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На основу члана 93.став 1.Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр.129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 

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 тума-

чење,113/17-др.закон, 27/18-др.закон и 41/18)),члана 

9.став 2.Уредбе о адресном регистру (,,Службени 

гласник РС”,бр.63/17) и члана 119. Статута општине 

Владимирци (,,Службени лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, 4/14-пречишћен 

текст и 15/15), уз прибављену Сагласност Министа-

рства државне управе и локалне самоуправе број: 

015-05-00049/2019-24 од 08.03.2019. године, Скупштина 

општине Владимирци на седници одржаној дана 

01.04.2019.године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се називи улица,засеока 

и тргова на територији општине Владимирци. 

Члан 2. 

У насељеном месту Бељин утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Месарци, између кп 170/3 и кп 208/1, 

целом дужином кп 1268 и завршава на граници 

насељеног места Ушће, између кп 1 и кп 18/3, КО 

Бељин. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 20/1 и кп 21/9, 

целом дужином кп 20/11, пролази између кп 21/17 и 

кп 20/3 и завршава између кп 21/1 и кп 20/3, КО 

Бељин. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 21/9 и кп 21/2, 

целом дужином кп 21/22 и завршава између кп 21/20 

и кп 21/2, КО Бељин. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр.4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 22/5 и кп 22/3, 

простире се већим делом кп 22/9 и завршава између 

кп 22/7 и кп 22/2, КО Бељин. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 171 и кп 206, целом 

дужином кп 1270, делом кп 264 и целом дужином кп 

306 и кп 1283 и завршава на граници насељеног 

места Месарци и кп 1284, КО Бељин. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 195/3 и кп 231/1, 

целом дужином кп 906. Између кп 195/4 и кп 115/10 

улица делом прелази у кп 1271 и завршава између кп 

115/20 и кп 189/3, КО Бељин. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Поп Лукина); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 258/1 и кп 357/1, 

делом кп 264. Између кп 390 и кп 394/1 улица 

прелази у кп 1272/1, целом дужином.Између кп 864 и 

кп 866/1 улица прелази у кп 1277, целом дужином. 

Између границе насељеног места Суво Село и кп 

943/1 улица прелази у кп 1286, целом дужином и 

завршава на граници насељеног места Суво Село и 

кп 1097/5, КО Бељин. 
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8. Улица 8 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 718 и кп 866/1, 

простире се делом кп 1275 и завршава између кп 

1105/1 и кп 1067/1, КО Бељин. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 979 и кп 705/3, 

простире се целом дужином кп 1007. Између кп 

1023/3 и кп 1041/3 улица се делом наставља на кп 

1278 и завршава између кп 1029 и кп 1215, КО 

Бељин. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Немањина); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 573 и кп 750, про-

стире се целом дужином кп 1274, делом кп 1278 и кп 

1273/2 и завршава између кп 620 и кп 1163/1, КО 

Бељин. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 644/5 и кп 639/2, 

простире се целом дужином кп 644/6 и делом кп 

640/37 и завршава између кп 640/38 и кп 640/42, КО 

Бељин. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовићa); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 683/1 и кп 685, 

простире се делом кп 684 и завршава између кп 666 

и кп 698/2, КО Бељин. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Кнеза 

Милоша); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 791 и кп 818/1, 

простире се делом кп 1275. Између кп 752 и кп 320/9 

улица прелази у кп 751, целом дужином до пре-

дложене улице број 5, између кп 758/3 и кп 317/4, КО 

Бељин. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 315/3 и кп 317/9, 

простире се целом дужином кп 316, пролази између 

кп 332/1 и кп 321 и завршава између кп 327 и кп 325, 

КО Бељин. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 349/1 и кп 348/5, 

простире се целом дужином кп 348/1, пролази изме-

ђу кп 352/1 и кп 347/5 и завршава између кп 347/3 и 

кп 347/4, КО Бељин. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска);  

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 425 и кп 398/5, 

простире се делом кп 417 и кп 1273/1 и завршава 

између кп 503/1 и кп 488/2, КО Бељин. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Суво-

борска); 

Опис предложене улице бр. 17. – почиње од пре-

дложене улице број 16, између кп 511 кп 456/4, 

простире се целом дужином кп 455 и кп 526 и 

завршава између кп 519/2 и кп 527, КО Бељин 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 18. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 278 и кп 275/2, 

простире се делом кп 277 до предложене улице број 

5, између кп 271/1 и кп 290/4, КО Бељин. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 19. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између границе насељеног 

места Месарци и кп 170/3 и завршава код кп 170/5, 

КО Бељин. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 20. – почиње од пре-

дложене улице број, између кп 862/3 и кп 818/1, про-

стире се целом дужином кп 1276 и завршава између 

кп 896 и кп 915/3, КО Бељин. 

Заселак 1 (добија нови назив Византијски); 

Опис предложеног засеока бр. 1. – обухвата целу 

кп 765/1 и кп 766, КО Бељин. 

У насељеном месту Белотић утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Шабачки 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Матијевац и кп 261/1, простире се 

целом дужином кп 1262. Између кп 1246/3 и кп 1199/5 

улица се простире целом дужином кп 1252, а код кп 

1239/3 улица се простире целом дужином кп 1263. 

Улица завршава на граници насељеног места 

Драгиње и кп 1235, КО Белотић. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од границе 

насељеног места Матијевац и кп 104/1, простире се 
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целом дужином кп 1254, а завршава на граници 

насељеног места Драгиње и кп 1054, КО Белотић. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр.3 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 1236 и кп 1235 про-

стире се целом дужином кп 1257. Између кп 1138/1 и 

кп 1135 простире се целом дужином кп 1256 до 

предложене улице број 2, између кп 1056 и кп 1162/2, 

КО Белотић. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од границе 

насељеног места Матијевац и кп 1/1, простире се 

делом кп 1253. Између кп 525/3 и кп 523 улица 

прелази у кп 1264, целом дужином и завршава на 

граници насељеног места Каона између кп 999/2 и кп 

998/5, КО Белотић. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 367 и кп 190/1, 

простире се целом дужином кп 366/1 и кп 303/1, до 

предложене улице број 1 између кп 288/1 и кп 305/1, 

КО Белотић. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 609 и кп 573/1 

простире се целом дужином кп 620, делом кп 1255 и 

завршава између кп 861/7 и кп 741, КО Белотић. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 780 и кп 661/1, 

простире се делом кп 667 и завршава између кп 

818/1 и кп 646, КО Белотић. 

8.Улица 8 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 61 и кп 610 

простире се делом кп 77 и завршава између кп 45/2 и 

кп 58. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 688 и кп 762, про-

стире се делом кп 763 и завршава између кп 722/1 и 

кп 975/2. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 200 и кп 173/1, 

простире се целом дужином кп 201 и завршава на 

граници насељеног места Матијевац између кп 194/3 

и кп 255, КО Белотић.. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 338 и кп 308/2, 

простире се делом кп 344 и завршава између кп 

318/1 и кп 317/5, КО Белотић. 

12.Улица 12 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 399 и кп 412/1, 

простире се делом кп 411 и завршава између кп 382 

и кп 434/2, КО Белотић. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 12, између кп 418 и кп 433, 

простире се делом кп 431. Између кп 446 и кп 490/1 

улица прелази у кп 496, целом дужином до пре-

дложене улице број 2 између кп 489/2 и кп 484/3, КО 

Белотић. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 795 и кп 781, 

простире се целом дужином кп 789, до предложене 

улице број 6 између кп 764/1 и кп 861/4, КО Белотић. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1133 и кп 1134/5, 

простире се целом дужином кп 1136, делом кп 1117/3 

и завршава између кп 1115/1 и кп 1118/1, КО 

Белотић. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1210/2 и кп 1225, 

пролази између кп 1223/2 и кп 1210/1 и завршава 

између кп 1218/1 и кп 1222/1, КО Белотић. 

Заселак 1 (добија нови назив Византијски); 

Опис предложеног засеока бр. 1. – обухвата део 

кп 1172/2 и део кп 1172/1, КО Белотић. 

Заселак 2 (добија нови назив Хиландарски); 

Опис предложеног засеока бр. 2. – обухвата део 

кп 972/1, КО Белотић. 
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У насељеном месту Бобовик утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Николе 

Тесле) 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Владимирци, између кп 89/1 и кп 

89/8, дуж кп 76/2 и кп 410, целом дужином и завр-

шава на граници насељеног места Јаловик и кп 135, 

КО Бобовик. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 76/1 и кп 115, 

простире се делом кп 411 и завршава између кп 59 и 

кп 55, КО Бобовик. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Бибе 

Карановића); 

Опис предложене улице бр. 3 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 114/3 и кп 191, 

простире се целом дужином кп 409/2 и завршава на 

граници насељеног места Владимирци, између кп 

413/9 и кп 301/19, КО Бобовик. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 288/2 и кп 299, 

простире се целом дужином кп 290 и завршава 

између кп 271 и кп 291/1, КО Бобовик. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Немањина); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од 

предложене улице број 3, између кп 306 и кп 301/17, 

простире се целом дужином кп 412 и завршава на 

граници насељеног места Јаловик, између кп 330 и 

кп 333/2, КО Бобовик. 

6.Улица 6 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 366/1 и кп 331, 

простире се целом дужином кп 341 и завршава 

између кп 394 и кп 340, КО Бобовик. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 209 и кп 210/1, 

пролази између кп 204 и кп 210/2 и завршава између 

кп 203/1 и кп 212, КО Бобовик. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 221/1 и кп 227/1, 

простире се делом кп 226 и завршава између кп 225 

и кп 227/1, КО Бобовик. 

У насељеном месту Дебрц утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Звезд и кп 903/1, целом дужином кп 

978, кп 973, кп 93 и кп 464 све у КО Дебрц, где 

прелази у насељено место Месарци у кп 1303 КО 

Месарци и завршава код 412/8, КО Дебрц 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 426/29 и кп 426/46, 

дуж кп 426/37, целом дужином и завршава између кп 

426/34 и кп 426/25, КО Дебрц. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 425/5 и кп 425/6, 

дуж кп 425/12 и кп 427/4, целом дужином и завршава 

између кп 427/1 и кп 427/5 КО Дебрц. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 439/1 и кп 439/6, 

простире се целом дужином кп 439/17, кп 439/16 и кп 

454/7 и завршава између кп 439/12 и кп 454/6, КО 

Дебрц. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 465/5 и кп 426/4, 

простире се делом кп 968/1. Између кп 434/17 и кп 

474/1 улица делом прелази у кп 969 и завршава између 

кп 486/2 и кп 476, КО Дебрц. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 671/18 и кп 671/7, 

целом дужином кп 671/19 и завршава између кп 

671/10 и кп 671/5, КО Дебрц. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 64 и кп 67, целом 

дужином кп 65. Између кп 676/3 и кп 698/2 улица 

делом прелази у кп 971.Између кп 635 и кп 634 улица 

прелази у кп 641/2, целом дужином. Пролази делом 

кп 969, кп 971, кп 964, 965 и кп 966 и завршава 

између кп 234/2 и кп 277/3, КО Дебрц. 

8.Улица 8 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од 

предложене улице број 7, између 689/1 и кп 676/5, 
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простире се целом дужином кп 677 и завршава 

између кп 675/1 и кп 671/20, КО Дебрц. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између 8/3 и кп 10/4, простире 

се целом дужином кп 9 и кп 970. Између кп 590/2 и кп 

587/6 улица делом прелази у кп 971 до предложене 

улице број 7, између кп 599/2 и кп 964, КО Дебрц. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између 5 и кп 6/3, простире се 

целом дужином кп 6/1 и делом кп 799/14 и завршава 

између кп 799/18 и кп 799/15, КО Дебрц. 

11. Улица 11(улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између 13 и кп 11/3, простире 

се целом дужином кп 12 и кп 974. Између границе 

насељеног места Власаница и кп 925/8 улица се 

делом наставља у кп 979 и завршава на граници на-

сељеног места Власаница и кп 916/5, КО Дебрц. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице бр.12. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између 58 и кп 56/2, простире 

се целом дужином кп 57 и кп 962/2. Између границе 

насељеног места Власаница и кп 958 улица се делом 

наставља у кп 980 и завршава на граници насељеног 

места Власаница и кп 750/5, КО Дебрц. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Кнеза 

Милоша); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између 530 и кп 641/1, простире 

се делом кп 969 и завршава између кп 527 и кп 660, 

КО Дебрц. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између 630 и кп 603/1, простире 

се делом кп 9671 и завршава између кп 628 и кп 

616/1, КО Дебрц. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између 449/1 и кп 446/4, про-

стире се целом дужином кп 448 и завршава на 

граници насељеног места Месарци између кп 446/5 и 

кп 449/1, КО Дебрц. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Убски 

пут) 

Опис предложене улице бр. 16. – улица представља 

крак Убског пута који почиње од Београдског пута, 

простире се целом дужином кп 927, КО Дебрц. 

