече кп 1579/2, кп 1579/1, затим иде дуж кп
2852/3, и завршава се код новопредложене Ибарски пут (кп
2908), између кп 2572/9 и кп 2573/2, а све у КО Чибутковица.
9. Тамишка улица – почиње од новопредложене Млавске
улице (кп 2878), између кп 1700 и кп 1747, иде целом својом
дужином кроз кп 2880, и завршава се код новопредложене
Млавске улице (кп 2852/3), између кп 2241 и кп 1679, а све у
КО Чибутковица.
10. Златарска улица – почиње од новопредложене Млавске улице (кп 2878), између кп 1671/7 и кп 1691/1, иде делом
дуж кп 1671/11, скреће и пролази кроз кп 1672/1, кп 1673/2,
поново скреће и иде дуж целе кп 1673/5, и завршава се код
кп 1673/4, између кп 1673/2 и кп 1673/1, а све у КО Чибутковица.
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11. Нишавска улица – почиње од новопредложене Млавске улице, између кп 1580 и кп 1579/1, иде целом својом дужином кроз кп 1852/3, и завршава се код новопредложене
Ибарски пут (кп 2908), између кп 1198 и кп 1092/1, а све у
КО Чибутковица.
12. Јаворска улица – почиње од новопредложене Млавске улице (кп 2852/3), између кп 1660/2 и кп 1657/1, иде целом својом дужином кроз кп 2235/1, и завршава се код новопредложене Ибарски пут (кп 2908), између кп 2231/1 и кп
1657/1, а све у КО Чибутковица.
13. Улица Вука Караџића – представља наставак новопредложене Вука Караџића из насељеног места Шушњар и
продужава се у делу који почиње на граници са суседним
насељеним местом Шушњар, између кп 54 и 597/1 (КО Стубица), иде дуж целе кп 2889, кп 2850, сече кп 2840, пролази
кроз кп 2851, кп 576, иде дуж целе кп 2869, и завршава се
код новопредложене Увачке улице(кп 2870), између кп 603
и кп 704, а све у КО Чибутковица.
14. Мирочка улица – почиње од новопредложене Увачке
улице (кп 2870), између кп 677/5 и кп 689/2, иде дуж целе кп
2873/2, делом дуж кп 2911, затим дуж целе кп 1051, делом
дуж кп 2912, и завршава се код новопредложене Ибарски
пут (кп 2908), између кп 1105/2 и кп 1098/2, а све у КО Чибутковица.
15. Невесињска улица – почиње од новопредложене
Увачке улице (кп 2870), између кп 689/2 и кп 695, иде дуж
кп 690, пролази кроз кп 802 и завршава се код кп 809, а све у
КО Чибутковица.
16. Јасеничка улица – почиње од предложене Мирочке
улице (кп 2873/2), пролази кроз кп 672/6, иде дуж кп 671/2,
и завршава се код кп 670/1, између кп 670/2 и кп 671/1, а све
у КО Чибутковица.
17. Јадарска улица – почиње од новопредложене Мирочке улице, између кп 1045/1 и кп 1045/2, иде целом својом
дужином кроз кп 2912, и завршава се код новопредложене
Увачке улице (кп 2870), између кп 647/1 и кп 646/1, а све у
КО Чибутковица.
18. Подрињска улица – почиње од новопредложене Мирочка улице (кп 2873/2), између кп 826/1 и кп 672/6, иде дуж
целе кп 824, пролази кроз кп 831, кп 832, кп 658/9, кп 835,
кп 834, иде дуж целе кп 851, делом дуж кп 2872, и завршава
се код новопредложене Јадарске улице (кп 2912), између кп
977/12 и кп 869/23, а све у КО Чибутковица.
19. Старопланинска улица – почиње од новопредложене
Ибарски пут (кп 2908), између кп 1094/3 и кп 1189, иде дуж
целе кп 2852/2, иде делом дуж кп 1027/2, пролази кроз кп
1024, кп 2842/1, затим пролази кроз кп 1012, где се и завршава, а све у КО Чибутковица.
20. Миџорска улица – почиње од новопредложене Млавске улице (кп 2852/3), између кп 2334/1 и кп 2519, иде целом
својом дужином кроз кп 2333, и завршава се на истој, између кп 2331/3 и кп 2329, а све у КО Чибутковица.
21. Паштричка улица – улица почиње од Лазаревачки
друм (кп 2851), између кп 2039 и кп 2051/3, иде дуж целе
кп 2040, сече кп 2882, иде дуж целе кп 2883, и завршава се
код новопредложене Млавске улице (кп 2852/3), између кп
2523/3 и кп 2573/3, а све у КО Чибутковица.
22. Шарпланинска улица – улица почиње од Др Воје Даниловића (кп 2851), иде дуж целе кп 2119/2, делом дуж кп
2884, и завршава се код кп 2626, између кп 2624 и кп 2631/1,
а све у КО Чибутковица.
23. Дунавска улица – улица почиње од Др Воје Даниловића (кп 2851), између кп 2197/3 и кп 2189, иде целом својом дужином кроз кп 2197/4, и завршава се код кп 2645/4,
између кп 2198/8 и кп 2189, а све у КО Чибутковица.

25. јул 2019.

24. Маљенска улица – улица почиње од новопредложене
Ибарски пут (кп 2908), између кп 2784 и кп 2650/1, иде целом својом дужином кроз кп 2852/5, и завршава се код новопредложене Ибарски пут (кп 2908), између кп 2608 и кп
2638/2, а све у КО Чибутковица.
Члан 26.
У насељеном месту Дудовица (матични број насеља:
704032) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица ибарски пут – део је државног пута IV реда и
представља наставак новопредложене Ибарски пут, из насељеног места Чибутковица и продужава се у делу који почиње на граници са суседним насељеним местом Чибутковица, између кп 12/7 и кп 13/4, иде дуж целе кп 1317, сече
кп 1273, иде дуж целе кп 1318, сече кп 1269/1, иде дуж целе
кп 1319, сече кп 1312, и завршава се на граници са суседним
насељеним местом Липље (општина Љиг), а све у КО Дудовица.
2. Улица Друге шумадијске бригаде – представља продужетак постојеће Улице Друге шумадијске бригаде (матични
број:704032044954) и продужава се у делу који почиње код
кп 246/1, сече кп 1322, кп 1269/1, кп 1323, пролази кроз кп
246/2, кп 1269/3, иде делом дуж кп 1281, иде дуж целе кп
1282, и завршава се код новопредложене Јермске улице (кп
1275/3), између кп 306/3 и кп 306/1, а све у КО Дудовица.
3. Брзавска улица – почиње од новопредложене Друге
шумадијске бригаде (кп 1281), између кп 234 и кп 270, иде
целом својом дужином кроз кп 1280, и завршава се код кп
240, између кп 235 и кп 242/2, а све у КО Дудовица.
4. Бегејска улица – почиње од новопредложене Друге
шумадијске бригаде, између кп 269/3 и кп 301, иде дуж кп
1281, затим дуж кп 1307, где се и завршава, код новопредложене Сибничке улице (кп 1288), а све у КО Дудовица.
5. Јермска улица – почиње од новопредложене Ибарски
пут, на кп 1319, иде дуж целе кп 1275/3, затим дуж кп 1307,
и завршава се код новопредложене Ибарски пут (кп 1319),
између кп 1141/2 и кп 1160/1, а све у КО Дудовица.
6. Клинска улица – почиње од новопредложене Јермске
улице (кп 1275/3), између кп 904/1 и кп 909, иде целом својом дужином кроз кп 1285, и завршава се код новопредложене Бегејске улице (кп 1281), између кп 465/3 и кп 490/1, а
све у КО Дудовица.
7. Дреничка улица – почиње од новопредложене Јермске улице (кп 1275/3), између кп 1077/1 и кп 1081/3, иде дуж
целе кп 1289, затим делом дуж кп 1287, и завршава се код
новопредложене Клинске улице (кп 1285), између кп 527/2
и кп 554, а све у КО Дудовица.
8. Чемерничка улица – почиње од новопредложене
Клинске улице (кп 1285), између кп 929/5 и кп 938/8, иде целом својом дужином кроз кп 1287, и завршава се код новопредложене Дреничке улице, између кп 532 и кп 765/3, а све
у КО Дудовица.
9. Лужничка улица – почиње од новопредложене Бегејске улице (кп 1281), између кп 513/4 и кп 517, иде целом
својом дужином кроз кп 1286, и завршава се између кп 561
и кп 580, а све у КО Дудовица.
10. Сибничка улица – почиње од новопредложене Јермске улице (кп 1275/3), између кп 1084/3 и кп 796/4, иде целом својом дужином кроз кп 1288, и завршава се код новопредложене Бегејска улице, између кп 613 и кп 622/1, а све у
КО Дудовица.
11. Заовинска улица – почиње од новопредложене Сибничке улице (кп 1288), између кп 1084/1 и кп 793/2, иде целом својом дужином кроз кп 1292, и завршава се између кп
770/1 и кп 789, а све у КО Дудовица.
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12. Злотска улица – почиње од новопредложене Ибарски
пут (кп 1319), између кп 1012/6 и кп 1039/3, иде целом својом дужином кроз кп 1298/1, и завршава се код новопредложене Јермске улице, између кп 1059/1 и кп 1035/1, а све у КО
Дудовица.
13. Гучевска улица – почиње од новопредложене Јермске
улице (кп 1275/3), пролази кроз кп 796/6, иде дуж целе кп
1085/2, кп 811/6, затим пролази кроз кп 811/4, и завршава
се код новопредложене Тарске улице, између кп 811/3 и кп
806, а све у КО Дудовица.
14. Борањска улица – почиње од новопредложене Јермске улице (кп 1275/3), између кп 1090/1 и кп 1089, иде целом
својом дужином кроз кп 1301, и завршава се код кп 1148/5,
између кп 1150/2 и кп 1147/1, а све у КО Дудовица.
15. Медведничка улица – почиње од новопредложене
Јермске улице (кп 1275/3), између кп 1159/3 и кп 1153/2, иде
целом својом дужином кроз кп 1300, и завршава се код кп
1252/2, између кп 1248/2 и кп 1249/1, а све у КО Дудовица.
16. Улица Саве Сандића – почиње од новопредложене
Ибарски пут (кп 1319), између кп 1138/2 и кп 1137, иде целом својом дужином кроз кп 1139/1, и завршава се код кп
1024/3, између кп 1131 и кп 1025/3, а све у КО Дудовица.
Образложење: Сава Сандић (1915–2016) био је истакнути и најстарији српски вајар.
17. Дичинска улица – почиње од новопредложене Ибарски пут (кп 1319), између кп 1140/1 и кп 1160/5, иде дуж целе
кп 1275/4, сече кп 1124/2, иде дуж целе кп 1165/3, и завршава
се на граници са суседним насељеним местом Липље (општина Љиг), између кп 1124/1 и кп 1165/2, а све у КО Дудовица.
18. Тарска улица – почиње од новопредложене Сибничке
улице (кп 1288), између кп 819/2 и кп 818, иде делом дуж кп
1291, иде дуж целе кп 1293, дуж целе кп 1265/9, и завршава
се код новопредложене Радничке улице (кп 1267), између
кп 1266 и кп 1265/1, а све у КО Дудовица.
19. Озренска улица – почиње од новопредложене Тарске
улице (кп 1293), између кп 841/3 и кп 841/4, иде дуж целе кп
1290/1, иде делом дуж кп 2606, где се и завршава, између кп
2585 (КО Брајковац) и кп 668, а све у КО Дудовица.
20. Радничка улица – представља продужетак Радничке
из насељеног места Липље (општина Љиг) и продужава се
у делу који почиње на граници са суседним насељeним местом Липље (општина Љиг), сече кп 1312, иде дуж целе кп
1267, и завршава се на истој кп, на граници са истим суседним насељеним местом Липље, између кп 1265/1 и 1268/4, а
све у КО Дудовица.
21. Виситорска улица – почиње од Дванаестог септембра
(кп 1274/1), између кп 12/11 и кп 12/5, иде целом својом дужином кроз кп 12/14, и завршава се код кп 12/1, између кп
12/10 и кп 12/6, а све у КО Дудовица.
Члан 27.
У насељеном месту Јунковац (матични број насеља:
704075) утврђују се следећи називи улица:
1. Комовичка улица – почиње од Милића Јаковљевића
Солунца (кп 1637), пролази кроз кп 956/1, кп 955/1, у којој
скреће, затим пролази кроз кп 954/1, где поново скреће, пролази између кп 954/7 и кп 954/8, иде поред кп 954/3 и кп 954/2,
улази у кп 953/1, где се и завршава, а све у КО Јунковац.
2. Ђеравичка улица – почиње од новопредложене Комовичке улице, на кп 955/1, иде кроз исту, између кп 955/9
и кп 955/11, затим улази у кп 956/1, у којој скреће, пролази
поред кп 956/4, улази у кп 958/2, где се и завршава, а све у
КО Јунковац.
3. Сталаћка улица – улица почиње од Стублинске улице
(кп 1123/2), пролази кроз кп 1128/3, уз границу са кп 1128/7
и завршава се код кп 1123/3, а све у КО Јунковац.
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Члан 28.
У насељеном месту Крушевица (матични број насеља:
704083) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица хиљаду триста каплара – представља део државног пута IV реда (магистрала 27) и продужетак новопредложене Хиљаду триста каплара (из насељеног места
Трбушница), продужава се у делу који почиње на граници
са суседним насељеним местом Трбушница, између кп 469 и
кп 468, иде дуж целе кп 1818, сече кп 1820, кп 1807, кп 410/3,
иде дуж целе кп 1817, и завршава се на граници са суседним
насељеним местом Прогореоци (општина Аранђеловац),
између кп 309/1 и кп 307/2, а све у КО Крушевица.
2. Улица аранђеловачки пут – почиње на граници са суседним насељеним местом Рудовци и представља наставак
новопредложене Аранђеловачки пут из насељеног места
Рудовци и продужава се у делу између кп 42 и кп 51/1, иде
дуж кп 1819, кп 1820, сече кп 1807, и завршава се на истој,
код новопредложене Хиљаду триста каплара, а све у КО
Крушевица.
3. Скрапешка улица – улица почиње од новопредложене
Хиљаду триста каплара (кп 1818), између кп 469 и кп 471/1,
иде дуж целе кп 1835, сече кп 1808, иде делом дуж кп 1836, и
завршава се између кп 500 и кп 704, а све у КО Крушевица.
4. Улица Драгана Манцеа – почиње од новопредложене
Хиљаду триста каплара (кп 1818), између кп 540 и кп 586,
иде дуж целе кп 1837, сече кп 1808, иде дуж целе кп 1838, и
завршава се између кп 684/2 и кп 988, а све у КО Крушевица.