Заселак 1 (добија нови назив Хиландарски); 

Опис предложеног засеока бр. 1. – обухвата целу 

кп 352/2 и део кп 352/1, КО Дебрц. 

У насељеном месту Драгојевац утврђују се сле-

дећи називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од гра-

нице насељеног места Трбушац, између кп 1046/3 и 

кп 1096/5, простире се делом кп 1572. Између кп 

1078 и кп 1082/2 улица прелази у кп 1575, целом 

дужином и завршава на граници насељеног места 

Миокус, између кп 274/2 и кп 721/2, КО Драгојевац. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 886 и кп 878, про-

стире се делом кп 1573 и завршава на граници 

насељеног места Трбушац, између кп 1022 и кп 1041, 

КО Драгојевац. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 3 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 906 и кп 1584/1, 

простире се делом кп 1571 и завршава између кп 

1422 и кп 1489/2, КО Драгојевац. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1155/1 и кп 1168/7, 

простире се делом кп 1572 и кп 1035/1. Између кп 

995/1 и кп 1035/3 улица прелази у кп 991/2, целом 

дужном, до предложене улице број 3 између кп 992/2 

и кп 989/3, КО Драгојевац. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Савска); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 598/1 и кп 599/1, 

простире се целом дужином кп 1579/1 и делом кп 

1579/2 и завршава између кп 102/1 и кп 266, КО 

Драгојевац. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1260/3 и кп 1397, 

простире се целом дужином кп 1568 и делом кп 1563 

и кп 1564. Између кп 443/2 и кп 447/2 улица прелази у 

кп 573, целом дужином и завршава између кп 370 и 

кп 409, КО Драгојевац. 
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7. Улица 7 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1277/1 и кп 1291/1, 

простире се целом дужином кп 1569. Између кп 528/2 

и кп 1287/3 улица делом прелази у кп 573 и завршава 

између кп 527 и кп 511/1, КО Драгојевац. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 942/2 и кп 944/2, 

простире се делом кп 943. Између кп 664/3 и кп 942/1 

улица прелази у кп 664/4, целом дужином и завр-

шава између кп 666 и кп 664/2, КО Драгојевац. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 948/1 и кп 664/3, 

простире се делом кп 943. Између кп 950/6 и кп 948/2 

улица прелази у кп 950/5, целом дужином и завр-

шава између кп 950/10 и кп 948/5, КО Драгојевац. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 599/2 и кп 1584/1, 

простире се делом кп 1577. Између кп 649/2 и кп 

395/1 улица прелази у кп 1590, до предложене улице 

број 6, између кп 490/1 и кп 420/1, КО Драгојевац. 

11. Улица 11(улица добија нови назив Солу-

нска); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1303 кп 1386, простире 

се делом кп 1563 и завршава између кп 1412/1 и кп 

1436/1, КО Драгојевац 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Суво-

борска); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1303 и кп 1386, 

простире се делом кп 1563 и завршава између кп 

1412/1 и кп 1436/1, КО Драгојевац. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1312/2 и кп 1312/4, 

простире се делом кп 1312/3 и завршава између кп 

1314 и кп 1320/4, КО Драгојевац. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Немањина); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 1613 и кп 492/14, 

простире се делом кп 575 и завршава између кп 

492/4 и кп 520/4, КО Драгојевац. 

Заселак 1 (добија нови назив Византијски); 

Опис предложеног засеока број 1. – обухвата де-

лове кп 323/2, кп 323/5 и кп 326/2, КО Драгојевац. 

Заселак 2 (добија нови назив Хиланадрски); 

Опис предложеног засеока број 2. – обухвата целу 

кп 87/4, КО Драгојевац. 

Заселак 3 (добија нови назив Посавотамна-

вски); 

Опис предложеног засеока број 3. – обухвата део 

кп 296/2 и део кп 298/2, КО Драгојевац. 

У насељеном месту Јаловик утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 1 – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 667/1 и кп 728, 

простире се целом дужином кп 4828 и завршава на 

граници насељеног места Власаница, између кп 

288/2 и кп 2248/2, КО Јаловик. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 631 и кп 462, про-

стире се делом кп 4829 и завршава између кп 1734 и 

кп 1693, КО Јаловик. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 1735/1 и кп 1734, 

простире се целом дужином кп 4837, до предложене 

улице 5, између кп 2355 и кп 2300, КО Јаловик. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од гра-

нице насељеног места Скупљен, између кп 16/1 и кп 

94, простире се делом кп 4825, до предложене улице 

број 2, између кп 350/5 и кп 462, КО Јаловик. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 2 и 4, између кп 631 и кп 350/5, 

простире се делом кп 4825 до предложене улице 

број 12, између кп 2324/3 и кп 2355, КО Јаловик. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Балканска); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 843 и кп 848/3, 

простире се целом дужином кп 4832 и завршава се 

на граници насељеног места Скупљен и кп 990, КО 

Јаловик. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 608 и кп 609/2, 
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простире се делом кп 605, целом дужином кп 581 и 

завршава између кп 590 и кп 580/3, КО Јаловик. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 538 и кп 573, 

простире се делом кп 567 и завршава између кп 

545/1 и кп 568, КО Јаловик. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Јована 

Jовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене од границе насељеног места Свилеува и кп 

4814/1, простире се делом кп 4855 и завршава на 

граници насељеног места Свилеува и кп 4746/1, КО 

Јаловик. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 86 и кп 316/2, 

простире се делом кп 295/1 и целом дужином кп 73 и 

завршава између кп 78 и кп 66, КО Јаловик. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 5, између кп 2105 и кп 

2107/1, пружа се делом кп 4838 и читавом дужином 

кп 2177 и завршава између кп 2093/1 и кп 2176/3, КО 

Јаловик. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Краља 

Уроша); 

Опис предложене улице бр. 12. – Улица почиње 

на кп 4825 између кп 2573 и кп 2324/3 и пружа се дуж 

кп 4825 до кп 2613 и кп 2351, КО Јаловик. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 13. – Улица почиње 

од предложене улице бр. 5, на кп 4839 између кп 

2355 и кп 2373, пружа се дуж кп 4839 па прелази на 

кп 4836 и кп 4843 а завршава у кп 2878/1, КО Јаловик. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 16, на кп 4840, пружа се 

читавом дужином кп 4840 и завршава на кп 4861, КО 

Јаловик. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 13, на кп 4836 и пружа се целом 

дужином кп 4836 и завршава између кп 3840 и кп 

3816/2, КО Јаловик. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 16 – почиње од пре-

дложене улице број 13, између кп 2716 и кп 2650/1, 

пружа се дуж кп 4840, преко кп 2634/2 прелази на кп 

4841 и пружа се до њеног краја, до кп 3945 и кп 4120, 

КО Јаловик. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Немањина);  

Опис предложене улице бр. 17 – Улица почиње од 

предложене улице бр. 2, између кп 1693 и кп 1735/1, 

пружа се дуж кп 4829 и дуж кп 4830 а завршава 

између кп 1336/2 и кп 3250/2, КО Јаловик. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Стевана 

Синђелића) 

Опис предложене улице бр 18 – Улица почиње од 

предложене улице бр.17 и простире се делом кп 

4833, а завршава између кп 1289/2 и кп 1278/1, КО 

Јаловик. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Цара 

Душана); 

Опис предложене улице бр. 19 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 17 и чини је кп 3184, КО 

Јаловик. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 20 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 17, између кп 3284 и кп 

3287/2, пружа се делом кп 3285, прелази на кп 3302 и 

завршава се измеђи кп 3304 и кп 3295, КО Јаловик. 

21. Улица 21 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 21 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 17 и чини је кп 2924, КО 

Јаловик. 

22. Улица 22 (улица добија нови назив Милутина 

Миланковића); 

Опис предложене улице бр. 22 – Улица почиње 

од преложене улице бр. 17, између кп 3325/1 и кп 

3098/8, пружа се делом кп 4842 и завршава између 

кп 3381/3 и кп 3480/1, КО Јаловик. 

23. Улица 23 (улица добија нови назив Филипа 

Вишњића); 

Опис предложене улице бр. 23 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 17, између кп 2978/2и кп 

2951, пружа се делом кп 4844 а завршава између кп 

3625/1 и кп 3662/4, КО Јаловик. 

24. Улица 24 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 24 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 23, између кп 3007/4 и кп 

3721/1, пружа се дуж кп 3720 и завршава у кп 4840, 

код предложене улице бр.23, КО Јаловик. 
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25. Улица 25 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 25 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 15, између кп 2768/1 и кп 

2759, пружа се делом кп 4845 и завршава између кп 

3843 и кп 3933/1, КО Јаловик. 

26. Улица 26 (улица добија нови назив Кнеза 

Милоша); 

Опис предложене улице бр. 26 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 17, на кп 1767/2, простире 

се делом кп 4836, целом дужином кп 1544/5 и завр-

шава се на кп 2959/2 између кп 2964 и кп 2964/2, КО 

Јаловик. 

27. Улица 27 (улица добија нови назив Кнеза 

Лазара); 

Опис предложене улице бр. 27 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 9, између кп 4749 и кп 

4844, пружа се делом кп 4836 и завршава између кп 

4438/1 и кп 4338/1, КО Јаловик. 

28. Улица 28 (улица добија нови назив Суво-

борска); 

Опис предложене улице бр. 28 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 5, између кп 890/3 и кп 

1938/6, пружа се целом дужином кп 1937, делом кп 

1917 и завршава између кп 1892 и кп 1918, КО Јаловик. 

29. Улица 29 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 29 – Улица почиње 

од границе насељеног места Свилеува и кп 4814/1, 

простире се целом дужином кп 4856 и завршава на 

граници насељеног места Јазовник и кп 4861, КО 

Јаловик. 

30. Улица 30 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 30 – Улица почиње 

од предложене улице бр. 29 и чини је кп 4805, КО 

Јаловик. 

У насељеном месту Јазовник утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 1 – почиње између 

границе насељеног места Крнић и кп 54, простире се 

целом дужином кп 1376, кп 1383, кп 1384 и завршава 

се између границе насељеног места Свилеува, 

Јаловник и Јазовник, и кп 1100, КО Јазовник. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 2 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 1100 и кп 1232/3, 

простире се делом кп 1378 и завршава између кп 

453/2 и кп 640/1, КО Јазовник. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 3 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 1037 и кп 1027/1, 

простире се целом дужином кп 1038 и завршава се 

између кп 1033 и кп 146, КО Јазовник. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице бр. 2, између кп 1015 и кп 731, простире 

се целом дужином кп 733 и завршава се на кп 753, 

између кп 987 и кп 752, КО Јазовник. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 1221 и кп 1188/3, 

простире се делом кп 1380 и завршава се између кп 

1274 и кп 1282/2, КО Јазовник. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 6 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 725 и кп 714/3, простире 

се делом кп 1379 и завршава се између кп 950 и кп 

912, КО Јазовник. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 708/1 и кп 705/2, 

простире се делом кп 706, делом кп 699 и завршава 

се између кп 796 и кп 702, КО Јазовник. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 8 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 704 и кп 453/2, простире 

се делом кп 640/1, делом кп 642, и целом дужином кп 

669 и завршава се између кп 864 и кп 670, КО 

Јазовник. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 9 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 453/2 и кп 640/1, 

простире се делом кп 1378, делом кп 491, целом 

дужином кп 631, целом дужином кп 617/7 и завршава 

се између кп 618/1 и кп 617/6, КО Јазовник. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 10 – почиње од пре-

дложене улице бр.6, између кп 896/1 и кп 920/1, 

простире се целом дужином кп 899, делом кп 892 и 

завршава се на кп 891/1 и границе са кп 891/3, КО 

Јазовник. 
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11. Улица 11 (улица добија нови назив Кара-

ђорђева); 

Опис предложене улице бр. 11 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 326/6 и кп 337/15, 

простире се целом делом кп 1377 и завршава се код 

предложене улице бр.1, између границе са насеље-

ним местом Крњић и кп 54, КО Јазовник. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице бр. 12 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 1320/2 и кп 328/4 

простире се целом дужином кп 321/2 и завршава се 

код предложене улице бр.11, између кп 309/1 и кп 

317/2, КО Јазовник. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Колу-

барска); 

Опис предложене улице бр. 13 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 234/6 и кп 227, простире 

се целом дужином кп 230 и завршава се између кп 

217/2 и кп 213, КО Јазовник. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Солу-

нска); 

Опис предложене улице бр.14 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 416/1 и кп 383/1, 

простире се делом кп 395 и завршава се између кп 

410 и кп 398, КО Јазовник. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 15 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 49/2 и кп 10, простире 

се између кп 108/3 и кп 107/2, и завршава се на гра-

ници између кп 108/1 и кп 111/4, КО Јазовник. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 16 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 41 и кп 52/1, простире 

делом кп 44, и завршава се између кп 43/4 и кп 127, 

КО Јазовник. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице број 17 – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 666/2 и кп 666/2, иде 

целом дужином кп 667, и завршава се између кп 

656/4 и кп 656/3, КО Јазовник. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 18 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 732 и кп 728, простире 

целом дужином кп 729 и завршава се на кп 734 и 

границе са кп 735, КО Јазовник. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице број 19 – Улица почиње 

од предложене улице број 1, од границе са насе-

љеним местима Јаловик и Свилеува, иде делом дуж 

кп 1384, улица се завршава између кп 1234 (КО 

Јазовник) и кп 103 (КО Свилеува). 

У насељеном месту Каона утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од гра-

нице насељеног места Белотић између кп 184/3 и кп 

185/2 целом дужином кп 180/1 и кп 1173 до пре-

дложене улице број 2. између кп 765/1 и кп 10/3, КО 

Каона. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од границе 

насељеног места Мровска и кп 10/3 већим делом кп 

1214 која је у насељеном месту Мровска и завршава 

на граници насељеног места Ћуковине и кп 881/5, КО 

Каона. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 772 и кп 759/2 про-

стире се делом кп 1176 и завршава између кп 442 и 

кп 788, КО Каона. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице улице број 1, између кп 388/2 и кп 

380/2 простире се делом кп 381 и завршава између 

кп 366 и кп 362/2, КО Каона. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Мана-

стирска); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од пре-

дложене улице 1, између кп 322 и кп 377/2 простире 

се целом дужином кп 370, кп 296, кп 479, кп 626 и кп 

1125, делом кп 1056 и завршава код кп 1109, КО 

Каона. 

6.Улица 6 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 184/1 и кп 185/2 

простире се целом дужином кп 213, делом кп 249 и 

кп 1175 до предложене улице број 7 измећу кп 254 и 

кп 533, КО Каона. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од границе 

насељеног места Белотић и кп 241/2 целом дужином 
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кп 1181 и завршава на граници насељеног места 

Козарица и кп 1106/3, КО Каона. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 2, на граници насељеног места 

Ђуковине и кп 881/5, иде делом кп 1182 и завршава 

на граници насељеног места Ђуковине и кп 887/6, КО 

Каона. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Византијска); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од кп 

1105 и границе насељеног места Козарица, простире 

се делом кп 629 која припада насељеном месту 

Козарица и завршава се на граници насељеног места 

Козарица и кп 1164/2, КО Каона. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

длоежене улице бр. 2. између кп 258/2 (КО Мровска) 

и кп 4/2, простире се делом кп 1174 и завршава 

између кп 80 (КО Мровска) и кп 101/5, КО Каона.  

11. Улица 11 (улица добија нови назив Солу-

нска); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње између 

кп 536 и кп 541/5, пролази између кп 501/1 и кп 581/2, 

простире се делом кп 485 до предложене улице број 

5, између кп 487/2 и кп 484/1, КО Каона. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Кара-

ђорђевa); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 870/1 и кп 861/2, 

простире се делом кп 1177 и завршава између кп 896 

и кп 948, КО Каона. 

Заселак 1 (добија нови назив Хиландарски); 

Опис предложеног засеока број 1. – обухвата кп 

1153, КО Каона. 

У насељеном месту Козарица утврђују се 

следећи називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Византијска); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Драгиње и кп 3, целом дужином кп 

629. Између кп 152 и кп 107/1 улица прелази у кп 631 

и кп 632 и завршава на граници насељеног места 

Каменица између кп 520/4 и кп 521/1, КО Козарица. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 352/1 и кп 348, целом 

дужином кп 631. Између кп 579 и кп 586 улица иде 

делом кп 588 и завршава између кп 578 и кп 586, КО 

Козарица. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, границе насељеног места 

Драгиње и кп 12/3, простире се целом дужином кп 

636/1, кп 636/2 и кп 637 и завршава на граници 

насељеног места Каменица и кп 627/1, КО Козарица. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 45 и кп 46 иде 

делом кп 630 и завршава између кп 81/2 и кп 217, КО 

Козарица. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 192/1 и кп 340 целом 

дужином кп 349. Између кп 203 и кп 319/2 улица се 

наставља делом кп 350 и завршава између кп 316/8 и 

кп 210, КО Козарица. 

6. Улица 6(улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 247/1 и кп 250, целом 

дужином кп 268, делом кп 267 и завршава између кп 

233/1 и кп 262, КО Козарица. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 299/2 и кп 555, про-

стире се целом дужином кп 351 и завршава између 

кп 570 и кп 605, КО Козарица. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње до пре-

дложене улице број 1, између кп 135/3 и кп 177/5, 

простире се делом кп 633 и завршава између кп 

172/2 и кп 422/2, КО Козарице. 

У насељеном месту Крнић утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од 

границе са суседним насељеним местом Јазовик 

између кп 1822/2 у КО Крнић и кп 1087 у КО Јазовик, 

пружа се делом дуж целе кп 1376 у КО Јазовик, а 

завршава се између кп 1853 у КО Крнић и кп 54 у КО 

Јазовик. 

2. Улице 2 (улица добија нови назив Кара-

ђорђева); 

Опис предложене улице бр. 2 – улица почиње од 

предложене улице бр. 1 између кп 1763 и кп 1404, 
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пружа се делом дуж кп 1853, дуж кп 1851/1, а завршава 

између кп 722/13 и кп 700/1, све у КО Крнић. 

3. Улица 3 (улица добија новиназив Церска); 

Опис предложене улице бр. 3 – улица почиње од 

предложене улице бр.1 између кп 1255 и кп 1231, 

пружа се дуж целе кп 1254, а завршава се између кп 

1246 и кп 1238, све у КО Крнић. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 4 – улица почиње од 

предложене улице бр. 2 између кп 851 и кп 1185/2, 

пружа се дуж кп 1849, а завршава се између кп 396 и 

кп 521/2, све у КО Крнић. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 5 – улица почиње од 

предложене улице бр. 2 између кп 787 и кп 829, пру-

жа се делом дуж кп 857, дуж целе кп 549, а завршава 

се између кп 553 и кп 737, све у КО Крнић. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 6 – улица почиње од 

предложене улице бр. 2 између кп 1535 и кп 1851/1, 

пружа се дуж целе кп 1847 у КО Крнић, кп 1858 у КО 

Власаница, а завршава се између кп 1859 и кп 941 у 

КО Власаница. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 7 – улица почиње од 

предложене улице бр. 6 између кп 963/2 и кп 276/2, 

пружа се дуж кп 1847, дуж целе кп 1845 и кп 1855, а 

завршава се на граници са суседним насељеним ме-

стом Власаница између кп 323/3 у КО Крнић и кп 851 

у КО Власаница. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 8 – улица почиње од 

предложене улице бр. 6 у кп 1847 између кп 280 и кп 

367/1, пружа се дуж целе кп 281, код кп 282 скреће у 

кп 1846, а завршава се код предложене улице бр. 7 

између кп 275 и кп 255, све у КО Крнић. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 9 – улица почиње од 

предложене улице бр. 6 између кп 1073 и кп 1091/3, 

пружа се делом дуж кп 1847, делом дуж кп 1061, 

скреће у кп 1852, а завршава се између кп 1047 и кп 

1000/2, све у КО Крнић. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 10 – улица почиње од 

предложене улице бр. 6 између кп 987/3 и кп 1087/1, 

пружа се дуж кп 1085, кп 1127/2, а завршава се у кп 

1125 поред кп 1120, све у КО Крнић. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Јанка 

Катића); 

Опис предложене улице бр. 11 – улица почиње од 

предложене улице бр. 2 између кп 1851/3 и кп 1528, 

пружа се делом дуж кп 1488, дуж целе кп 1487, а завр-

шава се између кп 1472 и кп 1467/2, све у КО Крнић. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 12 – улица почиње од 

предложене улице бр. 2 између кп 1360 и кп 1185/1, 

пружа се дуж кп 1181, а завршава се између кп 1182 

и кп 1359, све у КО Крнић. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 13 – улица почиње од 

предложене улице бр. 2 између кп 1761/2 и кп 1533/2, 

пружа се дуж кп 1853, а завршава се на граници са 

суседним насељеним местом Јаловик између кп 1706/1 

и кп 1667, све у КО Крнић. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Колу-

барска); 

Опис предложене улице бр. 14 – улица почиње 

између кп 145 и кп 129/2, простире се целом дужином 

кп 134 и завршава између кп 85/4 и кп 97, КО Крнић. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Суво-

борска); 

Опис предложене улице бр. 15 – улица почиње од 

раскрснице предложених улице бр. 7 и бр. 17 између 

кп 317 и кп 323/3, пружа се дуж целе кп 322, иде 

границом са суседним насељеним местом Власаница 

дуж кп 1857, а завршава се између кп 911/2 у КО 

Власаница и кп 342 у КО Крнић. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 16 – улица почиње на 

граници са суседним насељеним местом Власаница 

између кп 402 у КО Крнић и кп 1051 у КО Власаница, 

пружа се дуж границе и кп 1860, а завршава између 

кп 405 у КО Крнић и кп 1051 у КО Власаница. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 17 – улица почиње од 

предложене улице бр. 7, пружа се делом дуж кп 40, 

кп 41/1, кп 41/2, кп 70 и границе са суседним насе-

љеним местом Власаница, а завршава се између кп 

13/1 у КО Крнић и кп 842 у КО Власаница. 

У насељеном месту Крнуле утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр.1.– Почиње од границе 

насељеног места Владимирци, између кп 256/2 (КО 
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Крнуле) и кп 989/2, иде дуж кп 997/2 (КО Владимирци 

село), наставља се целом дужином кп 708, до границе 

са насељеним местом Брдарица, ид и завршава се 

између кп 2263/1 и кп 882. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр.2 – почиње на кп 

2658, иде целом дужином кп 2657, цкреће и иде дуж 

границе насељеног места Брдарица по кп 2678, улица 

се завршава код границе са насељеним местом 

Драгиње, између кп 2614/2 (КО Крнуле) и кп 912/1 (КО 

Брдарица). 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Шабачки 

пут); 

Опис предложене улице бр.3 – почиње између кп 

403/1 (КО Матијевац), и кп 36/21, иде целом дужином 

кп 709, до кп 37 и кп 415 (КО Матијевац), улица се 

даље наставља целом дужином кп 2662, наставља 

се дуж кп 1252 у КО Белотић, наставља се дуж кп 

2681 и кп 2682 (КО Драгиње) и завршава се између 

кп 100 (КО Драгиње) и кп 2614/2, КО Крнуле. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улица број 4 – почиње од пре-

дложене улице број 2, простире се делом дуж кп 

1554 и завршава између кп 1563 и кп 1556, КО Крнуле. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Балканска); 

Опис предложене улице број 5 – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1409 (КО Матијевац) 

и кп 41, иде целом дужином кп 40, улица се завршава 

између кп 1430 (КО Матијевац) и кп 1101, КО Крнуле. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице број 6 – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 1050 и кп 1087/1, 

иде делом дуж кп 58 и завршава између кп 1068 и кп 

724, КО Крнуле. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице број 7 – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1085/1 и кп 1075, 

простире се делом дуж кп 2657, скреће и иде делом 

дуж кп 2658 и завршава између кп 915/1 и кп 918/4, 

КО Крнуле. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице број 8 – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 894 и кп 892/1, 

простире се целом дужином кп 893 и завршава између 

кп 885/3 и кп 879, КО Крнуле. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице број 9 – почиње од границе 

насељеног места Владимирци, између кп 1 и кп 57/1, 

простире се целом дужином кп 27, улица се 

завршава код предложене улице број 3, између кп 37 

и кп 41. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице број 10 – почиње од гра-

нице насељеног места Владимирци, између кп 75/2 и 

кп 184, простире се делом дуж кп 707, улица се 

завршава између кп 919/3 и кп 951/2, КО Крнуле. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице број 11 – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 919/4 и кп 950, иде 

делом дуж кп 2659, скреће и иде делом дуж кп 1621, 

скреће и иде делом дуж кп 2667, улица се завршава 

између кп 2153 и кп 2331, КО Крнуле. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице број 12 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 249/1 и кп 297/2, иде 

делом дуж кп 202, улица се завршава измеђи кп 304 

и кп 242/2, КО Крнуле. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице број 13 – предложена 

улица почиње између кп 811/2 и кп 811/4, прстире се 

целом дужином кп 2660, улица се заврзава између кп 

2251/3 и кп 2255/1, КО Крнуле. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице број 14 – почиње од 

предложене улице број 1, између кп 567/4 и кп 645, 

иде делом дуж кп 644, улица се завршава између кп 

637/2 и кп 684/1, КО Крнуле. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице број 15 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 1395/2 и кп 1791/1, 

иде делом дуж кп 2669, скреће и иде делом дуж кп 

2670, улица се завршава између кп 1795/2 и кп 1796, 

КО Крнуле. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Колу-

барска); 

Опис предложене улице број 16 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 1367/3 и кп 1385, 

простире се целом дужином кп 2668/1, наставља се 

целом дужином кп 2668/2, пролази поред границе са 

насељеним местом Брдарица дуж кп 2675, КО Крнуле. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Суво-

борска); 

Опис предложене улице број 17 – почиње од пре-

дложене улице број 16, између кп 1964 и кп 1972/1, 
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иде делом дуж кп 2669, скреће и иде целом дужином 

кп 1991, улица се завршава између кп 2000 и кп 1995, 

КО Крнуле. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице број 18 – почиње оде 

предложене улице број 10, између кп 919/4 и кп 

951/2, иде дуж кп 707, скреће и иде целом дужином 

кп 2265, улица се завршава код границе насељеног 

места Брдарица, између кп 2264/2 и кп 2260/3, КО 

Крнуле. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице број 19 – почиње од пре-

дложене улице број 18, између кп 1615 и кп 1614/3, 

иде дуж кп 1613, пролази између кп 2177 и кп 1614/1, 

улица се завршава на кп 2181/2, КО Крнуле. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице број 20 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 1813 и кп 1828/1, 

иде дуж кп 1829/1, улица се завршава између кп 

2025/1 и кп 2132, КО Крнуле. 