Образложење: Драган Манце (1962–1985) је био српски
фудбалер.
5. Улица Наталије Бјелајац – почиње од новопредложене
Хиљаду триста каплара (кп 1818), између кп 431 и кп 415/2,
иде дуж целе кп 430, скреће и сече кп 417/3, затим иде дуж
целе кп 418/5, и завршава се код кп 418/1, између кп 418/6 и
кп 414/9, а све у КО Крушевица.
Образложење: Наталија Бјелајац (1893-1974) била је српска хероина, болничарка и наредник српске војске у Балканским и Првом светском рату. У борбама је рањавана 12
пута и одликована 12 пута. Због исказане храбрости у борбама добила је и прво одликовање медаљу Милош Обилић.
Одликована је и Карађорђевом звездом са мачевима после
пробоја Солунског фронта и ослобађања Битоља.
6. Улица Данице Томић – почиње од новопредложене
Хиљаду триста каплара (кп 1818), између кп 592/2 и кп 594,
иде дуж целе кп 593, сече кп 1808, затим иде дуж целе кп
626, и завршава се код кп 627/2, а све у КО Крушевица.
Образложење: Даница Томић (1905-1961) била је прва
српска авијатичарка. Била је прва жена са пилотском дозволом у Краљевини Југославији. 1928. године је постала прва
жена у Србији која је изводила авионске акробације на 2.500
метара.
7. Улица Босе Ранковић – почиње од новопредложене
Аранђеловачки пут (кп 1819), између кп 357/3 и кп 355, иде
целом својом дужином кроз кп 1823, и завршава се код кп
350, а све у КО Крушевица.
Образложење: Боса Ранковић (1872-?) била је болничарка у Балканским и Првом светском рату.
8. Улица Ленке Рабасовић – почиње од новопредложене
Босе Ранковић (кп 1823), пролази кроз кп 367, кп 369, кп
364, кп 363, кп 362, кп 373, кп 372, кп 371, кп 344, сече кп
343, кп 342, и завршава се код кп 340/2, а све у КО Крушевица.
Образложење: Ленка Рабасовић била је српска хероина,
комита и учесница Првог светског рата. Имала је четири
брата, који су били борци српске војске током ратова.
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9. Улице Олге Спиридоновић – почиње од новопредложене Аранђеловачки пут (кп 1819), између кп 43/12 и кп
43/7, иде целом својом дужином кроз кп 43/10, и завршава
се код кп 43/6, а све у КО Крушевица.
Образложење: Олга Спиридоновић (1923–1994) била је
позоришна, телевизијска и филмска глумица.
10. Друмска улица – почиње од новопредложене Хиљаду триста каплара (кп 1817), сече кп 1807, кп 1810, иде дуж
кп 259/4, кп 1834, и завршава се код новопредложене Неготинске улице (кп 1822), између кп 933 и кп 1130, а све у КО
Крушевица.
11. Чачанска улица – почиње од новопредложене Друмске улице (кп 1834), између кп 845 и кп 1197, иде целом
својом дужином кроз кп 1842, и завршава се код новопредложене Неготинске улице (кп 1822), између кп 1129/4 и кп
1178/1, а све у КО Крушевица.
12. Пиротска улица – почиње од новопредложене Друмске улице (кп 1834), између кп 908 и кп 859/2, иде делом дуж
кп 902, затим дуж целе кп 901, и завршава се код кп 881, између кп 899/1 и кп 865, а све у КО Крушевица.
13. Пчињска улица – почиње од новопредложене Хиљаду триста каплара (кп 1817), сече кп 1807, иде дуж кп 1821,
и завршава се код кп 1848, између кп 1587/2 и кп 1430, а све
у КО Крушевица.
14. Крушевачка улица – почиње од новопредложене Хиљаду триста каплара (кп 1817), између кп 308/2 и кп 308/1,
иде дуж целе кп 308/3, сече кп 1807, кп 287, кп 286/2, иде
дуж кп 1832, и завршава се код новопредложене Пчињске
улице (кп 1821), између кп 1288 и кп 1289/1, а све у КО Крушевица.
15. Краљевачка улица – почиње од новопредложене Крушевачке улице (кп 1832), између кп 1291/1 и кп 1277/1, иде
целом својом дужином кроз кп 1276, и завршава се на граници са суседним насељеним местом Прогореоци (општина Аранђеловац), између кп 1273/1 и кп 1275/2, а све у КО
Крушевица.
16. Новосадска улица – почиње од новопредложене
Пчињске улице (кп 1821), између кп 1308 и кп 1289/3, иде
делом дуж кп 1306, скреће и иде дуж целе кп 1305, и завршава се код кп 1380, а све у КО Крушевица.
17. Неготинска улица – почиње од новопредложене
Пчињске улице (кп 1821), између кп 1367/3 и кп 1364, иде
дуж целе кп 1822, делом дуж кп 1852, где се и завршава, између кп 1718 (КО Трбушница) и кп 991, а све у КО Крушевица.
18. Алексиначка улица – почиње од новопредложене Неготинске улице (кп 1822), између кп 1044/5 и кп 1045, иде
целом својом дужином кроз кп 1843, и завршава се код кп
1494/1, а све у КО Крушевица.
19. Параћинска улица – почиње од новопредложене Неготинске улице (кп 1822), између кп 1067/1 и кп 1091/2, иде
целом својом дужином кроз кп 1845, и завршава се на истој,
између кп 1498 и кп 1076/2, а све у КО Крушевица.
20. Врањска улица – почиње од новопредложене Неготинске улице (кп 1822), између кп 1116 и кп 1179, иде целом
својом дужином кроз кп 1846, и завршава се на истој, између кп 1522 и кп 1542, а све у КО Крушевица.
21. Газиместанска улица – улица почиње на граници са
суседним насељеним местом Рудовци, између кп 1806 и кп
55, иде целом својом дужином кроз кп 1815, и завршава се
између кп 144/1 и кп 85, а све у КО Крушевица.
22. Липарска улица – представља продужетак новопредложене Липарске, из насељеног места Трбушница и продужава се у делу који иде дуж границе са суседним насељеним
местом Трбушница, почиње између кп 1719 (КО Трбушница)
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и кп 991 (КО Крушевица), иде целом својом дужином кроз
кп 1852 (КО Крушевица), и завршава се између кп 1759 (КО
Трбушница) и кп 1004 (КО Крушевица).
Члан 29.
У насељеном месту Миросаљци (матични број насеља:
704148) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица учитеља Радисава Обрадовића – заједничка је
са суседним насељеним местом Сибница (општина Сопот)
и представља продужетак постојеће Улице учитеља Радисава Обрадовића (матични број: 705080096187) из насељеног места Сибница и продужава се у делу који почиње на
граници са суседним насељеним местом Сибница (општина
Сопот), између кп 408 и кп 425, иде целом својом дужином
кроз кп 2649/1 и завршава се између кп 1411/2 и кп 1443, а
све у КО Миросаљци.
2. Улица Бранка Милијановића – заједничка је са суседним насељеним местом Сибница (општина Сопот) и представља продужетак постојеће Улице Бранка Милијановића
(матични број: 705080073973) из насељеног места Сибница
и продужава се у делу којипочиње на граници са суседним
насељеним местом Сибница (општина Сопот), између кп
113 и кп 118, иде целом својом дужином кроз кп 2645 и завршава се између кп 1768 и кп 2016, а све у КО Миросаљци.
3. Улица Драгана Лукића – почиње од новопредложене Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп
1301/4 и кп 1299, иде дуж целе кп 2643/2, сече кп 2670/1, иде
делом дуж кп 2643/1, делом дуж кп 2660, кп 2661 и завршава се између кп 655/1 и кп 327/4, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Драган Лукић (1928-2006) био је српски
дечји писац.
4. Улица араповачки друм – представља продужетак новопредложене Араповачки друм из насељеног места Араповац и продужава се у делу који почиње од новопредложене
Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), иде дуж целе кп
2670/1, кп 1021/1, затим пролази кроз суседно насељено место Араповац и кп 1753/1 (КО Араповац), враћа се у насељено место Миросаљци, иде дуж кп 1021/2 и завршава се у
истој, на граници са суседним насељеним местом Араповац,
а све у КО Миросаљци.
5. Улица Владана Деснице – почиње од новопредложене
Драгана Лукића (кп 2643/1), између кп 687 и кп 681/2, иде
целом својом дужином кроз кп 2662/1 и завршава се код новопредложене Араповачки друм (кп 1021/1), између кп 1020
и кп 1073/2, а све у КО Миросаљци.
6. Улица Јована Христића – почиње од новопредложене
Драгана Лукића(кп 2643/1), сече кп 1142, иде целом својом
дужином кроз кп 1240 и завршава се код новопредложене
Араповачки друм (кп 2670/1), између кп 1236 и кп 1235/1, а
све у КО Миросаљци.
7. Улица Станислава Биничког – почиње од новопредложене Араповачки друм (кп 2670/1), између кп 2670/5 и кп
1269/5, иде целом својом дужином кроз кп 2670/3 и завршава се код новопредложене Драгана Лукића(кп 2643/2), између кп 1312/1 и кп 1273/2, а све у КО Миросаљци.
8. Улица Петра Стојановића – почиње од новопредложене Араповачки друм (кп 1021/1), између кп 1058/1 и кп
1062/1, иде целом својом дужином кроз кп 2662/3 и завршава се код кп 2662/4, између кп 1052/3 и кп 1173/2, а све у КО
Миросаљци.
9. Улица Слободана Селенића – почиње од новопредложене Владана Деснице (кп 2662/1), између кп 1020 и кп 988,
иде целом својом дужином кроз кп 1013 и завршава се код
кп 1005, између кп 1006/1 и кп 1004/1, а све у КО Миросаљци.
10. Улица Ивана Косанчића – почиње од новопредложене Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп
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796 и кп 588/5, иде целом својом дужином кроз кп 2658 и
завршава се између кп 621 и кп 610, а све у КО Миросаљци.
11. Улица Бранка Миљковића – почиње од новопредложене Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп 766/1 и кп 771/1, иде дуж целе кп 2668, пролази кроз
кп 2667, иде дуж целе кп 2664 и завршава се код новопредложене Драгана Лукића (кп 2643/1), између кп 729/2 и кп
646/2, а све у КО Миросаљци.
12. Улица Јеврема Грујића – почиње од новопредложене
Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп 771/2
и кп 799/4, иде целом својом дужином кроз кп 2667 и завршава се код новопредложене Бранка Миљковића, између кп
637 и кп 746, а све у КО Миросаљци.
13. Чича-Илијина улица – почиње од новопредложене
Драгана Лукића (кп 2643/1), између кп 727/3 и кп 729/2, иде
целом својом дужином кроз кп 2665 и завршава се између
кп 722/3 и кп 740, а све у КО Миросаљци.
14. Улица др Драгиње Бабић – почиње од новопредложене Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп
1538 и кп 1547, иде дуж кп 1546, пролази кроз кп 760/2, кп
760/3, кп 760/1, где се и завршава, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Др Драгиња Бабић (1886-1915) била је
доктор и једна од првих доктора жена у нашој земљи. Каријеру је започела у Ваљеву где је током Балканских ратова
била управник резервне болнице.
Иницијативу је поднела Библиотека града Београда.
15. Улица Данице Антић – почиње од новопредложене Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп
1832/1 и кп 1531, иде целом својом дужином кроз кп 2665
и завршава се између кп 1542 и кп 1543, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Даница Антић (1910-1989) била је српска
сликарка. Дела Данице Антић се чувају у јавним збиркама:
Народном музеју и Музеју савремене уметности у Београду,
Спомен-збирци Павла Бељанског и Поклон-збирци Рајка
Мамузића у Новом Саду, али и у другим музејима и приватним колекцијама.
16. Улица Ксеније Јовановић – почиње од новопредложене Данице Антић (кп 2665), између кп 1832/1 и кп 1526/2,
сече кп 1523, иде делом дуж кп 1833/4 и завршава се између
кп 1832/2 и кп 1522/2, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Ксенија Јовановић (1928-2012) била је југословенска, српска и босанскохерцеговачка филмска, телевизијска и позоришна глумица.
Иницијативу је поднео Завод за заштиту споменика културе Града Београда.
17. Улица Косте Стаменковића – почиње од новопредложене Бранка Милијановића(кп 2645), између кп 1675/2 и кп
1685, иде дуж целе кп 2651, сече кп 2686, иде дуж целе кп
2650 и завршава се код новопредложене Учитеља Радисава
Обрадовића (кп 2649/1), између кп 564/1 и кп 563, а све у
КО Миросаљци.
18. Улица Тозе Марковића – почиње од новопредложене
Учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), пролази кроз кп
808, сече кп 2687, иде делом дуж кп 2653, иде делом дуж кп
2652, иде дуж целе кп 831/5, поново иде дуж кп 2652, сече кп
868/2, кп 872, кп 2652, кп 866, кп 2651, иде дуж целе кп 922 и
завршава се код новопредложене Бранка Милијановића (кп
2645), између кп 924/2 и кп 248, а све у КО Миросаљци.
19. Улица Арсена Диклића – почиње од новопредложене
Тозе Марковића, између кп 835/7 и кп 833/1, иде целом својом дужином кроз кп 2653 и завршава се код новопредложене Косте Стаменковића, између кп 566 и кп 549/1, а све у
КО Миросаљци.
Образложење: Арсен Диклић (1922–1995) био је српски
писац, филмски и телевизијски сценариста. Својим књи-
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жевним стваралаштвом сврстао се у ред најзначајнијих српских писаца за децу и омладину.
20. Улица Јаше Томића – почиње од новопредложене Арсена Диклића (кп 2653), пролази кроз кп 843, кп 842/1 и завршава се код кп 842/2, а све у КО Миросаљци.
21. Улица Драгана Лаковића – почиње од новопредложене Тозе Марковића, на кп 2653, иде дуж кп 1659/1, пролази
кроз кп 1646/5, сече кп 1659/1, иде делом дуж кп 1648/3, поново иде дуж кп 1659/1 и завршава се код новопредложене Бранка Милијановића (кп 2645), између кп 1656/4 и кп
1671, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Драган Лаковић (1929–1990) је био српски глумац и певач дечјих песама.
22. Улица Грчића Миленка – почиње од новопредложене
Косте Стаменковића (кп 2651), између кп 518 и кп 877, иде
целом својом дужином кроз кп 2646 и завршава се између
кп 494 и кп 880, а све у КО Миросаљци.
23. Улица деспота Угљеше – почиње од новопредложене
Косте Стаменковића (кп 2651), између кп 523 и кп 876, иде
целом својом дужином кроз кп 522/2 и завршава се код кп
519, између кп 522/1 и кп 876, а све у КО Миросаљци.