21. Улица 21 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице број 21 – почиње од пре-

дложен улице број 1, између кп 1854/1 и кп 1858/1, 

иде целом дужином кп 1856 и целом дужином кп 

678/7, улица се завршава између кп 678/5 и кп 678/6, 

КО Крнуле. 

22. Улица 22 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице број 22 – почиње од пре-

дложене улице број 20, између кп 1826/1 и кп 1840, 

простире се дуж кп 1841, пролази кроз кп 1846 и кп 

1842/2, измешу кп 1842/3 и кп 1851, пролази преко кп 

2020, улица се завршава на кп 2018/2, КО Крнуле. 

23. Улица 23 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр.23- почиње од границе 

са насељеним местом Владимирци, код кп 244/3, и 

завршава се на кп 254, све у КО Крнуле. 

У насељеном месту Кујавица утврђују се следећи 

називи улица: 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Вучевица, између кп 660/1 и кп 

413/1, простире се делом кп 863. Између кп 433 и кп 

414 улица прелази у кп 864, целом дужином, између 

кп 422 и кп 464/1 улица се наставља дуж кп 858/2, 

целом дужином. У наставку улица се наставља дуж 

кп 868/1 и кп 868/3, целом дужином и завршава на 

граници насељеног места Предворица, између кп 

183/2 и кп 182, КО Кујавица. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Кара-

ђорђева); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 433 и кп 413/2, про-

стире се делом кп 863 и завршава између кп 440/2 и 

кп 403/2, КО Кујавица. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 422 и кп 461, про-

стире се делом кп 858/2 и кп 865 и завршава између 

кп 484/1 и кп 391, КО Кујавица. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 558 и кп 471/5, про-

стире се делом кп 865. Између кп 504 и кп 491/1 

улица прелази у кп 869, целом дужином и завршава 

између кп 496 и кп 504, КО Кујавица. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 580 и кп 577, дуж кп 

868/2 и кп 532/3, целом дужином и завршава између 

кп 531/1 и кп 539/1, КО Кујавица. 

У насељеном месту Лојанице утврђују се сле-

дећи називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Шабачки 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1 – почиње од границе 

насељеног места Риђаке и кп 9, простире се целом 

дужином кп 1364, кп 1369, кп 1365 и кп 1368 и завр-

шава се на граници насељеног места Матијевац и кп 

1298/2, КО Лојанице. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 2 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 928/2 и кп 908/1, про-

стире се целом дужином кп 1371, делом кп 1337 и 

завршава између кп 527 и кп 735, КО Лојанице. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 3 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 528/1 и кп 527, про-

стире се делом кп 433, целом дужином кп 1339 и 

завршава се на граници насељеног места Заблуће, 

између кп 293 и кп 349/2, КО Лојанице. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице бр. 3, између кп 529 и кп 525, простире 



Страна 14 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 7 

 

 

се делом кп 433, целом дужином кп 209, делом кп 

1338 и завршава се на граници насељеног места 

Вукошић и кп 165, КО Лојанице.Улица добија назив 

Никола Тесла. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Кара-

ђорђева); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 527 и кп 735, простире 

се делом кп 1337 и завршава се на граници насе-

љеног места Матијевац и између кп 1329 и кп 1224/3, 

КО Лојанице. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Живојина 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 6 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 1144 и кп 1148/39, 

простире се делом кп 1343 и завршава се између кп 

660/1 и кп 605/1, КО Лојанице. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице бр.6, између кп 1121/1 и кп 1141/1, 

простире се делом кп 1345, целом дужином кп 785 и 

се између кп 820/2 и кп 816, КО Лојанице. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 8 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 864/3 и кп 956/1, 

простире се целом дужином кп 1353 и завршава се 

између кп 859 и кп 812/1, КО Лојанице. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић) 

Опис предложене улице бр. 9 – почиње од пре-

дложене улице бр.6, између кп 671/1 и кп 673, простире 

се делом кп 1348 и завршава се између кп 670/3 и кп 

659, КО Лојанице. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 10 – почиње од пре-

дложене улице бр.6, између кп 1100/2 и кп 1107, 

простире се делом кп 1344 и завршава се између кп 

682/1 и кп 763/1, КО Лојанице. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 11 – почиње од пре-

дложене улице бр.3, између кп 429 и кп 197/1, простире 

се целом дужином кп 181 и кп 178/4, кп 1783 и 

завршава се на кп 175, на граници са кп 194/6, КО 

Лојанице. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 12 – почиње од пре-

дложене улице бр.6, између кп 1032 и кп 1057/5 простире 

се целом дужином кп 11034/1, делом 1035 и завршава 

се између кп 1034/2 и кп 1037, КО Лојанице. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 13 – почиње од пре-

дложене улице бр.2, између кп 441 и кп 450, простире 

се делом кп 1347 и завршава се између кп 221/1 и кп 

232/2, КО Лојанице. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив у Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 14 – почиње од пре-

дложене улице бр.13, између кп 214/5 и кп 442, простире 

се делом кп 214/2 и завршава се између кп 213/9 и кп 

213/5, КО Лојанице 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 15 – почиње од пре-

дложене улице бр.16, између кп 961 и кп 975/4, 

простире се делом кп 9582/2 и завршава се између 

кп 960/1 и кп 975/4, КО Лојанице. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 16 – почиње од пре-

дложене улице бр.5, између кп 963 и кп 966, простире 

се делом кп 1342 и завршава се између кп 613 и кп 

611, КО Лојанице. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 17 – почиње од пре-

дложене улице бр.3, између кп 295/1 и кп 302/1, 

простире се делом кп 299, делом кп 301, пролази 

делом кп 303/2 и завршава се у кп 303/1 на граници 

са 305/2, КО Лојанице. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Патријарха 

Павла); 

Опис предложене улице број 18 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 523/2 (КО Риђаке) и 

кп 9, иде дуж кп 1370, наставља се дуж кп 1593/1 (КО 

Вукошић), завршава се између кп 1593/2 и кп 280/31 

(КО Вукошић). 

У насељеном месту Матијевац утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Шабачки 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1 – почиње од границе 

насељеног места Лојанице, између кп 309/2 и кп 

313/1 целом дужином кп 1437, кп 1447 и кп 1438 и завр-

шава на граници насељеног места Крнуле, између кп 

1374 и кп 1430, КО Матијевац. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 576/1 и кп 332 
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простире се једним делом кп 1436 и завршава 

између кп 489 и кп 487, КО Матијевац. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре -

дложене улице број 5, између кп 642 и кп 602/1, 

простире се целом дужином кп 1435 и завршава на 

граници насељеног места Белотић, између кп 1330 и 

кп 1331, КО Матијевац. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 673/1 и кп 746, 

простире се целом дужином кп 809. Између кп 796/3 

и кп 1304/1 улица делом прелази у кп 1312 и 

завршава између кп 804 и кп 1301/1, КО Матијевац. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Свето-

горска); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 298/1 и кп 319, 

простире се дуж кп 1433, кп 641 и кп 1434, целом 

дужином и завршава на граници насељеног места 

Накучани, између кп 6/11 и кп 1168/1, КО Матијевац. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 933/1 и кп 929, 

простире се делом кп 930 и завршава између кп 904 

и кп 954, КО Матијевац. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од границе 

насељеног места Накучани и кп 6/9, простире се целом 

дужином кп 1448 и кп 1443 и завршава на граници 

насељеног места Синошевић и кп 1/1, КО Матијевац. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 1165 и кп 1166/1, 

простире се дуж кп 1197 и кп 1196, целом дужином и 

завршава између кп 1188 и кп 1195, КО Матијевац. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Хила-

ндарска); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре 

дложене улице број 10, између границе насељеног 

места Пејиновић и кп 1050/3, простире се делом кп 

1439 и кп 1235 и завршава на граници насељеног 

места Пејиновић и кп 1214, КО Матијевац. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре 

дложене улице број 5, између кп 1028 и кп 858/1, 

простире се дуж кп 1046, целом дужином и завршава 

на граници насељеног места Пејиновић и кп 834/3, 

КО Матијевац. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Филипа 

Вишњића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 1265 и кп 1170, 

простире се делом кп 1439 и кп 1271 и завршава 

између кп 1243/2 и кп 1250, КО Матијевац. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 979 и кп 1126/3, 

простире се делом кп 1146 и завршава између кп 

1139 и кп 964/1, КО Матијевац. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 158/1 и кп 171/1, 

простире се целом дужином кп 194/1 и завршава на 

граници са насељеним местом Лојанице, између кп 

1139 и кп 964/1, КО Матијевац. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Вука 

Караџића) 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 14/3 и кп 1153, про- 

стире се целом дужином кп 1432 и завршава између 

кп 83 и кп 53, КО Матијевац. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 686 и кп 693/1, 

простире се целом дужином кп 728 и завршава 

између кп 502 и кп 714, КО Матијевац. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 443 и кп 1389/1, 

простире се целом дужином кп 1408 и делом кп 1369 

и завршава између кп 1336/1 и кп 1366, КО Матијевац. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 17. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 272 и кп 275, простире 

се целом дужином кп 274 и делом кп 281/41и завр- 

шава између кп 247/1 и кп 244, КО Матијевац. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 18. – почиње од гра-

нице насељеног места Матијевац и кп 1279, простире 

се делом кп 1253 КО Белотић и завршава на граници 

насељеног места Белотић и кп 1288, КО Матијевац. 
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19. Улица 19 (улица добија нови назив 

Балканска); 

Опис предложене улице бр. 19. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између границе насељеног 

места Крнуле и кп 1409, простире се дуж кп 40 КО 

Крнуле, до предложене улице број 1, између границе 

насељеног места Крнуле и кп 1430, КО Матијевац. 

У насељеном месту Меховине утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Шабачки 

Пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Лојанице и кп 1/7, простире се 

целом дужином кп 926, а завршава на граници насе- 

љеног места Владимирци и кп 676, КО Меховине. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр.2 – почиње од пре-

дложене улице бр. 1. и границе насељеног места 

Меховине, између кп 3/5 и кп 448/2, дуж кп 919. 

Између кп 475 и кп 488 улица прелази у кп 921, целом 

дужином, до предложене улице број 3.између кп 

642/2 и кп 526/1, КО Меховине. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр.3 – почиње од пре-

дложене улице бр. 1. и границе насељеног места 

Меховине, између кп 630 и кп 661, целом дужином кп 

920. Између кп 137/1 и кп 201 улица се наставља дуж 

кп 919, до предложене улице број 5, између кп 301 и 

кп 246/1, КО Меховине. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице бр. 5. и границе насељеног места 

Владимирци, између кп 815/3 и кп 828/2, целом 

дужином кп 816, до предложене улице број 6, између 

кп 735/1 и кп 796/1, КО Меховине. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од гра-

нице насељеног места Меховине, између кп 277 и кп 

311/1 целом дужином кп 918/2, све у КО Меховине 

где прелази у насељено место Владимирци у кп 3 КО 

Владимирци и завршава код кп 815/1 КО Меховине. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Ахмеда 

Адемовића); 

Опис предложене улице бр. 6 – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 651 и кп 694 целом 

дужином кп 923, а завршава на граници насељеног 

места Владимирци, између кп 693/1 и кп 796/2, КО 

Меховине. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице број 3 између кп 207 и кп 746 целом 

дужином кп 922 до предложене улице број 5, између 

кп 262 и кп 416. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 8 – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 329 и кп 398/8, иде 

делом кп 925 и завршава између кп 846/1 и кп 400, 

КО Меховине. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 543 и кп 540 целом 

дужином кп 542 и завршава између кп 531 и кп 547/2, 

КО Меховине. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 224 и кп 238/3, 

целом дужином кп 237 и завршава између кп 238/1 и 

кп 228, КО Меховине. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 180 и кп 137/1, иде 

делом кп 924 и завршава између кп 176/2 и кп 125/1, 

КО Меховине. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 60 и кп 488, 

простире се целом дужином кп 919 до предложене 

улице број 3, између кп 137/1 и кп 546/2, КО Меховине. 

Заселак 1 (улица добија нови назив Византијски); 

Опис предложене улице бр. 12. – заселак 1 – обу-

хвата део кп 11 и део кп 9 и целу кп 15, КО Меховине. 

У насељеном месту Месарци утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од гра-

нице насељеног места Дебрц и кп 22/7, целом дужи-

ном кп 1303 и завршава на граници насељеног места 

Бељин, између кп 188/7 и кп 190/13, КО Месарци. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Вике-

ндашка); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од гра-

нице насељеног места Ново Село и кп 167/2, иде 
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већим делом кп 175. Између кп 174/8 и кп 177 улица 

прелази у кп 176 до предложене улице број 1, између 

кп 165/10 и кп 177, КО Месарци. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Свето-

савска); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 182/20 и кп 182/24, 

простире се целом дужином кп 182/21 и завршава 

између кп 182/10 и кп 182/11, КО Месарци 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Светого-

рска); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 179/10 и кп 179/11, 

простире се целом дужином кп 179/2 и завршава 

између кп 179/4 и кп 179/5, КО Месарци. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 163/1 и кп 190/3, 

простире се целом дужином кп 159. Између кп 309 и 

кп 435 улица прелази у кп 1310, целом дужином, до 

предложене улице број 12 између кп 371/2 и кп 746/2, 

КО Месарци. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 442/3 и кп 116/3, 

простире се делом кп 1312 и кп 110. Између кп 522 и 

кп 469 улица прелази у кп 1313, целом дужином. 

Између 486 и кп 455/1 улица прелази у кп 1312 и 

завршава између кп 588/1 и кп 681/3, КО Месарци. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 588/1 и кп 547/2, 

простире се целом дужином кп 1305, до предложене 

улице број 1 између кп 19/4 и кп 52/3, КО Месарци. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 538 и кп 486, 

простире се целом дужином кп 558. Између кп 38/1 и 

кп 564 простире се делом кп 44 до предложене улице 

број 7 између кп 37/4 и кп 568/5, КО Месарци. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 36 и кп 611/1, простире 

се целом дужином кп 1304 и завршава на граници 

насељеног места Дебрц, између кп 917 и кп 23/4, КО 

Месарци. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Убски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од гра-

нице насељеног места Власаница, између кп 1018 и 

кп 1016/3, простире се целом дужином кп 1316 и кп 

1323 и завршава на граници насељеног места Суво 

Село и кп 1159, КО Месарци. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 1148 и кп 1147/2, 

простире се целом дужином кп 1317 и завршава на 

граници насељеног места Бељин између кп 209 и кп 

1298/2, КО Месарци. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 386 и кп 431/2, простире 

се делом кп 1306 и завршава између кп 710/2 и кп 

720/5, КО Месарци. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 1059 и кп 1146/1, 

простире се делом кп 1306. Између кп 807 и кп 818/4 

улица прелази у кп 816, целом дужином, а између кп 

829 и кп 827/1 улица прелази у кп 833/2, једним делом и 

завршава између кп 826/1 и кп 829, КО Месарци. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Иве 

Андрића) 

Опис предложене улице бр.14. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 746/7, кп 746/1, кп 

747, кп 746/3, кп 748, кп 749/1, кп 746/2, кп 746/6 и кп 

749/2, КО Месарци. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Хилана-

дарска); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 773/2 и кп 781, 

простире се целом дужином кп 787 и завршава 

између кп 788/1 и кп 788/2, КО Месарци. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 1226 и кп 782/4, 

простире се делом кп 1311. Између кп 784/6 и кп 

784/2 прелази у кп 784/3, целом дужином и завршава 

између кп 784/4 и кп 784/2, КО Месарци. 

17. Улица 1 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 17. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 1191 и кп 1206/1, 

простире се делом кп 1201 и завршава између кп 

1194/2 и кп 1194/3, КО Месарци. 
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18. Улица 18 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 18. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 1143 и кп 1188, 

простире се делом кп 1192 и кп 1113. У наставку 

пролази између кп 1111, кп 1133 и кп 1104 до пре-

дложене улице број 13 између кп 1108 и кп 1102/1, 

КО Месарци. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Виза-

нтијска); 

Опис предложене улице бр. 19. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 1166/21 и кп 1180/2, 

простире се целом дужином кп 1179 и завршава 

између кп 1332 и кп 1232/1, КО Месарци. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 20. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 292 и кп 363, 

простире се делом кп 362 и завршава између кп 

376/3 и кп 374/2, КО Месарци. 

21. Улица 21 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 21. – почиње од пре-

дложене улице број 9, између кп 877 и кп 657/1, 

простире се делом кп 1315/1. Између кп 879 и кп 

908/3 прелази у кп 909/2, целом дужином и завршава 

између кп 894 и кп 907, КО Месарци. 

22. Улица 22 (улица добија нови назив Косовска); 

Опис предложене улице бр. 22. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 1273/7и кп 1292/1, 

простире се целом дужином кп 1291 и завршава 

између кп 1276 и кп 1285, КО Месарци. 

23. Улица 23 (улица добија нови назив Васе 

Чарапића); 

Опис предложене улице бр. 23. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 242 и кп 243, 

простире се делом кп 266 и завршава између кп 

231/2 и кп 254/3, КО Месарци. 

24. Улица 24 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 24. – пролази између 

кп 188/17 и кп 188/21, у средини између кп 188/12 и 

кп 188/19 и завршава између кп 188/5 и кп 188/7, КО 

Месарци. 

25. Улица 25 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице бр. 25. – почиње од гра-

нице насељеног места Власаница и кп 924/1, простире 

се целом дужином кп 924/3, кп 927/5, делом кп 940 и 

кп 1315/. Између кп 960 и кп 942/1 прелази у кп 969, 

целом дужином и завршава између кп 960 и кп 970, 

КО Месарци. 

26. Улица 26 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 26. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 1057 и кп 1050, 

простире се целом дужином кп 1058 и кп 1324 и 

завршава на граници насељеног места Власеница и 

кп 1051/1, КО Месарци. 

27. Улица 27 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 27. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 171/1 и катарских 

парцела 171/4, 171/6, 171/2, 171/5 и 171/3 и завршава 

између кп 171/1 и кп 171/3, КО Месарци. 

28. Улица 28 (улица добија нови назив Сувобо-

рска); 

Опис предложене улице бр. 28. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 169/4 и кп 169/8 и 

простире се целом дужином кп 169/3 и завршава 

између кп 169/10 и кп 169/2, КО Месарци. 

29. Улица 29 (улица добија нови назив Филипа 

Вишњића) 

Опис предложене улице бр. 29. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 343/1 и кп 343/4, 

простире се целом дужином кп 343/3 и делом кп 309 

и завршава између кп 299 и кп 298, КО Месарци. 

Заселак 1 (добија нови назив Хиландарски); 

Опис предложеног Засеока 1 - обухвата кп 727, кп 

726, кп 725 и кп 724, КО Месарци. 

У насељеном месту Мровска утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр.1. – почиње од границе 

насељеног места Каона и кп 743/2, простире се целом 

дужином кп 1214 и завршава на граници насељеног 

места Ћуковине и кп 1083/11, КО Мровска. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Поп Лукина); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 936 и кп 931/6, 

простире се делом кп 1212 и кп 1215 и завршава 

између кп 860/5 и кп 1032/2, КО Мровска. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 258/2 и кп 743/2, 

простире се целом дужином кп 1211, између кп 300/1 

и кп 201 улица прелази у кп 1210, целом дужином до 

предложене улице број 9, између кп 164/1 и кп 163/2, 

КО Мровска. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од 

предложене улице број 3, између кп 255/6 и кп 253, 
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простире се делом кп 1209. Између кп 208 и кп 232 

улица се простире делом кп 205/8 и завршава између 

кп 234/2 и кп 208, КО Мровска. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 198/2 и кп 301, 

простире се делом кп 329 и завршава између кп 327 

и кп 330/2, КО Мровска. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 808 и кп 680, 

простире се делом кп 1212 и завршава између кп 661 

и кп 714, КО Мровска. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 916 и кп 917/2, 

простире се делом кп 1212. Између кп 809/5 и кп 680 

улица прелази у кп 842/5, целом дужином, између кп 

606/1 и кп 464 улица прелази у кп 467/2, целом 

дужином до предложене улице број 8, између кп 

444/1 и кп 439/1, КО Мровска. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од границе 

насељеног места Метлић и катастарских парцела 

350/1, 350/2, 351 и 352 целом дужином кп 1219 и кп 

1220. Између границе насељеног места Криваја и кп 

1177 улица прелази у кп 1221, целом дужином до 

предложене улице број 14, између границе насeље-

ног места Криваја и кп 1183/2, КО Мровска. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између границе насељеног 

места Метлић и кп 163/2, простире се целом дужином 

кп 1218. Између границе насељеног места Накучани 

и кп 3/4 улица прелази у кп 1217, целом дужином и 

завршава на граници насељеног места Пејиновић и 

кп 12, КО Мровска. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице 8, између кп 536 и кп 502 простире се 

делом кп 1213 и завршава између кп 558 и кп 1116/2. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 527/1 и кп 584, 

простире се дуж целе кп 601 и кп 529 и завршава 

између кп 524 и кп 522, КО Мровска. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложе улице број 8, између кп 400 и кп 412, простире 

се делом кп 401. Пролази између кп 632 и кп 642/1 и 

завршава између кп 641/1 и кп 635, КО Мровска. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 423/2 и кп 436 

простире се делом кп 432 и завршава између кп 428 

и кп 621, КО Мровска. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између границе насељеног 

места Ћуковине и кп 1083/11, простире се делом кп 

1224 и делом кп 1105 и завршава између кп 1475 и кп 

1484, КО Мровска. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 480/2 и кп 481, 

пролази између кп 484 и кп 477/2 и завршава између 

кп 490/4 и кп 491/1, КО Мровска. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 735 и кп 743/1, 

простире се целом дужином кп 770 и завршава 

између кп 739 и кп 749/2, КО Мровска. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 17. – почиње од границе 

насељеног места Градојевић и кп 1184/1, простире 

се целом дужином кп 1222 и кп 1223 и делом кп 1224 

и завршава на граници насељеног места Ћуковине и 

кп 1427, КО Мровска. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 18. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 127 и кп 202, 

простире се делом кп 1208 и завршава између кп 105 

и кп 115/3, КО Мровска. 

У насељеном месту Ново Село утврђују се сле-

дећи називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Месарци, између кп 139 и кп 136/1, 

простире се целом дужином кп 138. Између кп 90 и 

кп 146/8 улица делом прелази у кп 236 и завршава 

између кп 70/1 и кп 182, КО Ново Село. 
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2. Улица 2 (улица добија нови назив Викендашка); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 165/2 и кп 150, 

простире се целом дужином кп 164 и кп 239 и 

завршава на граници насељеног места Месарци и кп 

233/7, КО Ново Село. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Немањина); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 189/11 и кп 231/5, 

затим иде између ове две поменуте кп, између кп 230 

и кп 206 и између кп 230 и кп 222/1, 222/2, 222/3, 

222/4, 222/5, 222/6, 222/7 и завршава између кп 230 и 

кп 222/8, КО Ново Село. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 165/11 и кп 189/4, 

простире се дуж кп 186, целом дужином. Између кп 

190 и кп 188 улица делом прелази у кп 187. Између 

кп 204 и кп 198 улица прелази у кп 202, целом 

дужином и завршава између кп 200 и кп 208, КО Ново 

Село. 

5. Улица 5 (улица добија нови називЦерска); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 108 и кп 43/1. 

Између кп 43/1 и кп 102/2 улица прелази у кп 105, 

целом дужином, затим пролази између кп 36/18 и кп 

36/20 и завршава између кп 36/11 и кп 36/9, КО Ново 

Село. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 11/1 и кп 10/5, 

пролази између кп 10/5 и кп 11/4. Између кп 13/1 и кп 

9/7 улица прелази у кп 9/8, целом дужином и 

завршава између кп 9/5 и кп 9/4, КО Ново Село. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 39/10 и кп 36/7, 

простире се делом кп 36/2 и завршава се између кп 

37/2 и кп 36/3, КО Ново Село. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 85 и кп 130, 

простире се делом кп 236 и кп 237 и завршава на 

граници насељеног места Дебрц и кп 3/1, КО Ново 

Село. 