24. Улица браће Недић – почиње од новопредложене Косте Стаменковића (кп 2651), између кп 877 и кп 912/1, иде
дуж целе кп 911, дуж целе кп 895/3 и завршава се код кп
900/1, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Глигорије и Димитрије (Јанко) Недић,
били су браћа из села Осечине и српски устаници у Првом
српском устанку и команданти српске војске на Боју на Чокешини.
25. Хаџи-Проданова улица – почиње од новопредложене Тозе Марковића (кп 2653), између кп 822 и кп 823/1, иде
целом својом дужином кроз кп 2655 и завршава се код новопредложене Бранка Милијановића (кп 2645), између кп
1765 и кп 1759, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Продан Глигоријевић, познат као Хаџи
Продан (1760–1825) је био војвода Првог српског устанка, Српске револуције, Грчког рата за независност против
Османског царства. Водио је побуну 1814. године под називом Хаџи-Проданова буна.
26. Баба-Вишњина улица – почиње од новопредложене
Хаџи-Проданове улице (кп 2655), између кп 1612 и кп 1616,
иде целом својом дужином кроз кп 2676 и завршава се код
новопредложене кнеза Властимира, између кп 1787/2 и кп
1627/3, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Вишња Урошевић, познатија под именом
Баба Вишња (?–1817) била је мајка кнеза Милоша и родоначелница фамилије Обреновић.
27. Улица кнеза Властимира – улица почиње од новопредложене Марије Вучетић (кп 2682), између кп 1909/1 и
кп 1909/3, иде дуж целе кп 1909/2, иде делом дуж кп 2677,
иде дуж целе кп 1760/5 и завршава се код кп 1754, између кп
1630/3 и кп 1760/3, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Властимир (805–851) је био први српски
кнез (архонт). По њему се најстарија српска владарска династија назива Властимировићи.
28. Улица Марије Вучетић – почиње од новопредложене
учитеља Радисава Обрадовића (кп 2649/1), између кп 1866/1
и кп 1822, иде дуж целе кп 1874, сече кп 2687, иде дуж целе
кп 2682 и завршава се код кп 2677, између кп 2241/3 и кп
1909/3, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Марија Вучетић Прита (1866–1954) била
је прва српска лекарка из некадашње Угарске, друга у Српству, учесник албанске голготе и носилац бројних одликовања.
29. Улица Симе Игуманова – почиње од новопредложене
Марије Вучетић (кп 2682), између кп 1923/2 и кп 1920, иде
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делом дуж кп 1922, скреће и иде дуж целе кп 1937, пролази кроз кп 1811/2, кп 1811/1, кп 1812, кп 1814, кп 1807/2, кп
1807/4, кп 1807/3 и завршава се код кп 1807/1, а све у КО
Миросаљци.
30. Улица Змаја од Ноћаја – почиње од новопредложене
Бранка Милијановића (кп 2645), између кп 1732 и кп 1731,
иде делом дуж кп 2679, иде дуж целе кп 2680, пролази кроз
кп 2198 и завршава се код кп 2200, а све у КО Миросаљци.
31. Улица Наке Спасић – почиње од новопредложене
Бранка Милијановића (кп 2645), између кп 231 и кп 229/4,
иде делом дуж кп 230, пролази кроз кп 214/1, кп 213/4, скреће и иде делом дуж кп 2644 и завршава се између кп 212/3 и
кп 91, а све у КО Миросаљци.
Образложење: Анастасија Нака Спасић (1864-1953) била
је добротвор, хуманитарни радник, покретач, инспиратор и
учесница већине значајних иницијатива за пружање помоћи у Србији, у првој половини 20. века.
32. Гуњевачка улица – почиње од новопредложене Бранка Милијановића (кп 2645), између кп 206/3 и кп 115, иде
делом дуж кп 2647, скреће и иде дуж целе кп 2099, пролази
кроз кп 2095/2, скреће и пролази кроз кп 2105, кп 2095/2,
сече кп 2081, кп 2693 и завршава се на граници са суседним
насељеним местом Тулеж (општина Аранђеловац), а све у
КО Миросаљци. Заједничка је са суседним насељеним местом Тулеж (општина Аранђеловац).
33. Адмиралска улица – почиње од новопредложене Гуњевачке улице (кп 2647), између кп 198/2 и кп 124/1, иде
дуж целе кп 184, пролази кроз кп 311, кп 312, кп 313/2, кп
313/1, кп 308, кп 314, кп 315 и завршава се на граници са суседним насељеним местом Тулеж (општина Аранђеловац), а
све у КО Миросаљци.
Члан 30.
У насељеном месту Петка (матични број насеља: 704156)
утврђују се следећи називи улица:
1. Улица ибарски пут – део државног пута IV реда
(Ибарска магистрала) и представља продужетак Улице
ибарски пут, из насељеног места Лазаревац и продужава
се и делу који почиње на граници са суседним насељеним
местом Лазаревац, између кп 65/3 и кп 2119/1, иде целом
својом дужином кроз кп 3401, и завршава се на граници са
суседним насељеним местом Ћелије (општина Лајковац),
између кп 796/1 и кп 2262, а све у КО Петка.
2. Пријепољска улица – почиње од Владике Николаја Велимировића (кп 3403/1), између кп 2509 и кп 2506, иде целом својом дужином кроз кп 2529, и завршава се између кп
2528 и кп 2507/1, а све у КО Петка.
3. Прибојска улица – почиње од Обршинског пута (кп
3409/1), између кп 3162/3 и кп 3166/3, иде дуж целе кп
3162/4, кп 3162/5, иде делом дуж кп 3161, и завршава се између кп 3162/9 и кп 3163, а све у КО Петка.
4. Нововарошка улица – почиње од Милована Лазаревића (кп 3411/1), између кп 3366/4 и кп 1383, иде дуж целе
кп 3388/1, кп 3388/2, и завршава се код кп 3389/3, између кп
3389/2 и кп 1382/4, а све у КО Петка.
Члан 31.
У насељеном месту Пркосава (матични број насеља:
704164) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица пркосавски венац – улица почиње од новопредложене Стражевица (кп 611), између кп 177 и кп 178, иде
дуж кп 606, скреће код кп 39 и иде дуж целе кп 127, затим
дуж кп 616/3 и завршава се између кп 304/1 и кп 304/3, а све
у КО Пркосава.
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2. Рисовачка улица – почиње од новопредложене Пркосавски венац (кп 616/3), између кп 292/1 и кп 292/2, иде дуж
целе кп 292/3, кп 286/3, сече кп 285, иде дуж кп 610/2 и завршава се код новопредложене Стражевица (кп 611), између
кп 450/1 и кп 556, а све у КО Пркосава.
Образложење: По пећини Рисовача која се налази на
улазу у Аранђеловац.
3. Букуљска улица – почиње од новопредложене Рисовачке улице (кп 610/2), између кп 162 и кп 272, иде целом
својом дужином кроз кп 213 и завршава се код новопредложене Пркосавски венац (кп 606), између кп 191/1 и кп 190, а
све у КО Пркосава.
4. Сокобањска улица – почиње од новопредложене Букуљске улице (кп 213), између кп 191/2 и кп 189, иде целом
својом дужином кроз кп 200, где се и завршава, између кп
199/1 и кп 181/5, а све у КО Пркосава.
5. Куршумлијска улица – почиње од новопредложене
Пркосавски венац (кп 606), између кп 165/3 и кп 166/1, иде
целом својом дужином кроз кп 165/2 и завршава се код кп
154/1, између кп 165/1 и кп 166/2, а све у КО Пркосава.
6. Проломска улица – почиње од новопредложене Стражевица (кп 611), између кп 179 и кп 410/1, иде целом својом
дужином кроз кп 207/2 и завршава се код кп 205, између кп
208 и кп 411, а све у КО Пркосава.
7. Улица Стражевица – представља продужетак новопредложене Стражевица из насељеног места Стрмово и
продужава се у делу дуж границе са суседним насељеним
местом Тулеж (општина Аранђеловац), почиње између кп
57 и кп 1856 (КО Тулеж), иде дуж целе кп 611 и завршава се
између кп 1909 (КО Тулеж) и кп 602, а све у КО Пркосава.
Члан 32.
У насељеном месту Рудовци (матични број насеља:
704172) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица аранђеловачки пут – представља продужетак Аранђеловачки пут, почиње између кп 478/1 и кп 3/1,
иде дуж кп 1819, кп 691/7, затим поново пролази кроз кп
1819, иде дуж кп 682/2, кп 682/5, сече кп 1819, кп 798/2, кп
1812, кп 796/4, кп 799, кп 795, кп 794, иде дуж кп 1817, пролази кроз кп 773, кп 851, кп 852, кп 853, кп 1817, кп 761/2,
кп 760/2, сече кп 1852, кп 1817, иде дуж кп 759/4, кп 1459/2,
кп 1821, поново сече кп 1817, иде дуж целе кп 1822, делом
дуж кп 1817, пролази кроз кп 1736/2, кп 1753, кп 1750/2, кп
1749/1, сече кп 1749/2, кп 1817, кп 1824, кп 1797/5, кп 1799,
кп 1443/2, кп 1824 и завршава се на граници са суседним насељеним местом Крушевица, између кп 1450 и кп 1808, а све
у КО Рудовци.
2. Дукатска улица – почиње од новопредложене Аранђеловачки пут (кп 1819), између кп 487/3 и кп 693/1, иде
дуж кп 1842, кп 663/2, поново сече кп 1842, иде дуж целе кп
1826/3, пролази кроз кп 1826/2, иде дуж кп 1826/1, и завршава се између кп 558 и кп 557, а све у КО Рудовци.
3. Јошаничка улица – почиње од новопредложене Аранђеловачки пут (кп 1819), сече кп 487/5, кп 49/4, кп 487/3,
пролази кроз кп 487/6, сече кп 1842, пролази кроз кп 693/1,
сече кп 1843, кп 667/1, кп 668 и завршава се на кп 667/3, а
све у КО Рудовци.
4. Врдничка улица – почиње од новопредложене Дукатске улице (кп 1842), између кп 487/10 и кп 489/1, иде дуж
целе кп 496/5, скреће и сече кп 496/4, кп 496/3, пролази кроз
кп 496/6, кп 491/1 и завршава се код кп 491/4, између кп
491/5 и кп 656, а све у КО Рудовци.
5. Барањска улица – почиње од новопредложене Дукатске улице, на кп 1842, између кп 664/1 и кп 659/2, иде дуж
кп 1842 и завршава се код новопредложене Сијаринске улице (кп 1826/1), између кп 675 и кп 641/3, а све у КО Рудовци.
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6. Луковска улица – почиње од новопредложене Аранђеловачки пут (кп 1819), пролази кроз кп 486, иде дуж кп
497/8 и завршава се код кп 497/9, између кп 486 и кп 497/5, а
све у КО Рудовци.
7. Рударска улица – представља продужетак Рударске
(матични број: 704172046686), почиње на кп 498/4, између
кп 497/1 и кп 498/3, сече кп 486, кп 29/1, кп 499/3, кп 493/5,
кп 49/4, кп 493/6, кп 492/1, иде делом дуж кп 1901 и завршава се између кп 491/3 и кп 491/4, а све у КО Рудовци.
8. Гамзиградска улица – почиње од новопредложене
Аранђеловачки пут, иде дуж целе кп 1849, сече кп 1820,
пролази кроз кп 1827, кп 1812, кп 679/4, кп 1826/1, иде дуж
кп 1839 и завршава се код новопредложене Сиринићке улице, између кп 610/1 и кп 879, а све у КО Рудовци.
9. Сијаринска улица – почиње од новопредложене Гамзиградске улице, на кп 1826/1, између кп 679/3 и кп 804, иде
дуж кп 1826/1 и завршава се код новопредложене Дукатске
улице, на кп 1826/1, између кп 528/3 и кп 638, а све у КО
Рудовци.
10. Палићка улица – почиње од новопредложене Гамзиградске улице (кп 1839), пролази кроз кп 620/6, кп 620/5, кп
620/2, кп 620/3, кп 619/1, кп 614, иде дуж целе кп 1845 и завршава се код новопредложене Сиринићке улице (кп 1844),
између кп 616 и кп 610/2, а све у КО Рудовци.
11. Сиринићка улица – почиње од новопредложене Сијаринске улице (кп 1826/1), пролази кроз кп 640/1, кп 640/3,
кп 636, иде дуж кп 1844, делом дуж кп 1839, затим иде дуж
кп 923/2, кп 922/3, кп 912/4 и завршава се код новопредложене Голијска улица (кп 1834), између кп 912/3 и кп 912/1, а
све у КО Рудовци.
12. Богутовачка улица – почиње од новопредложене Гамзиградске улице (кп 1839), пролази кроз кп 819/1, кп 1812,
сече кп 819/2, кп 832, пролази кроз кп 833/2, у којој скреће,
затим пролази кроз кп 833/1, кп 834/1, где се и завршава, а
све у КО Рудовци.
13. Делиблатска улица – почиње од новопредложене
Аранђеловачки пут (кп 760/2), сече кп 1817, иде дуж кп
1820 и завршава се код новопредложене Гамзиградске улице, између кп 790 и кп 801, а све у КО Рудовци.
14. Пештарска улица – почиње од новопредложене Делиблатске улице (кп 1820), између кп 860/2 и кп 859/1, иде
дуж целе кп 1853, сече кп 1812, кп 840/2, иде дуж кп 862/2,
кп 1854, иде делом дуж кп 1815/1, иде дуж целе кп 1878,
пролази кроз кп 1588, кп 1587/2, кп 1587/3, сече кп 1580/2,
иде дуж кп 1880/1, сече кп 1622/1, иде делом дуж кп 1891,
иде дуж целе кп 1621 и завршава се код кп 1891, између кп
1620/1 и кп 1620/2, на граници са суседним насељеним местом Даросава (општина Аранђеловац), а све у КО Рудовци.
15. Голијска улица – почиње од новопредложене Пештарске улице (кп 1878), између кп 1502 и кп 1592/1, иде
целом својом дужином кроз кп 1834 и завршава се између
кп 912/4 и кп 911/1, а све у КО Рудовци.
16. Власинска улица – почиње од новопредложене Голијске улице (кп 1834), између кп 872 и кп 891, иде целом
својом дужином кроз кп 1846 и завршава се код кп 834/2,
између кп 836/4 и кп 874/1, а све у КО Рудовци.
17. Брестовачка улица – почиње од новопредложене
Пештарске улице, на кп 1588, пролази кроз кп 1587/1, кп
1587/2, кп 1584, кп 1596, затим скреће и иде дуж целе кп
1882, поново скреће и иде дуж кп 1881 и завршава се код кп
1857, између кп 907/3 и кп 1606/3, а све у КО Рудовци.