У насељеном месту Пејиновић утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 1 – почиње од границе 

насељеног места Матијевац, између кп 20/4 и кп 35/4 

простире се целом дужином кп 48 и кп 530 и завр-

шава на граници насељеног места Накучани између 

кп 474/3 и кп 480/4, КО Пејиновић. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 356 и кп 462/2 

простире се делом кп 422 и дуж кп 465, целом дужи-

ном и завршава између кп 449 и кп 454, КО Пејиновић. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр.3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 356 и кп 371/2, дуж 

кп 421, целом дужином. Између кп 280/1 и кп 398 

улица делом прелази у кп 420 и завршава између кп 

271 и кп 415/1, КО Пејиновић. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 25/1 и кп 284, простире 

се делом кп 531 и завршава између кп 239/1 и кп 

255/2, КО Пејиновић. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Хилана-

дарска); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од границе 

насељеног места Матијевац и кп 20/4, простире се 

делом кп 1439 која припада насељеном месту 

Матијевац и завршава на граници насељеног места 

Матијевац и кп 9/1, КО Пејиновић. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 463/4 и кп 475/7, 

простире целом дужином кп 464 и делом кп 457 и 

завршава између кп 456/2 и кп 478, КО Пејиновић. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Краља 

Драгутина); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 336 и кп 321/2, 

простире се делом кп 457 и завршава између кп 

327/1 и кп 323, КО Пејиновић. 

У насељеном месту Прово утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од 

границе насељеног места Звезд, између кп 5390/1 и 

кп 5389/1, простире се делом кп 5505 до предложене 

улице број 3, између кп 3177/1 и кп 3006/2, КО Прово. 
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2. Улица 2 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 2 – улица почиње од 

предложене улице бр. 20, између кп 3175/13 и кп 

3465, простире се целом дужином кп 3508 до 

предложене улице број 4, између кп 3503/1 и кп 3150, 

КО Прово. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 3 – улица почиње 

између кп 3463 и кп 3181, простире се делом кп 5506 

и завршава између кп 5034/5 и кп 5172/3, КО Прово. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 4 – улица почиње од 

предложене улице бр. 20, између кп 3559 и кп 3584/1, 

пружа се целом дужином кп 3526 и делом кп 5509 до 

предложене улице број 25, између кп 3434/1 и кп 

3932/2, КО Прово. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 5 – улица почиње 

између кп 4985/3 и кп 3393/2, простире се целом 

дужином кп 5512, до предложене улице број 3, између 

кп 3359 и кп 5161/3, КО Прово. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 6. – улица почиње од 

предложене улице бр. 9, између кп 3306/2 и кп 3308, 

простире се целом дужином кп 3307 и делом кп 5260 

до предложене улице број 3, између кп 5162/2 и кп 

3324/1, КО Прово. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 7 – улица почиње од 

предложене улице бр. 1, између кп 3176 и кп 2989, 

простире се целом дужином кп 5507 и завршава 

између кп 5255/5 и кп 3276, КО Прово. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 8 – улица почиње од 

предложене улице бр. 1, између кп 2998/1 и кп 2926, 

простире се целом дужином кп 2927 и делом кп 5510 

до предложене улице број 7, између кп 3237/1 и кп 

2969/1, КО Прово. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 9 – улица почиње од 

предложене улице бр. 7, између кп 3236 и кп 3304/2, 

простире се целом дужином кп 5508 до предложене 

улице број 3, између кп 3219/2 и кп 3332/2, КО Прово. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 10 – улица почиње од 

предложене улице бр. 3, између кп 3346 и кп 3349, 

пружа се целом дужином кп 3348 и завршава између 

кп 3371 и кп 3350/2, КО Прово. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице бр. 11. – улица почиње 

између кп 3960 и кп 4985/3, простире се делом кп 

5509 и кп 5513 и завршава између кп 5101/3 и кп 

5524, КО Прово. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 12. – улица почиње од 

предложене улице бр. 20, између кп 1974/1 и кп 1973, 

простире се целом дужином кп 5495 до предложене 

улице бр 30, између кп 209/2 и кп 1836/1, КО Прово. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 13 – улица почиње од 

предложене улице бр. 12, између кп 1839/2 и кп 

1848/8, пружа се делом кп 5493 и завршава између 

кп 1841/1 и кп 1872/2, КО Прово. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 14 – улица почиње од 

предложене улице број 12, између кп 1914 и кп 1876, 

простире се делом кп 1912, целом дужином кп 1934 и 

делом кп 1895 до предложене улице број 12, између 

кп 1923/2 и кп 1950/1, КО Прово 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 15 – улица почиње од 

предложене улице број 12, између кп 1989/1 и кп 

1983, простире се целом дужином кп 1988 и 

завршава између кп 2005 и кп 1987, КО Прово. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице бр. 16 – улица почиње од 

предложене улице број 21, између кп 2122/2 и кп 

2125/3, простире се целом дужином кп 2124 и делом 

кп 5494 и завршава између кп 2134/1 и кп 2017/1, КО 

Прово. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Кнеза 

Лазара); 

Опис предложене улице бр. 17 – улица почиње од 

предложене улице број 16, између кп 2021 и кп 2118, 

простире се делом кп 5495 до предложене улице 

број 12, између кп 187 и кп 2055/1, КО Прово. 
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18. Улица 18 (улица добија нови назив Цара 

Душана); 

Опис предложене улице бр. 18 – улица почиње од 

предложене улице број 21, између кп 2160/1 и кп 

3081/1, простире се целом дужином кп 3109 до 

предложене улице број 20, између кп 2136/2 и кп 

3102/1, КО Прово. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 19. – улица почиње 

од предложене улице број 3, између кп 3461/1 и кп 

3455, простире се целом дужином кп 3460 и кп 3507 

до предложене улице број 4, између кп 3506 и кп 

3448/2, КО Прово. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 20. – улица почиње 

између кп 3463 и кп 3006/2, простире се делом кп 

5505, кп 5495 и кп 5491 до предложене улице број 38, 

између кп 3559 и кп 1959/1, КО Прово. 

21. Улица 21 (улица добија нови назив Краља 

Милутина); 

Опис предложене улице бр. 21. – улица почиње 

од границе насељеног места Звезд и кп 2496/1, 

простире се делом кп 5497, кп 5496 и кп 2203 и 

завршава између кп 2093/2 и кп 2216/9, КО Прово. 

22. Улица 22 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 22. – улица почиње 

од предложене улице број 21, између кп 3055/2 и кп 

3058, простире се делом кп 3056. Између кп 3051/2 и 

кп 3025/1 улица прелази у кп 3046, целом дужином и 

завршава између кп 3047 и кп 3035/2, КО Прово. 

23. Улица 23 (улица добија нови назив Сувобо-

рска); 

Опис предложене улице бр. 23. – улица почиње 

од предложене улице број 21, између кп 3042/1 и кп 

2695, простире се делом кп 2755 и завршава између 

кп 2750 и кп 3036/4, КО Прово. 

24. Улица 24 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 24. – улица почиње 

од предложене улице број 1, између кп 2806 и кп 

2553/2, простире се делом кп 2561 и кп 2530/2 и 

завршава између кп 2557/1 и кп 2558/1, КО Прово. 

25. Улица 25 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 25. – улица почиње 

од предложене улице број 3, између кп 3427 и кп 

3337/4, простире се целом дужином кп 3426 и делом 

кп 5509 и завршава између кп 3960 и кп 3395/2, КО 

Прово. 

26. Улица 26 (улица добија нови назив Виза-

нтијска); 

Опис предложене улице бр. 26. – улица почиње 

од предложене улице број 14, између кп 1899/3 и кп 

1944/1, простире се целом дужином кп 1935 и 

завршава између кп 1898 и кп 1936/1, КО Прово. 

27. Улица 27 (улица добија нови назив Хила-

ндарска); 

Опис предложене улице бр. 27. – улица почиње од 

предложене улице број 1, између кп 2806 и кп 2781, 

простире се делом кп 5511 до предложене улице 

број 28, између кп 2792 и кп 2578/1, КО Прово. 

28. Улица 28 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 28. – улица почиње 

од предложене улице број 21, између кп 2727/3 и кп 

2580/2, простире се делом кп 5511, пролази између 

кп 2733 и кп 2732 и завршава на кп 2708, КО Прово. 

29. Улица 29 (улица добија нови назив Свето-

савска 1); 

Опис предложене улице бр. 29. – улица почиње 

од предложене улице број 11, између кп 4959/6 и кп 

4962/7, простире се целом дужином 4961 и кп 4106/2 

и делом кп 5486 и кп 5526, затим улица иде насипом 

и завршава на кп 4458, КО Прово. 

30. Улица 30 (улица добија нови назив Свето-

савска 2); 

Опис предложене улице бр. 30. – улица почиње 

између кп 5520 и кп 175/1, простире се делом кп 

175/30, кп 175/21, затим улица се простире насипом, 

целом дужином кп 1627/30, делом кп 5484 и завршава 

на кп 357/1, КО Прово. 

31. Улица 31 (улица добија нови назив у Филипа 

Вишњића); 

Опис предложене улице бр. 31. – улица почиње од 

предложене улице број 20, између кп 3110/2 и кп 

3110/4, пролази између кп 3111/2 и кп 3117 и завршава 

између кп 3115/2 и кп 3111/3, КО Прово. 

32. Улица 32 (улица добија нови назив Васе 

Чарапића); 

Опис предложене улице бр. 32. – улица почиње 

почиње од предложене улице број 20, између кп 

3139/2 и кп 3554/3, простире се целом дужином кп 

3555 и делом кп 3543 и завршава између кп 3542/2 и 

кп 3146/3, КО Прово. 

33. Улица 33 (улица добија нови назив Стевана 

Синђелића); 

Опис предложене улице бр. 33. – улица почиње од 

предложене улице број 12, између кп 2032/2 и кп 

2002, простире се целом дужином кп 2024, пролази 
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између кп 2023/7 и кп 2004/1 и простире се до 

предложене улице број 17, између кп 2023/1 и кп 

2008/2, КО Прово. 

34. Улица 34 (улица добија нови назив Краља 

Александра); 

Опис предложене улице бр. 34. – улица почиње 

од предложене улице број 17, између кп 179/1 и кп 

169/2, простире се целом дужином кп 5528 и завршава 

између кп 167/7 и кп 168/6, КО Прово. 

35. Улица 35 (улица добија нови назив Краља 

Драгутина); 

Опис предложене улице бр. 35. – улица почиње 

од предложене улице број 1, између кп 2901/1 и кп 

2896, простире се целом дужином кп 2900 и кп 2902 

и завршава између кп 2912/2 и кп 2904, КО Прово. 

36. Улица 36 (улица добија нови назив Милутина 

Миланковића); 

Опис предложене улице бр. 36. – улица почиње 

од предложене улице број 21, између кп 2660 и кп 

2689/2, простире се делом кп 2662 и завршава између 

кп 2644/3 и кп 2663, КО Прово. 

37. Улица 37 (улица добија нови назив Свето-

горска); 

Опис предложене улице бр. 37. – улица почиње 

од предложене улице број 21, између кп 2265/2 и кп 

2677, простире се делом кп 5500 и завршава између 

кп 2269/3 и кп 2671/3, КО Прово. 

38. Улица 38 (улица добија нови назив Косовска); 

Опис предложене улице бр. 38. – улица почиње 

између кп 1959/1 и кп 3584/1, простире се делом кп 

5491 и завршава између кп 1776 и кп 1774/1, КО 

Прово. 

Заселак 1 (добија нови назив Хиландарски); 

Опис предложеног засеока бр.1. – обухвата кп 

4884/2, КО Прово. 

Заселак 2 (добија нови назив Посавотамна-

вски); 

Опис предложеног засеока бр. 2. – обухвата кп 

265/2 и део кп 266, КО Прово. 

Заселак 3 (добија назив Савски) 

Опис предложеног засеока бр. 3 – обухвата кп 

210, кп 211 и кп 212, КО Прово. 

У насељеном месту Риђаке утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Шабачки 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Церовац, између кп 2/1 и кп 234/3, 

простире се целом дужином кп 690 и завршава на 

граници насељеног места Меховине и кп 525/2, КО 

Риђаке. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 537 и кп 540, 

простире се целом дужином кп 703, кп 704 и кп 705. 

Између кп 100/9 и кп 100/2 улица се наставља дуж кп 

721, целом дужином и завршава на граници насе-

љеног места Вучевица, између кп 64 и кп 92, КО Риђаке. 