18. Палисадска улица – почиње од новопредложене Голијске улице, сече кп 1856, кп 1594, кп 1593/6, пролази кроз
кп 1589/1, кп 1589/2, кп 1589/3, кп 1587/1 и завршава се код
новопредложене Брестовачке улице (кп 1584), а све у КО
Рудовци.
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19. Кањишка улица – почиње од новопредложене Улице
аранђеловачки пут, између кп 760/1 и кп 759/2, иде делом
дуж кп 1852, скреће и иде делом дуж кп 755/1, и завршава се
између кп 755/2 и кп 755/3, а све у КО Рудовци.
20. Сланкаменска улица – улица почиње од новопредложене Аранђеловачки пут, на кп 1817, између кп 766/1 и кп
853, иде дуж кп 1817, скреће и иде дуж кп 1829 и завршава
се између кп 1366/2 и кп 1420, а све у КО Рудовци.
21. Апатинска улица – почиње од новопредложене
Аранђеловачки пут, пролази кроз кп 1817, иде делом дуж
кп 1850, делом дуж кп 1863, сече кп 1093, кп 1814, иде дуж
кп 1864 и завршава се између кп 1813 и кп 1143, а све у КО
Рудовци
22. Улица ловачки венац – представља наставак новопредложене Ловачки венац из насељеног места Мали Црљени и продужава се у делу дуж границе са суседним насељеним местом Мали Црљени, почиње између кп 1145 (КО
Мали Црљени) и кп 962/1 (КО Рудовци), иде целом својом
дужином кроз кп 1892 (КО Рудовци), и завршава се између
кп 1213/5 (КО Мали Црљени) и кп 1027 (КО Рудовци).
23. Улица киселе воде – представља продужетак новопредложене Киселе воде из насељеног места Мали Црљани
и продужава се у делу на граници са суседним насељеним
местом Мали Црљени, између кп 1/6 и кп 477, иде целом
својом дужином кроз кп 1816, и завршава се између кп
696/2 и кп 695/4, а све у КО Рудовци.
24. Ивањичка улица – почиње од Селиште (кп 1862), између кп 1043/8 и кп 475, иде дуж целе кп 1046/11, сече кп
1042/2, пролази кроз кп 1042/1, где се и завршава, а све у КО
Рудовци.
25. Газиместанска улица – представља продужетак новопредложене Газиместанске улице из насељеног места Крушевица и продужава се у делу од новопредложене Аранђеловачки пут, на кп 1817, сече кп 1812, иде дуж целе кп 1818,
и завршава се на граници са суседним насељеним местом
Крушевица, између кп 1809 и кп 1790, а све у КО Рудовци.
Члан 33.
У насељеном месту Зеоке (матични број насеља: 704067)
утврђују се следећи називи улица:
1. Струмичка улица – почиње од Милете Стевановића
(кп 1403/2), између кп 1110/2 и кп 1104/2, иде дуж целе кп
1118, пролази кроз кп 1124 и завршава се код кп 1125, а све
у КО Зеоке.
2. Смедеревска улица – почиње од Милете Стевановића
(кп 1409), иде целом својом дужином кроз кп 1410 и завршава се између кп 1256/2 и кп 1258, а све у КО Зеоке.
Члан 34.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког
геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни
регистар.
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 015-443/19-С, 25. јула 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/16 – други 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 државне управе и локалне самоуправе
број 015-05-00173/2019-24 од 17. јула 2019. године, донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СОПОТ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова
насељених места којима није одређен назив у складу са Елаборатима уличног система Републичког геодетског завода
на територији градске општине Сопот.
Члан 2.
У насељеном месту Бабе (матични број насеља: 704938)
утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Антонија Исаковића – Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Парцани код кп 295/6, иде дуж
границе са насељеним местом Парцани и прати кп 906/2 и завршава се код кп 339/1 КО Бабе, код Улице Милана Митровића.
Образложење: Антоније Исаковић (1923–2002) био је
књижевник и потпредседник Српске академије наука и
уметности. Добитник је бројних књижевних награда.
2. Римска улица – Улица почиње од Партизанског пута,
између кп 211/1 и 209/3, прати кп 211/2 и завршава се између кп 212/1 и 209/3 КО Бабе.
3. Улица Исидоре Секулић – улица почиње од Драгољуба Спасића, између кп 190/2 и 189, прати кп 190/9 и завршава се између кп 190/1 и 190/6 КО Бабе.
4. Рударска улица – улица почиње од Милијана Симића,
између кп 486/8 и 486/14, прати део кп 486/18 и завршава се
између кп 486/1 и 486/16 KO Бабе.
5. Улица Јована Јовановића Змаја – улица почиње од Милана Станојевића, између кп 514/4 и 514/5, прати кп 514/13
и завршава се између кп 514/10 и 514/1 КО Бабе.
6. Моравска улица – улица почиње од Селимира Пешића, између кп 801/1 и 799/1, прати кп 816/2, 818, 820/2 и
822/7 и завршава се између кп 821/4 и 822/4 КО Бабе.
7. Видовданска улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 352/1 и 352/3, прати кп 353/2 и завршава се
између кп 355 и 353/3 КО Бабе.
8. Изворска улица – улица почиње од Душана Митровића, на кп 666/1, сече кп 645, 644, 640 и завршава се на кп
685/1 КО Бабе.
9. Дунавска улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 1285/4 и 1284/5, прати кп 1285/5 и завршава
се између кп 1285/1 и 1284/8 КО Бабе.
10. Немањина улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 1296/3 и 1295/2, прати кп 1295/4 и завршава
се између кп 1296/5 и 1295/3 КО Бабе.
Члан 3.
У насељеном месту Ђуринци (матични број насеља:
704989) утврђују се следећи називи улица:
1. Подгоричка улица – улица почиње од Црногорске,
између кп 1029/2 и 1021/3, прати кп 1024/2, 1024/3, скреће
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лево код кп 1027/1 и прати кп 1026/5, 1026/4, 808/11, 808/6
и 808/9 и завршава се између кп 808/2 и 808/7 КО Ђуринци.
2. Балканска улица – улица почиње од Љубивоја Гајића,
између кп 833/1 и 831/1, прати целом дужином кп 831/5 и
завршава се између кп 831/6 и 831/7 КО Ђуринци.
3. Метохијска улица – улица почиње од Карађорђеве, између кп 1126/1 и 1124/1, прати кп 1126/2 и 1092/3, сече кп
1093/2 и завршава се на кп 1093/1 КО Ђуринци.
4. Дечанска улица – улица почиње од Карађорђеве, између кп 1116 и 1113/1, прати кп 1113/6, 1113/8 и 1114/4 и
завршава се између кп 1114/2 и 1113/7 КО Ђуринци.
5. Улица Уроша Предића – улица почиње од Карађорђева, између кп 1294/1 и 1291/6, прати кп 1291/9 целом дужином и завршава се између кп 1291/8 и 1291/10 КО Ђуринци.
6. Улица Мије Алексића – улица почиње од Карађорђеве,
између кп 1152/1 и 1155, прати део кп 1130 и завршава се
између кп 1135/1 и 1133 КО Ђуринци.
7. Маричка улица – улица почиње од Карађорђеве, између кп 1162 и 936, прати део кп 1870/1, скреће десно код кп
937/1 и прати кп 1909 целом дужином и завршава се између
кп 941/2 и 939/2 КО Ђуринци.
8. Соколска улица – улица почиње од Карађорђеве, између кп 1237/1 и 1238, прати део кп 1905/1 и завршава се
између кп 1231/1 и 1213 КО Ђуринци.
9. Улица деспота Ђурђа – улица почиње од Карађорђеве,
између кп 1192 и 1191, прати део кп 1906 и завршава се између кп 1194 и 1186 КО Ђуринци.
10. Улица Станоја Главаша – улица почиње од Београдске, између кп 1491 и 1513/2, прати целом дужином кп 1916
и завршава се између кп 1481/6 и 1496 КО Ђуринци.
11. Улица Алексе Шантића – улица почиње од Бранкове,
између кп 1634 и 1603/2, прати део кп 1922 и завршава се
између кп 1636/2 и 1584 КО Ђуринци.
12. Улица Боре Станковића – улица почиње од Београдске, између кп 1594/1 и 1593/1, прати целом дужином кп
1929/1 и завршава се између кп 1604/2 и 1599 КО Ђуринци.
13. Тополска улица – улица почиње од Љубивоја Гајића,
између кп 1017/1 и 1015/8, прати целом дужином кп 1015/13,
скреће лево и завршава се између кп 1017/2 и 1017/1 КО Ђуринци, код Улице Слободана Пенезића-Крцуна.
Члан 4.
У насељеном месту Дрлупа (матични број насеља:704954) утврђују се следећи називи улица:
1. Липарска улица – улица почиње од Седмог јула, између кп 124/1 и 127, прати део кп 2146/1, скреће лево код кп
129/1 и прати део кп 2147 и завршава се између кп 160 и 148
КО Дрлупа.
2. Улица Петра Добрњца – улица почиње од Седмог јула,
између кп 109/7 и 109/10, прати кп 109/3 и завршава се између кп 109/15 и 109/13 КО Дрлупа.
3. Воденичка улица – улица почиње од Седмог јула, између кп 205 и 321/2, прати део кп 2153 и завршава се између
кп 559/1 и 336 КО Дрлупа.
4. Улица незнаног јунака – улица почиње од Властимира
Весића, између кп 189/7 и 351/1, прати део кп 178, скреће
десно код кп 352/1, прати кп 352/2 и завршава се између кп
355/1 и 358 КО Дрлупа.
5. Улица Првог српског устанка – улица почиње од Властимира Весића, између кп 338/1 и 367, прати кп 366, сече
кп 364, скреће десно и сече кп 363/1 и завршава се на кп
363/3 КО Дрлупа.
6. Улица Југ-Богданова – улица почиње од Властимира
Весића, између кп 381 и 383/2, прати кп 382 и завршава се
између кп 379 и 391 КО Дрлупа.
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7. Улица Хаџи-Проданова – улица почиње од Седмог
јула, између кп 598/1 и 600, прати целом дужином кп 599/1
и завршава се између кп 620 и 612 КО Дрлупа.
8. Улица Радомира Путника – улица почиње од Седмог
јула, између кп 1312 и 1338, прати део кп 2152 и завршава се
између кп 1301/1 и 1321/1 КО Ратка Јевића.
9. Улица Љубомира Ненадовића – улица почиње од Ратка Јевтића, између кп 1298/2 и 1293, прати целом дужином
кп 1290, скреће десно код кп 1245 и прати део кп 1547, скреће лево код кп 1535 и прати део кп 2158 и завршава се између кп 1582 и 994/5 КО Дрлупа.
10. Мутапова улица – Улица почиње између кп 1050/2 и
962, прати целом дужином кп 1049 и кп 1028/2 и завршава
се између кп 1027/1 и 1021/4 КО Дрлупа.
11. Улица Степе Сирковића – улица почиње од Ратка Јевтића, између кп 1668 и 1669, прати део кп 2173 и завршава
се између кп 1643 и 1682/1 КО Дрлупа.
Образложење: Степа Сирковић (1932–2000) рођен је у
селу Дрлупа. Бавио се наивним сликарством. Израдио је велики број слика са мотивима космајских пејзажа, весеља и
других догађаја у селу, а један циклус посветио је историјским композицијама, међу којима су најпознатије „Бој са
Турцима” и „Јанкова вечера”.
12. Виноградска улица – Улица почиње између кп 1632 и
1639/1, прати целом дужином кп 2169 и завршава се између
кп 1795/1 и 1780 КО Дрлупа.
13. Магловачка улица – Улица почиње између кп 1107 и
1059/1, прати кп 2164 целом дужином, затим иде дуж границе са суседним насељеним местом Венчани и прати део
кп 2187 и завршава се код кп 1861/3 КО Дрлупа.
Образложење: Према географском топониму Магловац,
чији је назив у колоквијалној употреби становника дужи
временски период.
14. Улица солунских ратника – Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Сибница, на кп 934, сече кп
933, прати део кп 2160, скреће десно код кп 966/2 и прати
део кп 2159, скреће десно код кп 1628 и прати део кп 1660
и целом дужином кп 2170 до границе са суседним насељеним местом Раниловић, где се и завршава између кп 2110 и
2113/1 КО Дрлупа.
15. Обилићева улица – улица почиње од Властимира Весића, између кп 1468/1 и 1476/1, прати део кп 2171 и завршава се између кп 1756/1 и 1750/1 КО Дрлупа.
Засеок 1 – Јеринићи – Засеок обухвата кп 2120 и кп 2002
КО Дрлупа.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 2 – Благојевићи – Засеок обухвата кп 744/10,
745/4, 745/3, 746/2, 746/1, 750, 751, 745/2, 744/8, 744/9, 744/7,
744/6, 744/5 и део кп 6/7, 747, 752 и 749/2 КО Дрлупа.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 5.
У насељеном месту Дучина (матични број насеља:
704962) утврђују се следећи називи улица:
1. Синђелићева улица – улица почиње од Ђуре Сиљановића, између кп 723/2 и 688/1, прати кп 2282, сече кп 733 и
завршава се на кп 734 КО Дучина.
2. Планинска улица – улица почиње од Ђуре Сиљановића, између кп 1072 и 1069/1, прати целом дужином кп 658 и
завршава се између кп 657/2 и 654/1 КО Дучина.
3. Улица кестенова – улица почиње од Милорада Марковића, на кп 417, између кп 418 и 407, затим прати кп 419, и
завршава се између кп 422 и 433/1 КО Дучина.
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4. Улица Косте Абрашевића – улица почиње од Саве
Живановића, између кп 1147/4 и 1147/7, прати кп 1147/6 и
завршава се између кп 1147/2 и 1147/5 КО Дучина.
5. Улица Стојана Чупића – улица почиње од Саве Живановића, између кп 1139 и 1259, прати кп 2300, и завршава се
између кп 1122/4 и 1287 КО Дучина.
6. Цвијићева улица – улица почиње од Саве Живановића, између кп 1247 и 1541, прати кп 2301 и завршава се између кп 1278 и 1301/1 КО Дучина.
7. Улица Саше Симеуновића – улица почиње од Саве
Живановића, између кп 1635/1 и 1246, прати део кп 2304, и
завршава се између кп 1230 и 1667 КО Дучина.
Образложење: Саша Симеуновић био је из Дучине, а као
припадник Министарства унутрашњих послова, погинуо је
на Косову 1999. године.
8. Улица Милунке Савић – улица почиње од Богдана
Милијановића, између кп 1435/2 и 1578/1, прати кп 2298 и
део кп 1499/7 и завршава се између кп 1499/1 и 1442/12 КО
Дучина.
9. Ливадска улица – улица почиње од Љубомира Ивковића Шуце, између кп 1617 и 1615, прати кп 2305 и завршава се између кп 1607 и 1610 КО Дучина.
10. Шантићева улица – улица почиње од Драгослава Мишића, између кп 1586/1 и 1595/2, прати кп 2307 и завршава
се између кп 1585 и 1601 КО Дучина.
11. Улица Танаска Рајића – улица почиње од Драгослава Мишића, између кп 1594/18 и 1594/22, пролази поред кп
1594/20, и завршава се између кп 1594/21 и 1594/27 КО Дучина.
12. Чегарска улица – улица почиње од Љубомира Ивковића Шуце, између кп 2119 и 2116/4, прати део кп 2270 и завршава се између кп 2072 и 2073 КО Дучина.
13. Улица Љутице Богдана – улица почиње од Љубомира Ивковића Шуце, између кп 860/5 и 1377/1, прати део кп
2284 и завршава се између кп 856/4 и 851/2 КО Дучина.
14. Ловачка улица – улица почиње од Љубомира Ивковића Шуце, између кп 875/1 и 875/10, прати кп 875/5, 874/8,
874/14 и 874/3 и завршава се на кп 874/5 КО Дучина.
15. Улица Јована Скерлића – улица почиње од Љубомира Ивковића Шуце, између кп 875/2 и 869/1, прати кп 869/4,
870/5 и 871/2 и завршава се између кп 871/1 и 868/1 КО Дучина.
16. Улица Данила Бате Стојковића – улица почиње од
Љубомира Ивковића Шуце, између кп 779/3 и 796/2, прати
део кп 779/5, сече кп 779/1 и 780/1, прати кп 778/14, и завршава се између кп 778/13 и 778/2 КО Дучина, код границе са
суседним насељеним местом Сибница.
17. Улица Војводе Миленка – улица почиње од Љубомира Ивковића Шуце, између кп 774/1 и 769, прати кп 774/2, и
завршава се између кп 774/1 и 778/5 КО Дучина.
Засеок 1 – Њиве – Засеок обухвата кп 1914/1, 1914/2,
1914/3, 1912, 1913, 1916/3, 1916/2, 1916/1 и 1915/2 и део кп
1915/2 КО Дучина.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 6.
У насељеном месту Губеревац (матични број насеља:
704946) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Миливоја Богдановића Арнаута – представља
продужетак постојеће Улице Миливоја Богдановића Арнаута (матични број: 703575027281) из насељеног места Лисовић (Барајево) и продужава се у делу који почиње од границе са суседним насељеним местом Лисовић, код кп 234/2,
иде границом и прати део кп 2899 и завршава се код кп 1/1
Губеревац.
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2. Кајмакчаланска улица – улица почиње од Леке Николића, између кп 433/1 и 433/2, прати и сече део кп 434/1 и кп
436/2 и завршава се на кп 436/1 КО Губеревац.
3. Улица Вељка Дугошевића – Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Лисовић, од Улице Илије и Ивана Трифуновића, између кп 706/1 и 706/4, прати кп
706/11 и завршава се између кп 706/1 и 706/3 КО Губеревац.
4. Улица Јосифа Панчића – улица почиње од Милисава
Милојевића, између кп 1607 и 1589/1, прати део кп 1641,
скреће лево и завршава се на кп 1621 КО Губеревац.
5. Шумска улица – улица почиње од Љубисава Љубинковића, између кп 762/7 и 761/4, сече кп 761/2, пролази између
кп 759 и 761/1, између кп 758 и 761/5 и завршава се између
кп 757 и 760 КО Губеревац.
6. Улица брдска – улица почиње од Ивана Трифуновића
Уче, између кп 695/1 и 692/2, прати кп 695/4 и кп 694/1, и
завршава се између кп 694/9 и 694/8 КО Губеревац.
Члан 7.
У насељеном месту Мала Иванча (матични број насеља:
704997) утврђују се следећи називи улица:
1. Вишњићева улица – улица почиње од Крагујевачког
пута, од границе са суседним насељеним местом Рипањ, између кп 1011/28 и 1011/1, прати кп 1011/27 и 1012/11 и завршава се између кп 1012/13 и 1012/10 КО Мала Иванча.
2. Улица српских владара – улица почиње од Крајишких
бригада, између кп 1008/6 и 1008/3, прати кп 1008/2, 974/7
и 974/21 и завршава се између кп 974/1 и 974/19 КО Мала
Иванча.
3. Улица бреза – улица почиње од Крајишких бригада између кп 1007/3 и 1007/5, прати кп 1007/4, 1007/9, скреће десно и прати кп 978/4 и 977/8, скреће лево и прати кп 979/28
и завршава се између кп 977/6 и 979/31 КО Мала Иванча.
4. Македонска улица – улица почиње од Крајишких
бригада, између кп 1006/2 и 1006/8, прати кп 1006/1 и део
кп 979/3, и завршава се између кп 979/4 и 979/20 КО Мала
Иванча, код Улице другог јула.
5. Ресавска улица – улица почиње од Крајишких бригада, између кп 1006/8 и 1018/4, прати кп 1005/2 целом дужином, пролази између кп 1005/4 и 1005/5, прати део кп 1004/4
и завршава се између кп 1004/1 и 1004/7 КО Мала Иванча.
6. Улица Васка Попе – улица почиње од Крајишких бригада, између кп 1018/3 и 1018/12, прати кп 1017/2 и део кп
1016/1 и завршава се између кп 1015/2 и 1015/3 КО Мала
Иванча.
7. Улица Радомира Танасијевића – представља продужетак Радомира Танасијевића (матични број: 704997094478) и
продужава се у делу који почиње од Улице Радомира Танасијевића између кп 932/4 и 763/1, прати део кп 2978, сече кп
763/1 и 989/1 и завршава се на кп 990/8 КО Мала Иванча.
8. Улица Мике Антића – улица почиње од Пута за Малу
Иванчу, између кп 941/2 и 930/3, прати кп 930/2, скеће лево
прати кп 936/10 целом дужином и завршава се између кп
936/9 и 937/5 КО Мала Иванча.
9. Сретењска улица – улица почиње од Пута за Малу
Иванчу, на граници са суседним насељеним местом Рипањ,
код кп 13/4, прати део кп 2945/2 и целом дужином кп 2946 и
завршава се између кп 21/1 и 23/4 КО Мала Иванча.
10. Улица цара Уроша – улица почиње од Двадесет деветог новембра, између кп 604/6 и 603, прати кп 2963 и завршава се између кп 615/7 и 624 КО Мала Иванча.
11. Улица Душка Радовића – улица почиње од Пут за
Баре, између кп 909/12 и 902/3, прати кп 909/5, 776/2 и део
кп 777/6 и завршава се између кп 777/1 и 778/1 КО Мала
Иванча.
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12. Жичка улица – улица почиње од Радничка, између
кп 2198/1 и 2199, прати кп 2955 и завршава се на граници
са насељеним местом Бегаљица (Гроцка) између кп 489/1 и
473/1 КО Мала Иванча.
13. Улица Мире Ступице – улица почиње од Двадесет
деветог новембра, између кп 300/1 и 291/12, прати кп 2959,
скреће десно код кп 314/2 и прати део кп 2957/1, затим прати део кп 2960 и целом дужином кп 325 и завршава се између кп 326 и 324/2 КО Мала Иванча.
14. Улица Светолика Ранковића – улица почиње од Седмог јула, између кп 2780 и 2783/2, прати кп 3052, скреће
лево код кп 2966/3 и прати део кп 2966/1 и завршава се између кп 2798 и 2966/8 КО Мала Иванча.
15. Улица Достојевског – улица почиње од Народних хероја, на кп 2966/1, између 2649/2 и 2671, скреће лево код кп
2648/2, прати кп 3049 и део кп 2809 и завршава се између кп
2821 и 2823 КО Мала Иванча.
16. Батутова улица – улица почиње од пута за Баре, између кп 898/1 и 895/3, прати кп 898/4, сече кп 895/1, прати
кп 878/8 целом дужином и завршава се између кп 877/2 и
877/3 КО Мала Иванча.
17. Улица Радоја Домановића – улица почиње од Двадесет деветог новембра, између кп 584/1 и 582/2, прати део кп
2963, скреће лево код кп 583/2 и прати кп 627/9, скреће десно и прати кп 627/8 и завршава се између кп 627/7 и 627/5
КО Мала Иванча.
18. Улица Бранислава Нушића – улица почиње од Милорада Марковића Миће, између кп 2741/1 и 2721/1, прати
део кп 3007 и завршава се између кп 2736/2 и 2735 КО Мала
Иванча.
19. Улица наредника Стојана Пуљевића – усаглашава се
назив са постојећом Улицом наредника Стојана Пуљевића
из насељеног места Рипањ (Вождовац), са којим је заједничка и почиње код кп 8555/7, прати целом дужином кп 9909,
односно границом са суседним насељеним местом Рипањ
(Вождовац) и завршава се код кп 8715/5 КО Рипањ.
Засеок 1 – Ловачки Гај – Засеок обухвата део кп 764, 765
и 763/1 КО Мала Иванча.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 2 – Зелени Гај – Засеок обухвата кп 762/5, 762/4,
762/3, 762/6, 762/2, 762/7, 758/2 и 759/6 и део кп 757/1, 757/2,
756, 1070, 763/1 и 762/1 КО Мала Иванча.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 3 – Језеро Трешња – Засеок обухвата кп 763/6,
763/5, 763/4, 763/7, 763/2, 763/10, 763/9, 763/8 и део кп 763/3
КО Мала Иванча.
Образложење: Засеок се налази у непосредној близини
језера Трешња.
Члан 8.
У насељеном месту Мали Пожаревац (матични број насеља: 705004) утврђују се следећи називи улица:
1. Крфска улица – Улица почиње између кп 4939/2 и
4887, прати део кп 4938, скреће десно код кп 4932, прати кп
4930, скреће десно код кп 4918/2, прати кп 4916/4 и завршава се између кп 4916/3 и 4916/2 КО Мали Пожаревац.
2. Улица липа – Улица почињe од новопредложене Улице крфске, између кп 4937 и 4886, прати целом дужином кп
4890 и завршава се између кп 4916/2 и 4896 КО Мали Пожаревац.
3. Воћарска улица – улица почиње од Милована Јовичића, између кп 5452 и 5490, прати кп 5481 целом дужином,
сече кп 5476/1, скреће лево, прати кп 5476/2 и завршава се
између кп 5475 и 5476/1 КО Мали Пожаревац.
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4. Улица Миливоја Стевановића – улица почиње од Милована Јовичића, између кп 5415 и 5373, прати кп 5402 целом
дужином, сече кп 5407, 5434, 5435, 5436, скреће лево, сече кп
5437/1 и завршава се на кп 5440 КО Мали Пожаревац.
Образложење: Миливоје Стевановић (преминуо 2000.
године) рођен је у Малом Пожаревцу. По занимању је био
лекар, професор и директор клинике за пулмологију у Београду.
5. Улица палих бораца – улица почиње од Милована Јовичића, између кп 31/1 и 70, прати кп 74 целом дужином и
завршава се између кп 34 и 73/3 КО Мали Пожаревац.
6. Улица Младена Симића – улица почиње од Витоке
Живановић, између кп 1335 и 1382, прати кп 1337 целом дужином и завршава се на кп 1338/1 КО Мали Пожаревац.
Образложење: Младен Симић (преминуо 1986. године)
рођен у Малом Пожаревцу, доктор епидемиолог, редовни
професор и декан на Медицинском факултету у Нишу.
7. Улица Миленка Миће Стевановића – улица почиње од
Царкова, између кп 1399/1 и 1416, прати кп 1417 и 1411/5 и
завршава се између кп 1398 и 1411/3 КО Мали Пожаревац.
Образложење: Миленко Мића Стевановић (преминуо
1996. године) био је дипломирани економиста и директор
бродоградилишта „Тито”. Заслужан је за изградњу комуналне инфраструктуре и телефонизацију општине Сопот.
8. Дринска улица – Улица представља продужетак Дринске (матични број: 705004072790) и продужава се у делу
који почиње између кп 1775 и 1772, прати део кп 1773, скреће десно код кп 1782/1, прати целом дужином кп 1784 и завршава се између кп 1786 и 1827 КО Мали Пожаревац, код
улице Солунска.
Засеок 1 – Раљић – Засеок обухвата део кп 5078 и 5079
КО Мали Пожаревац.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 2 – Бакчине – Засеок обухвата кп 5598, 5597, 5596,
5595, 5542, 5592, 5589 и део кп 5591 и 5590 КО Мали Пожаревац.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 3 – Ветрењача – Засеок обухвата делове кп 6381,
6380, 6378 и 6353 КО Мали Пожаревац.
Образложење: У непосредној близини засеока налази се
ветрењача.
Засеок 4 – Кокорин – Засеок обухвата део кп 6689/2,
6691, 6711, 6690, 6689/1, 6688, 6692, 6697 и 6698 КО Мали
Пожаревац.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 5 – Пољане – Засеок обухвата целе кп 2116, 2104,
2103, 2102, 2099, 2101, 2106 и део кп 2114/1,2114/2, 2117/1,
2117/2, 3749, 3750, 2097, 2095, 2094/1 и 2094/2 КО Мали Пожаревац.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 9.
У насељеном месту Неменикуће (матични број насеља:
705012) утврђују се следећи називи улица:
1. Хиландарска улица – Улица почиње између кп 529/18
и 527/1, прати кп 5460, 529/30 и део кп 540/13 и завршава се
између кп 540/5 и 540/21 КО Неменикуће.
2. Улица Моме Капора – Улица почиње између кп 685/7
и 530/2, прати део кп 685/2, скреће лево и сече кп 530/13,
скреће десно и сече кп 540/11, 540/10, 540/9, прати кп
540/18, сече кп 532/2 и завршава се на кп 532/4 КО Неменикуће.
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3. Улица Нушићева – Улица почиње између кп 678/8 и
682, сече кп 682, 680/1 и 680/2, прати и завршава се на кп
679/1, код кп 679/2 КО Неменикуће.
4. Улица Оливере Марковић – улица почиње од Партизанског пута, између кп 947/1 и 960/18, прати кп 960/10 целом дужином, скреће десно код кп 960/6, прати кп 960/15 и
завршава се између кп 960/5 и 960/1 КО Неменикуће.
5. Улица Петра Краља – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 954 и 1045/1, прати део кп 5478 и део кп
1043/13 и завршава се између кп 1043/17 и 1036 КО Неменикуће.