3. Улица 3 (Карађорђева); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 479/1 и кп 327/1, 

простире се делом кп 707 и завршава између кп 

603/2 и кп 608/1, КО Риђаке. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Солунскa); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 444 и кп 443/3 

целом дужином кп 689 и кп 683 и завршава између кп 

446 и кп 330, КО Риђаке. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 315 и кп 103/1, иде 

делом кп 692 и завршава између кп 172/2 и кп 203/1, 

КО Риђаке. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 178 и кп 179 иде 

делом кп 698 и завршава између кп 416/3 и кп 413, 

КО Риђаке. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив у Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 512/7 и кп 542/2 иде 

делом кп 702 и завршава између кп 507/3 и кп 557/1, 

КО Риђаке. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 105/1 и кп 106/1, 

простире се делом кп 694 и завршава између кп 93/2 

и кп 115, КО Риђаке. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 100/9 и кп 85/3 иде 

делом кп 692 и завршава између кп 30/6 и кп 70/2, КО 

Риђаке. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 591 и кп 569/4 дуж 

кп 692, целом дужином и завршава између кп 576 и 

кп 572/2, КО Риђаке. 
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11. Улица 11 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 245/4 и кп 252/5, 

дуж кп 252/4 и кп 701, целом дужином и завршава 

између кп 251/1 и кп 5/3, КО Риђаке. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 445/7 и кп 439/2, 

простире се целом дужином 445/5 и завршава 

између кп 445/6 и кп 435, КО Риђаке. 

Заселак (добија нови назив Хиландарски); 

Опис предложеног засеока бр. 1 – обухвата целу 

кп 281 и кп 282 и део кп 25, КО Риђаке. 

У насељеном месту Скупљен утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од гра-

нице насељеног места Звезд и кп 342/1, простире 

целом дужином кп 395 и завршава на граници насе-

љеног места Звезд, између кп 416/4 и кп 427/2, КО 

Скупљен. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 425 и кп 424/15, 

простире се целом дужином кп 2238/1 и кп 2260 (КО 

Скупљен) и целом дужином кп 410 (КО Бобовик) и 

делом кп 76/2 (КО Бобовик) и завршава између кп 

178/1 (КО Бобовик) и кп 2191/2 (КО Скупљен). 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 3 – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 960 и кп 959/1, 

простире се дуж кп 2244, целом дужином и завршава 

између кп 1973 и кп 2006/1, КО Скупљен. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 958/2 и кп 741, 

простире се делом кп 551 и завршава између кп 

695/2 и кп 762/2, КО Скупљен. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 748/1 и кп 696, 

простире се делом кп 2237. Између кп 537/1 и кп 

534/2 улица прелази у кп 535, целом дужином и 

завршава између кп 527 и кп 538, КО Скупљен. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића) 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 1646 и кп 1649/1, 

простире се делом кп 2243 и завршава између кп 

1498 и кп 1501/3, КО Скупљен. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 870 и кп 869, простире 

се делом кп 868 и завршава између кп 1622/4 и кп 

1623, КО Скупљен. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 862 и кп 881/2, 

простире се делом кп 2235 и завршава између кп 553 

и кп 454/2, КО Скупљен. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 630/5 и кп 808/1, 

простире се делом кп 2240. Између кп 830/1 и кп 

831/1 улица прелази у кп 2242, целом дужином и 

завршава на граници насељеног места Меховине, 

између кп 1452 и кп 1424, КО Скупљен. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 9, између кп 624 и кп 620, простире 

се делом кп 2241 и завршава између кп 1227/1 и кп 

1075, КО Скупљен. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Милутина 

Миланковића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 624 и кп 620, 

простире се целом дужином кп 653, до предложене 

улице број 8, између кп 576/1 и кп 652/1, КО Скупљен. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 1258 и кп 1253, 

простире се делом кп 1050/2. Између кп 1051/6 и кп 

1049 улица прелази у кп 1051/7, целом дужином и 

завршава између кп 1051/3 и кп 1051/1, КО Скупљен. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 1912/3 и кп 1914/2, 

простире се делом кп 1913 и завршава између кп 

1924/1 и кп 1879/2, КО Скупљен. 
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14. Улица 14 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1772 и кп 1724/1, про-

стире се целом дужином кп 1732 и завршава између 

кп 1751 и кп 1743, КО Скупљен. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 2015/4 и кп 1759/8, 

простире се делом кп 2248 и завршава између кп 

2010 и кп 2021/1, КО Скупљен. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Милић 

од Мачве); 

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 735/3 и кп 732/3, 

простире се целом дужином кп 731 и завршава између 

кп 732/7 и кп 726/3, КО Скупљен. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 17. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 394 и кп 354/1, 

простире се делом кп 2237 и завршава између кп 376 

и кп 507, КО Скупљен. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Краља 

Драгутина); 

Опис предложене улице бр. 18. – почиње од 

границе насељеног места Трбушац, између кп 241/1 

и кп 242, простире се целом дужином 232/8 и завршава 

између кп 231/4 и кп 232/7, КО Скупљен. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Солу-

нска); 

Опис предложене улице бр. 19. – почиње од 

границе насељеног места Трбушац, између кп 216/4 и 

кп 217/5, простире се делом кп 2231 и завршава на 

граници насељеног места Кујавица, између кп 106/3 

и кп 109/1, КО Скупљен. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 20. – почиње од пре-

дложене улице број 19, између кп 185/1 и кп 187, 

простире се делом кп 172/4 и завршава између кп 

172/7 и кп 176/5, КО Скупљен. 

21. Улица 21 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 21. – почиње од пре-

дложене улице број 19, између кп 109/2 и кп 160/2, 

простире се делом кп 2232 и завршава између кп 

110/1 и кп 121/2, КО Скупљен. 

22. Улица 22 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице бр. 22. – почиње од пре-

дложене улице број 21, између кп 118 и кп 116, 

простире се делом кп 2233 и кп 140 и завршава 

између кп 138/1 и кп 141, КО Скупљен. 

23. Улица 23 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 23. – почиње од пре-

дложене улице број 19, између кп 200/3 и кп 218/1, 

простире се делом кп 2235 и завршава између кп 

192/2 и кп 194/5, КО Скупљен. 

24. Улица 24 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице бр. 24. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 1809/2 и кп 1810/1, 

простире се делом кп 1808/4 и завршава између кп 

1808/4 и кп 1953/1, КО Скупљен. 

25. Улица 25 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 25. – почиње од 

границе насељеног места Звезд, између кп 2083 и кп 

2084/3, простире се целом дужином кп 2092 и кп 2259 

и завршава на граници насељеног места Јаловик и кп 

2091/2, КО Скупљен. 

26. Улица 26 (улица добија нови назив Филипа 

Вишњића); 

Опис предложене улице бр. 26. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 964/3 кп 970/1, 

простире се целом дужином кп 968 и делом кп 1703/1 

и завршава између кп 995 и кп 1703/2, КО Скупљен 

27. Улица 27 (улица добија нови назив Цара 

Душана); 

Опис предложене улице бр. 27. – почиње од пре-

дложене улице број 26, између кп 964/3 и кп 965/1, 

простире се целом дужином кп 1695 и завршава између 

кп 1698 и кп 1692, КО Скупљен. 

28. Улица 28 (улица добија нови назив Краља 

Милутина); 

Опис предложене улице бр. 28. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 963/1 и кп 962/4, 

простире се целом дужином кп 962/5 и кп 1682/2 и 

завршава између кп 1693 и кп 1682/3, КО Скупљен. 

29. Улица 29 (улица добија нови назив Краља 

Уроша); 

Опис предложене улице бр. 29. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 973 и кп 970/2, 

простире се делом кп 990/1 и завршава између кп 

983 и кп 969, КО Скупљен. 

30. Улица 30 (улица добија нови назив Васе 

Чарапића); 

Опис предложене улице бр. 30. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1847 и кп 1845/1, 

простире се целом дужином кп 1846 и кп 1841/3 и 

завршава између кп 1839/2 и кп 1841/2, КО Скупљен. 
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31. Улица 31 (улица добија нови назив Стевана 

Синђелића); 

Опис предложене улице бр. 31. – почиње од гра-

нице насељеног места Трбушац, између кп 243 и кп 

251/1, простире се делом кп 2236 и завршава између 

кп 248/3 и кп 264/4, КО Скупљен. 

32. Улица 32 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 32. – почиње од пре-

дложене улице број 3, између кп 1723/1 и кп 1725, 

простире се целом дужином кп 1721/5 и завршава 

између кп 1721/4 и кп 1727, КО Скупљен. 

33. Улица 33 (улица добија нови назив Сувобо-

рска); 

Опис предложене улице бр. 33. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 1612/1 и кп 1609, 

простире се делом кп 2240, до предложене улице 

број 9, између кп 2242 и кп 833, КО Скупљен. 

34. Улица 34 (улица добија нови назив Хила-

ндарскa); 

Опис предложене улице бр. 34. – почиње од пре-

дложене улице број 9, између кп 1309 и кп 1306/1, 

простире се целом дужином кп 1308 и завршава између 

кп 1307 и кп 1321, КО Скупљен. 

35. Улица 35 (улица добија нови назив Виза-

нтијска); 

Опис предложене улице бр. 35. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 907 и кп 876/3, 

простире се целом дужином кп 2239 и завршава између 

кп 793/4 и кп 886/1, КО Скупљен. 

36. Улица 36 (улица добија нови назив Маса-

рикова); 

Опис предложене улице бр. 36. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 1914/12 и кп 1914/11, 

простире се целом дужином кп 1914/28 и завршава 

између кп 1914/18 и кп 1914/27, КО Скупљен. 

37. Улица 37 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића) 

Опис предложене улице бр. 37. – почиње од гра-

нице насељеног места Трбушац и кп 217/5, простире 

се целом дужином кп 2254 и завршава и на граници 

насељеног места Трбушац и кп 294, КО Скупљен. 

Заселак 1 (улица добија нови назив Савски); 

Опис предложеног заселка бр.1. – обухвата део 

кп 247/2, КО Скупљен. 

У насељеном месту Суво Село утврђују се сле-

дећи називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Убски пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од гра-

нице насељеног места Месарци и кп 6/3, простире се 

целом дужином кп 953 и кп 939 и завршава на гра-

ници насељеног места Вукона, између кп 896/1 и кп 

855/3, КО Суво Село. 

2. Улица (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 15 и кп 630/2, 

простире се делом кп 947 и кп 582 и завршава 

између кп 573 и кп 32, КО Суво Село. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Немањина); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 603/2 и кп 530, 

простире се делом кп 597 и завршава између кп 598 

и кп 589, КО Суво Село. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 497 и кп 537/3, 

простире се делом кп 945 и завршава између кп 462 

и кп 562, КО Суво Село. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 797/8 и кп 806, 

простире се делом кп 949. Између кп 777 и кп 769 

улица прелази у кп 776, целом дужином и завршава 

између кп 770 и кп 777, КО Суво Село. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 875 и кп 438, целом 

дужином кп 942 и кп 955 и завршава на граници 

насељеног места Бељин и кп 280, КО Суво Село. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 410/4 и кп 327/1, 

простире се делом кп 940 и завршава између кп 63 и 

кп 118, КО Суво Село. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 229/5 и кп 325/3, 

простире се делом кп 941 и завршава између кп 

108/1 и кп 129/3, КО Суво Село. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 241/1 и кп 232/1, 

целом дужином кп 240 и делом кп 241/3 и завршава 

између кп 255/1 и кп 239/1, КО Суво Село. 
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10. Улица 10 (улица добија нови назив Милунке 

Савић) 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 266 и кп 269, целом 

дужином кп 267 и делом кп 215 и завршава између кп 

247 и кп 206/4, КО Суво Село. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 274/5 и кп 270/3, 

простире се делом кп 943, пролази између кп 206/3 и 

кп 202 и завршава између кп 199 и кп 208/3, КО Суво 

Село. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Сувобо-

рска); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 11, између кп 190/2 и кп 188, 

простире се делом кп 943, пролази између кп 153/1 и 

кп 140/1 и завршава између кп 151 и кп 154/2, КО 

Суво Село. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 12, између кп 137/1 и кп 190/4, 

целом дужином кп 102 и делом кп 91 и завршава 

између кп 97 и кп 73, КО Суво Село. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 412 и кп 324/1, 

простире се делом кп 944 и завршава између кп 

911/1 и кп 898/1, КО Суво Село. 