6. Улица краља Александра – улица почиње од Партизанског пута, између кп 928/2 и 1046/3, прати део кп 5463 и
завршава се између кп 715/2 и 619/1 КО Неменикуће.
7. Улица Добрице Ћосића – улица почиње од Устаничка, између кп 984 и 982/1, прати кп 5474, скреће лево код кп
986/2 и прати кп 5473, 1009/4, 1010/4 и завршава се између
кп 1008 и 1010/1 КО Неменикуће.
8. Јаворска улица – улица почиње од Партизанског пута,
између кп 1276/33 и 1286/2, прати целом дужином кп 1283/6
и завршава се између кп 1284/3 и 1283/3 КО Неменикуће.
9. Улица Бате Живојиновића – улица почиње од Првог
маја, између кп 1244/2 и 1253/11, прати целом дужином кп
1253/2 и завршава се између кп 1201/1 и 1229/1 КО Неменикуће.
10. Улица ловачки пут – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 1314/2 и 1311/2, прати део кп 1317/1 и завршава се између кп 1317/6 и 1317/9 КО Неменикуће.
11. Млинска улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 4944 и 4946/2, прати кп 4945 и завршава се
између кп 4941/1 и 4959 КО Неменикуће, код Улице Милована Видаковића.
12. Светогорска улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 4934/2 и 4935/7, прати кп 4934/35 и завршава се између кп 4934/36 и 4934/23 КО Неменикуће.
13. Улица Моме Димића – улица почиње од Партизанског пута, између кп 5060 и 5059/2, прати целом дужином
кп 5461/2 и део кп 5548 и завршава се између кп 5167/2 и
5164/1 КО Неменикуће.
Образложење: Мома Димић (1944–2008) био је српски
књижевник – песник, преводилац, романсијер, путописац,
есејиста, драмски писац, филмски сценариста, дугогодишњи уметнички директор Београдских међународних сусрета писаца, члан Удружења књижевника Србије. Заступљен је у многим домаћим и страним антологијама српске
поезије и прозе. Његове књиге преведене су на десет језика.
Добитник је бројних домаћих и међународних награда за
књижевност и преводилаштво. Његово стваралаштво, једним делом је везано за космајски крај.
14. Курсулина улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 5167/2 и 5169/2, прати кп 5168, скреће лево
код кп 5169/2, прати кп 5548 и завршава се између кп 5159 и
5174 КО Неменикуће
15. Улица Тимочке буне – улица почиње од Партизанског пута, између кп 5170/2 и 5172/1, прати кп 5547/1, скреће лево код кп 5180/4, прати део кп 5540, сече кп 5206/1,
прати кп 5202/6, 4482/4 и 4482/15 и завршава се између кп
4482/11 и 4482/9 КО Неменикуће.
16. Таковска улица – улица почиње од Другог јула, на кп
5039, прати кп 5032, сече кп 5026/3, 5026/2, 5026/1, 5026/4,
5023, 5021, 5020, прати део кп 5545 и завршава се између кп
4988/5 и 5016 КО Неменикуће.
17. Улица краља Милутина – улица почиње од Бране
Аксентијевића, између кп 4906/10 и 4906/1, прати целом дужином кп 4906/11 и завршава се између кп 4906/5 и 4906/41
КО Неменикуће.
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18. Улица Стефана Немање – улица почиње од новопредложене Улице краља Милутина, између кп 4906/13 и
4906/14, прати целом дужином кп 4906/7 и завршава се између кп 4906/8 и 4906/38 КО Неменикуће.
19. Улица Милоја Сарића – улица почиње од Милована
Видаковића, између кп 2155/1 и 1772/1, прати целом дужином кп 5522, скреће десно и прати кп 5523 и завршава се
између кп 4358 и 4315 КО Неменикуће.
Образложење: Академик проф. др Милоје Сарић (Неменикуће 1925- Београд, 2002) био је оснивач Завода за физиологију биљака у Новом Саду и редовни професор Универзитета.
20. Улица Арсенија Чарнојевића – улица почиње од улица Милована Видаковића, између кп 1771 и 1773, прати
кп 5492 целом дужином и завршава се између кп 1719/3 и
1802/2 КО Неменикуће.
21. Петровданска улица – улица почиње од Карађорђеве,
између кп 2040 и 2041/1, прати кп 2047/3 и завршава се између кп 2048 и 2043 КО Неменикуће.
22. Улица Мире Алечковић – улица почиње од Ковачеве,
између кп 2005 и 2015/1, прати кп 5487 и завршава се између кп 2805 и 2803 КО Неменикуће, код улице Његошева.
23. Стеријина улица – улица почиње од Космајске, између кп 2772/1 и 2770/2, прати део кп 5483/1 и завршава се између кп 2749 и 2740 КО Неменикуће.
24. Брегалничка улица – улица почиње од Космајске, између кп 2981/2 и 2992/3, прати кп 2992/5 и 2992/8, сече кп
2995 и завршава се на кп 2996 КО Неменикуће.
25. Бакчинска улица – улица почиње од Космајске, на кп
3033/1, сече кп 3023/3 и завршава се на кп 3023/4 КО Неменикуће, код улице Вука Караџића.
Образложење: Према географском топониму Бакчине,
чији је назив у колоквијалној употреби становника дужи
временски период.
26. Делиградска улица – улица почиње од Вука Караџића, на кп 3044, сече кп 3014/1, 3013/3, 3056/10, 3056/2,
3087/3, 3086/2, 3083/4 и 3085/3, скреће десно и прати кп
3085/5, 3574/3, 3565/2 и завршава се на кп 3560/2 КО Неменикуће.
27. Ивањданска улица – Улица почиње од новопредложене Делиградске, на кп 3087/2, прати кп 3090/2, 3092/2,
3093/5, 3097/3, 3114 и завршава се између кп 3115/1 и 3113/1
КО Неменикуће.
28. Улица Милоша Обреновића – улица почиње од Цара
Душана, између кп 2427 и 2407, прати део кп 5450, скреће лево и пролази између кп 504/2 и 504/1, сече кп 413/1 и
413/5 и завршава се на кп 409/5 КО Неменикуће.
29. Вишњичка улица – улица почиње од Космајског
одреда, између кп 1321/2 и 546/3, прати део кп 5458 и завршава се између кп 1663 и 1369 КО Неменикуће.
30. Улица Топлице Милана – улица почиње од Космајског одреда, између кп 1392/4 и 1401/2, сече кп 1392/1, 1389,
1395, скреће десно и сече кп 1396/1, прати кп 1382/5 и завршава се између кп 1382/2 и 1383 КО Неменикуће.
31. Улица трешњиног цвета – улица почиње од Капетана
Драгића, између кп 1433/1 и 1436/1, прати целом дужином
кп 5479 и завршава се између кп 2246 и 1453 КО Неменикуће.
32. Улица пут за каменац – улица почиње од Милована
Глишића, између кп 1308 и 1303/3, прати део кп 5476 и део
кп 1306/2 и завршава се између кп 1306/1 и 1306/5 КО Неменикуће.
Образложење: Према географском топониму Каменац
чији је назив у колоквијалној употреби становника дужи
временски период.
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33. Улица борова – улица почиње од Партизанског пута,
између кп 672 и 960/18, прати кп 960/13, 673/8 и 673/7 и завршава се између кп 673/3 и 674/4 КО Неменикућe.
34. Улица Оље Ивањицки – Улица почиње од новопредложене Тимочке буне, између кп 5182 и 5206/1, прати део
кп 5540, скреће лево код кп 5186/2, прати целом дужином
кп 5546 и завршава се између кп 5053 и 5195/1 КО Неменикуће.
35. Улица владике Саве Шумадијског – улица почиње од
Јанка Катића, између кп 4442 и 4494, прати део кп 5540 и завршава се између кп 5201 и 4480/1 КО Неменикуће.
Образложење: Владика Сава Шумадијски (1930–2001)
био је епископ шумадијски и дописни члан Српске академије наука и уметности. Одликован је Орденом Светог Саве
I степена.
36. Улица пут за видиковац – Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Рогача, на кп 5245/1, сече је
и завршава се на кп 5206/1 КО Неменикуће.
Образложење: Улица води до видиковца који се налази
на једном од врхова планине Космај.
37. Кастаљанска улица – Улица почиње између кп 2954/1
и 2954/3, прати кп 2954/4, сече кп 2956/1, 3595, 3594, 3593,
3605/2 и 3933/1, пролази између кп 3930, 3935/1, 3926/1 и
3935/5, 3925/6 и 3936, сече кп 3925/4, 3925/15, 3925/3, 3925/2,
3925/1 и завршава се на кп 3925/9 КО Неменикуће.
Образложење: Према Манастиру Кастаљан који је изграђен у XIV веку на обронцима планине Космај, посвећен
Светом Ђорђу.
38. Улица Љубе Давидовића – усаглашава се назив са
постојећом Улицом Љубе Давидовића из насељеног места
Сопот, са којим је заједничка и почиње од кп 529/15, иде
дуж границе са суседним насељеним местом Сопот, прати
део кп 5459 и завршава се код кп 542/2 КО Неменикуће, код
Улице Космајског одреда.
39. Улица кнеза Милоша – усаглашава се назив са Улицом кнеза Милоша из насељеног места Сопот, са којим је
заједничка и почиње од кп 529/1, иде дуж границе са суседним насељеним местом Сопот, прати део кп 5459 и завршава се код кп 676/2 КО Неменикуће.
Засеок 1 – велико поље – Засеок обухвата део кп 899/1 и
897/4 КО Неменикуће.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 2 – Ракића Ливаде – Засеок обухвата део кп
5226/3, 5225, 5226/2 и 5226/1 КО Неменикуће.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 3 – Кошутица – Засеок обухвата кп 5332/2 и
5332/1 и део кп 5331 КО Неменикуће.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 10.
У насељеном месту Парцани (матични број насеља:
705039) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Косанчић Ивана – улица почиње од Милосава
Јовановића-Зеке, између кп 2112/1 и 2112/5, прати кп 2112/2
и 2112/9 и завршава се између кп 2109 и 2112/8 КО Парцани.
2. Улица Веселина Маслеше – улица почиње од Милосава Влајића, између кп 1495/2 и 1496/2, прати део кп 2763 и
завршава се између кп 1515 и 1484/5 КО Парцани.
3. Улица Мике Аласа – улица почиње између кп 1484/5 и
1482/1, прати кп 1482/6 целом дужином, пролази између кп
1484/1 и 1485, 1489/4 и 1486/2, прати део кп 1492/4 и 1493/3,
и завршава се на кп 1480/5 КО Парцани.
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4. Словенска улица – улица почиње између кп 1481/5 и
1481/1, прати део кп 1480/9 и завршава се између кп 1481/6
и 1481/12 КО Парцани.
5. Раваничка улица – улица почиње између кп 2700/3 и
2715/5, прати кп 2700/6 и завршава се између кп 2700/4 и
2715/4 КО Парцани.
6. Улица хиљаду триста каплара – улица почиње од Партизанског пута, између кп 2706/5 и 2706/4, прати кп 2706/15
и завршава се између кп 2706/14 и 2706/16 КО Парцани.
7. Улица Пушкинова – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 2708/1 и 2708/2, прати кп 2707/1 и завршава
се између кп 2707/10 и 2707/13 КО Парцани.
8. Улица мајора Драгутина Гавриловића – улица почиње
од Партизанског пута, између кп 2709/1 и 2709/2, сече кп
2710/4, 2710/6, 2710/12, 2710/11 и завршава се на кп 2710/9
КО Парцани, на граници са суседним насељеним местом
Бабе.
9. Улица Павла Вуисића – улица почиње од Драгољуба
Јовановића Трује, између кп 668 и 667/9, прати кп 667/2 и
завршава се између кп 667/6 и 667/10 КО Парцани.
10. Улица Славка Родића – улица почиње од Драгољуба
Јовановића Трује, између кп 672/3 и 676/2, прати целом дужином кп 672/15 и завршава се између кп 672/11 и 672/9 КО
Парцани.
11. Улица Николе Тесле – усаглашава се назив са постојећом Улицом Николе Тесле из насељеног места Рипањ
(Вождовац), са којим је заједничка и почиње на граници са
суседним насељеним местима Рипањ и Раља, код кп 139/1,
прати део кп 2809 дуж границе са суседним насељеним местом Рипањ и завршава се код кп 118/2 КО Парцани.
12. Јефимијина улица – улица почиње од Рада Јовановића, између кп 2544/3 и 2542/1, прати део кп 2802, скреће
десно код кп 2546/4 и прати део кп 2546/2 и завршава се између кп 2546/20 и 2546/21 КО Парцани.
13. Улица Антонија Исаковића – улица почиње од Партизанског пута, између кп 2700/2 и 2704, прати кп 2806, затим иде дуж границе са суседним насељеним местом Бабе,
прати део кп 2821 и завршава се код кп 2714/2 КО Парцани.
Образложење: Антоније Исаковић (1923-2002) био је
књижевник и потпредседник Српске академије наука и
уметности. Добитник је бројних књижевних награда.
14. Улица партизански пут – улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Раља, код кп 1481/7 и иде
дуж границе са суседним насељеним местом Сопот, прати
целом дужином кп 2820/1, 2826 и 2825, и завршава се код кп
2714/2 КО Парцани.
Засеок 1 – Бабљаница – Засеок обухвата кп 2618/3 и
2618/4 КО Парцани.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Засеок 2 – Змињак – Засеок обухвата кп 2287/1 и 2287/2
КО Парцани.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 11.
У насељеном месту Поповић (матични број насеља:
705047) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица деветог маја – улица почиње од границе са суседним насељеним местом Мала Иванча, од улице Лењинова, између кп 608/4 и 607/5, прати кп 608/3 и завршава се
између кп 608/16 и 605 КО Поповић.
2. Улица Милутина Миланковића – улица почиње од
границе са суседним насељеним местом Мала Иванча, од
улице Лењинова, између кп 607/3 и 596, прати део кп 700 и
завршава се између кп 607/7 и 598/1 КО Поповић.
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3. Улица Старог Вујадина – улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Раља, од Улице Милована
Видоковића, између кп 1506 и 1505/7, прати део кп 1505/2,
скреће лево код кп 1505/20, прати кп 1505/27 и 1505/28 и завршава се између кп 1505/6 и 1505/29 КО Поповић.
4. Улица браће Мрњавчевић – улица почиње од новопредложене Улице Старог Вујадина, између кп 1505/14 и
1505/7, прати кп 1505/16 и 1505/30 и завршава се између кп
1505/32 и 1505/12 КО Поповић.
5. Улица Илије Гарашанина – улица почиње од Браће Павић, између кп 1512/5 и 1504/2, прати кп 1512/2 и завршава
се између кп 1512/9 и 1504/9 КО Поповић.
6. Улица Данка Поповића – улица почиње од Свете Векића, на кп 1486/10, прати кп 1485/5 и 1479/8 и завршава се
између кп 1479/7 и 1479/1 КО Поповић.
Образложење: Слободан Данко Поповић (1928-2009)
био је српски књижевник.
7. Улица Симе Пандуровића – улица почиње од Космајске, између кп 1499/3 и 1498/1, прати целом дужином кп
1499/1 и завршава се између кп 1499/4 и 1499/5 КО Поповић.
8. Улица Саве Шумановића – улица почиње од Раденка
Стевановића, између кп 1538/4 и 3034/2, прати кп 1538/5 и
завршава се између кп 1538/1 и 3032/3 КО Поповић.
9. Улица Ђуре Јакшића – улица почиње од Раденка Стевановића, између кп 1541/8 и 1534/2,прати део кп 1773 и завршава се између кп 1523 и 1524/4 КО Поповић.
10. Улица Милеве Марић – улица почиње од новопредложене Улице Ђуре Јакшића, између кп 1525/4 и 1532/2,
прати кп 1525/10 и завршава се између кп 1525/8 и 1532/4
КО Поповић.
11. Улица Војислава Илића – улица почиње од Цане Маријановић, између кп 3096/10 и 3095/5, прати део кп 3095/4,
скреће десно и прати кп 3096/11 и завршава се између кп
3098 и 3096/6 КО Поповић.
12. Улица Милоша Црњанског – улица почиње од Десе
Марковић, између кп 1678/9 и 3115/7, сече кп 3115/1, 1678/7,
1678/3, 1678/6, 1678/2 и завршава се на кп 1678/5 КО Поповић.
13. Улица Стевана Сремца – улица почиње од Десе Марковић, између кп 3116/2 и 3111/3, прати кп 3116/6 и завршава се између кп 3111/3 и 3112/2 КО Поповић.
14. Зеленгорска улица – улица почиње од Десе Марковић, између кп 3166/3 и 3126, прати целом дужином кп
3127/8, скреће лево код кп 3127/7, прати целом дужином кп
3127/10 и завршава се између кп 3127/23 и 3127/16 КО Поповић.
15. Сопотска улица – улица почиње од Десе Марковић,
између кп 3169/4 и 3106/1, прати целом дужином кп 3104/7
и завршава се између кп 3104/1 и 3104/5 КО Поповић.
16. Бирчанинова улица – улица почиње од Десе Марковић, између кп 3169/13 и 3169/4, прати кп 3169/7 и завршава
се између кп 3169/9 и 3169/6 КО Поповић.
17. Улица Стевана Христића – улица почиње од Десе
Марковић, између кп 3170/1 и 3169/15, прати целом дужином кп 3169/16, скреће лево код кп 3169/14, прати кп
3169/18 и 3173/5 и завршава се између кп 3173/1 и 3173/9
КО Поповић.
Образложење: Стеван Христић (1885-1958) био је српски композитор, диригент, педагог и музички писац.
18. Улица Милутина Бојића – Улица почиње на кп 3185,
сече кп 3186, 3183, прати део кп 3181/13 и завршава се између кп 3190/3 и 3181/5 КО Поповић.
19. Улица кнегиње Милице – улица почиње од Јанка Секулића, између кп 2529/7 и 2529/1, прати кп 2529/11, 2530/3
и 2530/10 и завршава се између кп 2530/5 и 2530/7 КО Поповић.
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20. Грачаничка улица – улица почиње од Цане Марјановић, између кп 3199/3 и 3077/1, на кп 3077/3, сече кп 3077/1
и 3075, и завршава се на кп 3074 КО Поповић, код Улице космајска.
21. Улица Мајке Јевросиме – улица почиње од Раје Костандиновића, између кп 1789/11 и 1810, прати кп 2585 и
завршава се на кп 1799 КО Поповић.
22. Улица крагујевачки пут – улица почиње од Десе Марковић, између кп 3250 и 3320, прати део кп 1771/1, затим
иде дуж границе са насељеним местом Сопот и прати целом
дужином кп 3343, 3445/2 и 3445/1 до границе са суседним
насељеним местом Ђуринци, и завршава се код кп 3443/5
КО Поповић.
Засеок 1 – Мудрово – Засеок обухвата целе кп 2560/3,
2560/1, 2560/2, 2561, 2636, 2637/1, 2637/2, 2635, 2638/5, 2638/1,
2638/4, 2638/2, 2638/3 и део кп 2557/1 и 2634 КО Поповић.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 12.
У насељеном месту Раља (матични број насеља: 705055)
утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Милића од Мачве – улица почиње од Авалска,
између кп 17/7 и 17/9, прати кп 17/8 целом дужином и завршава се између кп 17/3 и 17/10 КО Поповић.
2. Улица ослободилаца Београда – представља продужетак постојеће Улице ослободилаца Београда (матични број:
705055073594) и продужава се у делу који почиње од Улице
ослободилаца Београда, између кп 22/3 и 24/1, прати део кп
2717/3 КО Парцани, до границе са суседном КО Поповић,
затим прати кп 184 и завршава се између кп 6/5 и 17/7 КО
Поповић, код Улице авалске.
3. Улица Милене Павловић Барили – улица почиње од
Карађорђеве, између кп 1241 и 1249/2,прати део кп 1140/1
и прати целом дужином кп 1002/6 и завршава се између кп
1002/9 и 1002/2 КО Поповић.
4. Улица Јована Илкића – улица почиње од Карађорђеве,
између кп 997/7 и 997/6, прати део кп 997/8 и део кп 997/4 и
завршава се између кп 997/16 и 997/3 КО Поповић.
Образложење: Јован Илкић (1857-1917) био је српски архитекта који је знатно утицао на развој архитектуре у Србији, аутор многих значајних здања у Београду као што су
зграда Народне скупштине, зграда данашњег хотела „Москва”, Официрског дома (данашњег СКЦ-а) итд.
5. Улица Иве Андрића – улица почиње од Љубивоја Гајића, између кп 16/11 и 16/6, прати кп 16/5 КО Раља, до границе са суседном КО Парцани, затим прати кп 987/23 и завршава се између кп 987/20 и 987/8 КО Парцани.
6. Улица патријарха Варнаве – улица почиње од Љубивоја
Гајића, између кп 12/3 и 13/2, прати кп 10 до границе са суседном КО Парцани, затим прати кп 990/16 и 990/14 и део кп
984/1 и завршава се између кп 987/33 и 987/2 КО Парцани.
7. Улица Миодрага Мине Томића – улица почиње од
Професора Андоновића, између кп 2/9 и 2/2, прати кп 2/3 и
2/5 и завршава се између кп 2/12 и 2/7 КО Раља.
Образложење: Др Миодраг Томић (1923-2014) рођен је у
Раљи. Био је доктор педијатар у Дому здравља Сопот. Значајан допринос дао је развоју здравства на територији општине Сопот.
8. Уметничка улица – улица почиње од Професора Андоновића, између кп 992/1 и 992/10, прати целом дужином
кп 992/9 и завршава се између кп 992/4 и 992/3 КО Парцани.
9. Улица Јакова Ненадовића – улица почиње од Милована Глишића, између кп 4325 и 4308, прати део кп 4324, скреће лево код кп 4310, прати кп 4311 и завршава се између кп
4309 и 4314/2 КО Сопот.
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10. Улица Лазе Костића – улица почиње од Шумадијске,
између кп 141/4 и 141/2, прати кп 141/12 и 141/16 и завршава се између кп 141/18 и 141/15 КО Раља.
11. Улица краља Вукашина – улица почиње од Шумадијске, између кп 140/8 и 140/5, прати кп 140/14 и завршава се
између кп 140/12 и 140/17 КО Раља.
12. Улица цара Константина – улица почиње од Чеде
Милосављевића, између кп 306/4 и 307/4, сече кп 307/5,
пролази између кп 306/3 и 307/2 и завршава се између кп
306/2 и 307/3 КО Раља.
13. Узун-Миркова улица – улица почиње од Душана Пухача,
између кп 280 и 260/4, прати кп 260/1, пролази поред кп 324/2,
328, 345, 343/1 и завршава се између кп 343/2 и 352 КО Раља.
14. Улица Андријане Томић – улица почиње од Димитрија Туцовића, између кп 164/21 и 164/1, прати кп 164/25 и
завршава се код кп 164/27 КО Раља.
Образложење: Др Андријана Томић (1936-2004) била је
специјалиста педијатар. Живела је и радила у Раљи. Дала је
значајан допринос развоју здравства и ширењу здравствене
културе.
15. Улица Мине Караџић – улица почиње од Димитрија
Туцовића, између кп 164/20 и 185/6, прати кп 185/8 и завршава се између кп 164/26 и 185/1 КО Раља.
16. Улица Бановић Страхиње – улица почиње од Војводе
Степе, између кп 1151/6 и 1148/1, прати део кп 1150/5 и завршава се између кп 1150/1 и 1149/4 КО Парцани.
17. Коларчева улица – улица почиње од Војводе Степе,
између кп 843 и 910/1, прати целом дужином кп 2751, скреће десно код кп 906, прати целом дужином кп 2752 и завршава се између кп 903/2 и 902/2 КО Парцани.
18. Улица војводе Добрњца – улица почиње од Николе Тесле, између кп 93/1 и 92/6, прати целом дужином кп 92/9, део кп
93/5, 84/1 и завршава се између кп 84/12 и 84/16 КО Парцани.
19. Улица бадемова – улица почиње од Николе Тесле, између кп 88/6 и 87/4, прати кп 87/1, скреће десно код кп 88/7,
прати део кп 84/30, 84/27, 84/1, 84/34, 84/33, сече кп 73/2 и
завршава се на кп 73/1, између кп 858/1 и 873/1 КО Парцани.
20. Мокрањчева улица – улица почиње од Николе Тесле,
између кп 90/2 и 89/1, прати део кп 90/1, скреће десно код
кп 90/6, прати део кп 84/1 и завршава се између кп 90/9 и
84/9 КО Парцани.
21. Улица Мире Траиловић – улица почиње од Николе
Тесле, између кп 8/74 и 8/69, прати кп 8/68 и завршава се
између кп 8/3 и 8/72 КО Парцани, на граници са суседним
насељеним местом Рипањ.
22. Манасијска улица – улица почиње од Николе Тесле,
између кп 8/65 и 8/54, прати кп 8/59 и завршава се између
кп 8/60 и 8/58 КО Парцани, на граници са суседним насељеним местом Рипањ.
23. Улица Геце Кона – улица почиње од Николе Тесле, између кп 8/52 и 9/45, прати кп 8/82 и завршава се између кп
8/80 и 9/46 КО Парцани, на граници са суседним насељеним
местом Рипањ.
24. Улица Борислава Пекића – улица почиње од Николе
Тесле, између кп 33/4 и 32/4, прати кп 33/6, 42/9 и завршава
се између кп 42/8 и 42/4 КО Парцани.
25. Улица Петра Кочића – улица почиње од Лугомирова,
између кп 79/9 и 85, прати кп 79/10 и завршава се између кп
79/4 и 81/1 КО Поповић.
26. Молерова улица – улица почиње од Космајског одреда, између кп 3863 и 3869, прати кп 3870, сече кп 3856 и завршава се на кп 3857 КО Сопот.
27. Улица браће Павић – улица почиње од улице Душана
Пухача, између кп 368/2 и 370/2, прати целом дужином кп
369 и 383 и завршава се на граници са н.м. Поповић, код кп
140/1 КО Раља.
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Члан 13.
У насељеном месту Рогача (матични број насеља:
705063) утврђују се следећи називи улица:
1. Светосавска улица – улица почиње од Братства и jединства, између кп 455/6 и 456/6, прати кп 456/1 и завршава
се између кп 455/1 и 456/2 КО Рогача.
2. Улица Милоша Обилића – улица почиње од Братства
и јединства, између кп 468/6 и 468/7, прати кп 468/21 и завршава се између кп 468/5 и 468/23 КО Рогача.
3. Улица Петра Бојовића – улица почиње од Братства и
јединства, између кп 821 и 828/2, прати кп 820/7 и завршава
се између кп 802 и 820/6 КО Рогача.
4. Улица Алексија Милосављевића – улица почиње од Јанка
Катића, између кп 1143 и 1142, прати целом дужином кп 2876
и завршава се између кп 1160/2 и 1159, код улице Космајска.
Образложење: Алексије Милосављевић (1919–2002) рођен је у Рогачи. Медицински факултет је уписао пре рата,
а завршио 1946. године. Специјализирао је најпре интерну
медицину, а затим хематологију. Радио је на Онколошком
институту, где је био и начелник. Истовремено је радио и
као професор на Медицинском факултету у Београду.
5. Улица Коче Поповића – улица почиње од Бране Аксентијевића, између кп 509/3 и 522/1, прати кп 2856 и завршава се између кп 427 и 531 КО Рогача.
6. Милешевска улица – улица почиње од Космајскe, између кп 535/6 и 535/4, прати кп 535/5, сече кп 2859, пролази
између кп 541/1 и 544/3, скреће десно и пролази поред кп
542/1, између кп 541/4 и 543, сече кп 541/2 и завршава се на
кп 541/3 КО Рогача.
7. Улица Старине Новака – улица почиње од Вељка Влаховића, између кп 878 и 876/2, прати део кп 2860 и завршава
се између кп 564 и 572/2 КО Рогача.
8. Улица Стефана Дечанског – улица почиње од Космајске, између кп 316/1 и 324, прати кп 2861, сече кп 319/3, 55/1
и 55/6, и завршава се на кп 55/3 КО Рогача.
9. Улица краља Милана – улица почиње од Космајске,
између кп 84/2 и 84/1, прати целом дужином кп 133/3 и завршава се између кп 132/3 и 134/6 КО Рогача.
10. Улица краља Драгутина – улица почиње од Космајски венац, између кп 160/3 и 161/2, прати кп 160/6, иде границом кп 159/1 и пролази поред кп 160/5, 129/1, 129/3 и
129/4, прати кп 158/6 и завршава се између кп 159/3 и 158/1
КО Рогача.
11. Улица краљице Марије – улица почиње од Космајског венца, између кп 258/3 и 164, прати кп 2851 и завршава
се између кп 174/4 и 276/4 КО Рогача.
12. Улица Мајке Југовића – улица почиње од Седмог јула,
између кп 1019 и 1334, прати део кп 2896, скреће лево код
кп 1332/2 и прати кп 1331/5 и завршава се између кп 1331/1
и 1332/1 КО Рогача.
13. Улица Филипа Вишњића – улица почиње од Седмог
јула, између кп 1453/1 и 1455/1 прати део кп 2901, скреће десно код кп 1471 и прати кп 2937 и завршава се између кп
1476/1 и 1493 КО Рогача.
14. Катићева улица – Улица почиње код кп 98/1, иде дуж
границе са суседним насељеним местом Велика Иванча и
прати део кп 5352 и завршава се код кп 1567 КО Рогача, код
границе са насељеним местом Кораћица.
Засеок 1 – Космајски врх – Засеок обухвата кп 98/2 КО
Рогача.
Образложење: Засеок се налази на једном од врхова планине Космај.
Засеок 2 – Одмаралиште ПТТ – Засеок је део кп 98/1 КО
Рогача.
Образложење: Засеок обухвата одмаралиште ПТТ.
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Засеок 3 – Глоговац – Засеок обухвата кп 2771 и 2773 и
део кп 2772 КО Рогача.
Образложење: Новопредложени назив засеока је у колоквијалној употреби грађана дужи временски период.
Члан 14.
У насељеном месту Сибница (матични број насеља:
705080) утврђују се следећи називи улица:
1. Храстова улица – улица почиње од Мише Протића, на
кп 834/10, прати кп 834/16 и завршава се између кп 834/2 и
834/4 КО Сибница.
2. Улица Надежде Петровић – улица почиње од Мише
Протића, између кп 910/6 и 902/2, прати кп 2488 и 909/3 и
завршава се између кп 909/1 и 904/1 КО Сибница.
3. Улица Микија Стаменковића – улица почиње од Чеде
Павловића, између кп 30/20 и 30/8, прати део кп 30/27 и завршава се између кп 30/9 и 30/25 КО Сибница.
Образложење: Миомир Мики Стаменковић (1928–2011)
био је истакнути српски филмски и позоришни редитељ.
Члан 15.
У насељеном месту Слатина (матични број насеља:
705098) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Душана Силног – улица почиње од Рада Јовановића, између кп 498/4 и 499, прати кп 498/5 и завршава се
код кп 498/1 КО Слатина.
2. Улица деспота Угљеше – улица почиње од Рада Јовановића, између кп 520/1 и 520/2, прати кп 521/12, 521/13 и
завршава се између кп 521/1 и 521/11 КО Слатина.
3. Улица сеоски бунар – улица почиње од Светозара
Марковића, између кп 397/9 и 385, прати део кп 723 и завршава се између кп 397/22 и 384 КО Слатина.
4. Излетничка улица – улица почиње од Карађорђеве,
између кп 337/9 и 337/3, прати кп 337/5 и завршава се код
кп 337/7 КО Слатина.
Члан 16.
У насељеном месту Сопот (матични број насеља: 705101)
утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Милоја Радојевића – улица почиње од Jанка Катића, између кп 2222 и 2318, прати кп 2319, 2223/2, 2225/3,
сече кп 2229/1, прати кп 2230/2, 2231/2, 2233/2, 2237, сече кп
3400/2, прати кп 1888 и завршава се између кп 1894/2 и 1878
КО Сопот, код Улице краља Петра Првог.
Образложење: Милоје Радојевић (1926–2014) био је учитељ, рођен у Сопоту. Проучавао је историју космајског краја. Аутор је више монографија о Сопоту.
2. Улица Жељка Јовичића – улица почиње од Јанка Катића, између кп 2342 и 2337, прати део кп 2341, целу дужину кп
2326/5 и завршава се између кп 2326/1 и 2354/2 КО Сопот.
Образложење: Жељко Јовичић био је из Сопота, а као
припадник Министарства унутрашњих послова погинуо је
на Косову 1999. године.
3. Улица кнегиње Љубице – улица почиње од Партизанског пута, између кп 7002 и 7004, прати кп 7003 и завршава
се између кп 6998 и 7009 КО Сопот.
4. Улица Драгована Јовановића – Улица почење од Улице
Милоша Васића, између кп 4913/2 и 5027, прати део кп 4997
и завршава се између кп 5056 и 6947 КО Сопот.
Образложење: Драгован Јовановић (1937-2012) био је
истакнути српски позоришни и филмски редитељ, писац
филмских сценарија и радио драма и оснивач Слободарских филмских свечаности у Сопоту.
5. Улица кнегиње Зорке – улица почиње од Војводе Путника, између кп 60 и 473/1, прати кп 472 и завршава се на кп
468 КО Сопот.
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6. Улица ђурђевданска – улица почиње од Војводе Путника, између кп 511 и 46, прати целом дужином кп 484 и
завршава се између кп 34 и 486 КО Сопот.
7. Улица Николе Симића – улица почиње од Деспота
Стевана Лазаревића, између кп 5938 и 5941, прати кп 5490
и 5961, сече кп 5960, 5964/1, 5965/1 и 5965/3, прати кп 5980,
5724/1, 5908/1 и завршава се између кп 5904/1 и 5887/3 КО
Сопот.
8. Улица Живојина Мишића – улица почиње од Драгомира Великића, између кп 5913 и 5911, прати кп 5912 и завршава се између кп 5924 и 5967 КО Сопот.
9. Улица кнеза Михаила – улица почиње од Сењске, између кп 6325 и 6416, прати кп 6327, 6319 и завршава се између кп 6313/1 и 6310 КО Сопот.
10. Улица Александра Саше Петровића – улица почиње
од Сењске, између кп 6328 и 6285, прати кп 6286/2, 6288/2,
6320/1, 6320/2 и завршава се између кп 6317 и 6321 КО Сопот.
Образложење: Александар Саша Петровић (1929-1954)
био је српски филмски редитељ, професор на Факултету
драмских уметности, писац и филмски теоретичар.
11. Улица Десанке Максимовић – улица почиње од Јована Жујовића, између кп 2840 и 2855, прати целом дужином
кп 2858 и завршава се између кп 2892 и 2886 КО Сопот.
12. Улица Девет Југовића – улица почиње од Народних
хероја, између кп 2692 и 2694, прати целом дужином кп
2693, и завршава се између кп 2668 и 2697 КО Сопот.
13. Улица Милана Ракића – улица почиње од Народних
хероја, између кп 2676 и 2678, прати кп 2677 и завршава се
између кп 2672 и 2671 КО Сопот.
14. Улица Јована Дучића – улица почиње од Космајске,
између кп 3090 и 3070/10, прати целом дужином кп 3069,
3071 и завршава се између кп 3079 и 3062 КО Сопот.
15. Улица Ђуре Даничића – улица почиње од Професора
Андоновића, између кп 3158 и 3160, прати кп 3159/6 и завршава између кп 3155 и 3159/2 КО Сопот.
16. Улица Паје Јовановића – улица почиње од Алексе
Жујовића, између кп 3228 и 3223, прати кп 3233 целом дужином и завршава се између кп 3238 и 3236 КО Сопот.
17. Дрварска улица – улица почиње од Кнеза Милоша,
између кп 3296 и 3289, прати део кп 3301, затим целом дужином кп 3209 и 3245/5 и завршава се између кп 3245/4 и
3251/2 КО Сопот.
18. Улица Марка Краљевића – Улица почиње од новопредложене Улице дрварске, између кп 3264 и 3283, прати
део кп 3301 и 7799/3 и завршава се између кп 7799/1 и 3323
КО Сопот.
19. Улица Јоакима Вујића – Улица почиње од новопредложене Улице Марка Краљевића, између кп 3265 и 3264, прати
кп 3260 и завршава се између кп 3259 и 3261 КО Сопот.
20. Улица патријарха Павла – улица почиње од Кнеза
Милоша, између кп 3339 и 3298, прати целом дужином кп
3340 и завршава се између кп 3311 и 3300 КО Сопот, код новопредложене Улице Марка Краљевића.
21. Улица краљице Наталије – улица почиње од Краља
Петра Првог, између кп 5181 и 5169, прати кп 5174 и завршава се између кп 5172 и 5177 КО Сопот.
22. Улица Михајла Пупина – улица почиње од Теслине,
између кп 7386 и 7230, прати целом дужином кп 7345 и завршава се између кп 7346/2 и 7339 КО Сопот, на граници са
суседним насељеним местом Бабе, код Улице партизанског
пута.
23. Улица Ћирила и Методија – улица почиње од Партизанског пута, између кп 4561 и 4572, прати кп 4565 и завршава се између кп 4564 и 4567 КО Сопот.
24. Спасовданска улица – улица почиње од Авалске, између кп 4825 и 4806, прати део кп 4751, скреће десно код кп
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4808, прати целом дужином кп 4750 и завршава се између
кп 4811 и 4812 КО Сопот.
25. Улица Бранка Ћопића – улица почиње од Драгомира
Великића, између кп 310 и 191, прати кп 309 и завршава се
између кп 296 и 194 КО Сопот.
26. Хајдучка улица – улица почиње од Партизанског
пута, између кп 6992 и 4996, прати целом дужином кп 4994
и завршава се између кп 6986 и 4993 КО Сопот.
Члан 17.
У насељеном месту Стојник (матични број насеља:
705110) утврђују се следећи називи улица:
1. Улица партизански пут – Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Бабе, код кп 53, иде дуж границе са насељеним местом Бабе, прати целом дужином кп
3740 и завршава се код кп 31/3 КО Стојник.
2. Поп-Лукина улица – улица почиње од Милије Урошевића, између кп 435 и 439/3, прати део кп 3678/2 и завршава
се између кп 402 и 449 КО Стојник.
3. Улица Максима Горког – Улица почиње од новопредложене Улице Поп-Лукине, између кп 404/3 и 431, прати
кп 429, део кп 3682 и завршава се између кп 1806 и 416/1 КО
Стојник.
4. Улица Стојана Новаковића – улица почиње од Милије
Урошевића, између кп 495/6 и 495/8, прати кп 495/7, скреће десно и прати кп 504/6, скреће десно и прати кп 3680/6,
скреће лево код кп 1941/3 и прати кп 1942, 1941/8, 1938/6 и
завршава се на кп 1941/16, између кп 1941/12 и 1941/15 КО
Стојник.
5. Улица Илије Бирчанина – улица почиње од Милије
Урошевића, између кп 1835 и 1767, прати део кп 3681, скреће лево код кп 1832, прати кп 3707 и завршава се између кп
1781 и 1779 КО Стојник.
6. Игманска улица – улица почиње од Милије Урошевића, између кп 1757 и 1752, прати део кп 1755 и завршава се
између кп 1727/1 и 1730 КО Стојник.
7. Улица браће Југовић – улица почиње од Милије Урошевића, између кп 1893 и 1892, прати део кп 3711 и завршава се између кп 1911 и 2040/2 КО Стојник.
8. Улица Чича-Илије Станојевића – улица почиње од
Милије Урошевића, између кп 2395/2 и 2109, прати део кп
2110, скреће десно код кп 2396, прати део кп 2373 и завршава се између кп 2370 и 2387/2 КО Стојник.
9. Улица Слободана Јовановића – улица почиње од Милије Урошевића, између кп 2276 и 2294, прати део кп 3702/1,
и завршава се између кп 2261 и 2265 КО Стојник, код улице
Љубивоја Живановића.
10. Улица Јелисавете Начић – улица почиње од Милије
Урошевића, између кп 2275/3 и 2357, прати део кп 3703 и завршава се између кп 2752/6 и 2781/1 КО Стојник.
Образложење: Јелисавета Начић (1878-1955) прва српска жена архитекта.
11. Улица Васе Стајића – улица почиње од Милије Урошевића, између кп 2657/2 и 2658/1, прати део кп 3702/4 и
завршава се између кп 2699 и 2687 КО Стојник.
Образложење: Васа Стајић (1878-1947) је био српски филозоф и писац и ученик професора Александра Сандића.
12. Улица Жанке Стокић – улица почиње од Милије Урошевића, између кп 2744 и 2745/6, прати кп 2745/3, пролази између кп 2740/2 и 2744, скреће десно и прати кп 3715
целом дужином и завршава се између кп 2675/1 и 2687 КО
Стојник.
13. Мишарска улица – улица почиње од Хајдуковачког
пута, између кп 358 и 354, прати део кп 356, скреће лево и
прати кп 355, 343 и завршава се између кп 340 и 344/1 КО
Стојник.
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14. Херцегновска улица – улица почиње од Хајдуковачког пута, између кп 320/1 и 1639, прати кп 321 и завршава се између кп 317/7 и 325/1 КО Стојник.
15. Улица војводе Синђелића – улица почиње од Чеде Милосављевића, на кп 1614/1, прати део кп 3695, скреће десно код
кп 1462 и прати део кп 1596, скреће лево код кп 1594/2 и прати кп 1584 и завршава се између кп 1483 и 1585 КО Стојник.
16. Улица Другог српског устанка – улица почиње од Чеда Милосављевића, између кп 1571 и 1656, прати део кп 3706,
скреће лево код кп 1657, прати кп 3708 и завршава се између кп 1796 и 1717 КО Стојник.
17. Толстојева улица – улица почиње од Бањичког пута, између кп 977/1 и 974/2, прати део кп 3696 и завршава се између
кп 936 и 1470/3 КО Стојник,
18. Улица Јована Ристића – улица почиње од Љубивоја Живановића, између кп 1447 и 1450/1, прати кп 3700 и 2989/3 и
завршава се на кп 2990 КО Стојник.
19. Улица солунских добровољаца – Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Сибница, на кп 3316,
прати кп 3317/17, скреће лево и сече кп 3317/13, иде дуж границе са насељеним местом Слатина, пролази поред кп 3301/3,
3299, 3296/1 и 3295/2 и завршава се код кп 3295/1 КО Стојник.
20. Улица Љубе Тадића – Улица почиње од новопредложене Улице солунских добровољаца, између кп 3301/3 и 3300/1,
прати кп 3301/5, сече кп 3301/8, прати кп 3301/16, скреће десно и прати кп 3301/6 на којој се и завршава, између кп 3301/9 и
3301/12 КО Стојник.
21. Улица Бранка Радичевића – Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Сибница, на кп 3319/2, сече кп
3319/1, прати део кп 3723, скреће десно код кп 3336/2, прати кп 3336/5 и завршава се између кп 3335/3 и 3336/1 КО Стојник.
22. Улица Анастаса Јовановића – улица почиње од Чеда Милосављевића, између кп 196/3 и 211, прати кп 197/1 и завршава се између кп 194 и 197/2 КО Стојник.
23. Јабланичка улица – улица почиње од Хајдучког пута, између кп 447/4 и 472, прати део кп 3679, скреће десно код кп
462/4 и прати део кп 392, скреће лево код кп 390, прати део 3675 и завршава се између кп 100 и 384/4 КО Стојник.
Члан 18.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни регистар.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 015-445/19-С, 25. јула 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Одлука о утврђивању назива улица у насељеним местима на територији градске општине Лазаревац – – – – – – –
Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Сопот – –

Страна
1
30

„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