У насељеном месту Трбушац утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Миокус и кп 1/710, простире се 

целом дужином кп 1040, кп 1034 и кп 1041 и завр-

шава на граници насељеног места Звезд и кп 1032/3, 

КО Трбушац. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 660/2 и кп 875, 

простире се делом кп 699, целом дужином кп 210 и 

завршава између кп 163 и кп 161/1, КО Трбушац. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 2, између кп 848 и кп 851, простире 

се делом кп 849 и кп 944 и завршава између кп 911 и 

кп 936/2, КО Трбушац 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 882/4 и кп 646, целом 

дужином кп 624 до предложене улице број 6, између 

кп 625 и кп 526/1, КО Трбушац. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 527 и кп 536/1, целом 

дужином кп 531 и кп 482 и завршава између кп 480/2 

и кп 474/5, КО Трбушац. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од границе 

од насељеног места Скупљен и кп 520/3, целом ду-

жином кп 1039 до предложене улице број 1, између 

кп 1041 и кп 904, КО Трбушац. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 520/3 и кп 521, 

простире се делом кп 501. Између кп 518 и кп 502/4 

улица се наставља дуж кп 517, целом дужином, а 

између кп 507 и кп 516 улица се наставља дуж кп 

514, целом дужином и завршава између кп 512/1 и кп 

509, КО Трбушац. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 9, између кп 62/1 и кп 246/1, целом 

дужином кп 64 и кп 1035 и завршава на граници 

насељеног места Драгојевац и кп 142/5, КО Трбушац. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 65 и кп 242/1, 

простире се делом кп 232. Између кп 229 и кп 233/6 

улица се наставља дуж кп 231, целом дужином и 

завршава између кп 226 и кп 233/1, КО Трбушац. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње између 

кп 726 и кп 709/2, простире се делом кп 1033. Између 

границе насељеног места Звезд и кп 974/2 улица се 

наставља дуж кп 1042, целом дужином и завршава 

на граници насељеног места Звезд и кп 972/1, КО 

Трбушац. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 262/3 и кп 264/1 и 
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између кп 264/3 и 261/2 и завршава између кп 258/3 и 

кп 267/4, КО Трбушац. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 8, између кп 65 и кп 103, целом 

дужином кп 102 и делом кп 91 и завршава између кп 

97 и кп 73, КО Трбушац. 

У насељеном месту Владимирци утврђују се 

следећи називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр.1. – почиње од границе 

насељеног места Крнуле, између кп 259/15 (КО Крнуле) 

и кп 992/2 (КО Владимирци село) иде дуж кп 997/2 

(КО Владимирци село), простире се целом дужином 

кп 719, завршава се између кп 162/2 и кп 171, КО 

Владимирци.. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр.2 – почиње од пре-

дложене улице бр.1., између кп 707 и кп 985/4, иде 

дуж кп 716 (КО Владимирци), наставља се дуж кп 

1009, скреће и пролази између кп 931/1 и кп 976/2, 

злица се завршава на кп 973/1 (КО Владимирци село). 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр.3 – почиње од границе 

насељеног места Крнуле, између кп 955/4 и кп 992/5, 

целом дужином кп 955/2 и кп 1008/1, улица пролази и 

завршава се на кп 972/1, КО Владимирци село. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице бр. 1. између кп 610 и кп 614, иде целом 

дужином кп 611 (КО Владимирци), наставља се дуж 

кп 998/1. Улица се завршава између кп 793 и кп 786 

(КО Владимирци село). 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од границе 

насељеног места Крнуле, између кп 909/3 и кп 910/1, 

делом дуж кп 994 и завршава се код предложене улице 

бр. 4., између кп 786 и кп 535/13, КО Владимирци село. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Косовска); 

Опис предложене улице бр. 6 – почиње између кп 

904/2 и кп 898, иде целом дужином кп 1002, улица се 

завршава између кп 743 и кп 745/2, КО Владимирци 

село. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице број 4 између кп 793 и кп 509/1, пролази 

између кп 790 и кп 514, улица се завршава између кп 

787/1 и кп 526/1, Владимирци село. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 8 – почиње од границе 

насељеног места Бобовик, између кп 67 и кп 177/1, 

простире се целом дужином кп 720 и завршава се 

између кп 70 и кп 171, код предложене улице бп. 1., 

КО Владимирци. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од границе 

насељеног места Меховине, између кп 2/2 и кп 821 

(КО Меховине), простире се целом дужином кп 3, 

пролази у завршава се на кп 101, КО Владимирци. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од ра-

скршћацпредложених улица број 1 и број 8, између 

кп 160 и кп 79, простире се дуж кп 81/1 и дуж кп 101, 

улица се завршава се код предложене улице број 9, 

између кп 1 и кп 102/6, КО Владимирци. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 131/1 и кп 136, про-

стире се целом дужином кп 132. Улица се завршава 

између кп 131/8 и кп 131/7, КО Владимирци. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Михаила 

Пупина); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње од пре-

дложене улице број 10, између кп 112 и кп 122, про-

стире се целом дужином кп 116, улица се завршава 

између кп 102/4 и кп 117, КО Владимирци. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 13. – улица почиње 

између кп 21 и кп 22/2, простире се целом дужином 

кп 993/1, улице се завршава код границе са насеље-

ним местом Лојанице, КО Владимирци село. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од ра-

скршћа предложених улица број 9 и број 13, између 

кп 31/1 и кп 29, простире се целом дужином кп 54, 

улица се завршава између кп 39 и кп 38, КО Владимирци 

село. 
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15. Улица 15 (улица добија нови назив у 

Колубарска); 

Опис предложене улице бр. 15 – почиње од пре-

дложене улице број 14, између кп 39 и кп 202/1, 

простире се целом дужином кп 84, улица се завршава 

код предложене улцие број 13, између кп 104 и кп 

82/4, КО Владимирци село. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Ћирила 

и Методија); 

Опис предложене улице број 16 – почиње од гра-

нице насељеног места Лојанице, између кп 121 и кп 

122/3, иде делом дуж кп 994, улица се завршава 

између кп 201/3 и кп 538/1, КО Владимирци село. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Хила-

ндарска); 

Опис предложене улице бр. 17 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 582 и кп 580, простире 

се целом дужином кп 571, улица се зваршава између 

кп 540 и кп 529, КО Владимирци. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Виза-

нтијска); 

Опис предложене улице број 18 – почиње од пре-

дложене улице број 17, између кп 559 и кп 570, 

простире се целом дужином кп 560, кроз кп 556, кп 

527, кп 296, кп 309/3, кп 311/2, иде дуж кп 288/2, улица 

се завршава на кп 326, КО Владимирци. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице бр. 19 – почиње од пре-

дложене улице број 17, између кп 541/2 и кп 543, 

простире се целом дужином кп 542, до кп 539, изме-

ђу кп 551/1 и кп 541/13, КО Владимирци. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Светог 

Стефана) 

Опис предложене улице број 20 – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 394/1 и кп 392/1, 

простире се целом дужином кп 393, скрече на кп 802, 

улица се завршава на кп 804, КО Владимирци село. 

21. Улица 21 (улица добија нови назив Суво-

борска); 

Опис предложене улцие број 21 – почиње од гра-

нице насељеног места Лојанице, између кп 813/1 и кп 

816/1, простире се целом дужином кп 1000, улица се 

завршава између кп 686/1 и кп 684/1, КО Владимирци 

село. 

22. Улица 22 (улица добија нови назив Вике-

ндашка); 

Опис предложене улице број 22 – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 779 и кп 901, простире 

се целом дужином кп 1003, улица се завршава изме-

ђу кп 729 и кп 726, КО Владимирци село. 

23. Улица 23 (улица добија нови назив Филипа 

Вишњића); 

Опис предложене улице број 23 – почиње од пре-

дложене улице број 16, између кп 149 и кп 147/1, иде 

дуж кп 146, пролази између кп 141/1 и кп 448 и 

завршава се између кп 140/1 и кп 439/1 

24. Улица 24 (улица добија нови назив Васе 

Чарапића); 

Опис предложене улцие број 24 – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 793 и кп 535/3, 

простире се делом дуж кп 994, скреће и иде целом 

дужином кп 84, улица се завршава измешу кп 205 и 

кп 38, КО Владимирци село. 

25. Улица 25 (улица добија нови назив Шабачки 

пут); 

Опис предложене улице број 25 – почиње од границе 

насељеног места Меховине и Лојанице, између кп 

1/3 (КО Владимирци село) и кп 884, простире се 

целом дужином кп 1365 (КО Лојанице), до границе са 

насељеним местом Лојанице. 

26. Улица 26 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице број 26 – почиње од пре-

дложене улице број 16, између кп 118/2 и кп 150/5, 

простире се целом дужином кп 107, улица се завршава 

између кп 110 и кп 96, КО Владимирци село. 

27. Улица 27 (улица добија нови назив Танаска 

Рајића); 

Опис предложене улице број 27 – почиње од пре-

дложене улице број 16, између кп 150/3 и кп 158/1, 

простире се целом дужином кп 178, улица се зваршава 

између кп 183 и кп 173, КО Владимирци село. 

28. Улица 28 (улица добија нови назив Стевана 

Синђелића); 

Опис предложене улице број 28 – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 669 и кп 671, 

простире се целом дужином кп 670, пролази кроз кп 

686/15, наставља дуж кп 686/18, скреће и завршава 

се на кп 686/13, КО Владимирци. 

29. Улица 29 (улица добија нови назив Мачва-

нска); 

Опис предложене улице број 29 – почиње од пре-

дложене улице број 25, између кп 138/1 и кп 599/6, 

простире се целом дужином кп 999, улица се завршава 

између кп 589/1 и кп 442, КО Владимирци село. 

30. Улица 30 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице број 30 – почиње од по-

стојеће Карађорђеве улице, између кп 420 и кп 418, 

простире се целом дужином кп 419, улица се завршава 

код постојеће улице Живојина Мишића, између кп 

411 и кп 432, КО Владимирци. 
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31. Улица 31 (улица добија нови назив Краља 

Александра);  

Опис предложене улице број 31 – почиње од пре-

дложене улице број 14, између кп 220/5 и кп 230/1, 

простире се целом дужином кп 221, улице се завршава 

између кп 222 и кп 225/2, КО Владимирци село. 

32. Улица 32 (улица добија нови назив Милутина 

Миланковића); 

Опис предложене улице број 32 – почиње између 

кп 81/1 и кп 64, иде делом дуж кп 80, пролази кроз кп 

52/1 и кп 44, улица се завршава на кп 41, КО 

Владимирци село. 

У насељеном месту Власаница утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Убски пут); 

Опис предложене бр. 1. – почиње од границе на-

сељеног места Дебрц и кп 152, простире се дуж кп 

1085, целом дужином. Између кп 346/1 и кп 422/1 улица 

прелази у кп 1087, целом дужином и завршава на 

граници насељеног места Месарци између кп 1112 и 

кп 1073/1, КО Власаница. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Немањина); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од гра-

нице насељеног места Дебрц и кп 285, простире се 

делом кп 980 и дуж целе кп 306/2. Између границе 

насељеног места Дебрц и кп 306/1 улица прелази у 

кп 1124, целом дужином и заврашава на граници 

насељеног места Месарци и кп 313/1, КО Власаница. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 1073/1 и кп 1074, 

простире се дуж кп 1073/9, целом дужином. Између 

кп 442 и кп 1073/1 улица простире се делом кп 1095. 

Између кп 1043 и кп 1026/3 улица прелази у кп 1045, 

целом дужином. Пролази измећу кп 1031/1 и кп 

1036/1 и завршава на граници насељеног места Крнић 

између кп 1032/1 и кп 1051, КО Власаница. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 453/16 и кп 969/1, 

простире се дуж кп 1094, целом дужином. Између кп 

921/1 и кп 742/2 улица се наставља делом кп 1093. 

Између границе насељеног места Крнић и кп 911/2 

улица прелази у кп 1097, целом дужином и завршава 

на граници насељеног места Крнић и кп 900/1, КО 

Власаница. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Сувобо-

рска); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од гра-

нице насељеног места Дебрц и кп 148, простире се 

делом кп 979. Између кп 90/10 и кп 92/1 улица 

прелази у кп 91, целом дужином. Између кп 105 и кп 

601 улица се простире делом кп 1090, а између кп 

568 и кп 737/1 улица се простире делом кп 1092. 

Између границе насељеног места Крнић и кп 851 

улица делом прелази у кп 1096 и завршава на граници 

насељеног места Крнић и кп 842, КО Власаница. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од гра-

нице насељеног места Дебрц и кп 148, простире се 

делом кп 979. Између кп 90/10 и кп 92/1 улица 

прелази у кп 91, целом дужином. Између кп 105 и кп 

601 улица се простире делом кп 1090, а између кп 

568 и кп 737/1 улица се простире делом кп 1092. 

Између границе насељеног места Крнић и кп 851 

улица делом прелази у кп 1096 и завршава на граници 

насељеног места Крнић и кп 842, КО Власаница. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од гра-

нице насељеног места Звезд и кп 1, простире се дуж 

кп 1080, целом дужином и завршава на граници 

насељеног места Дебрц и кп 78, КО Власаница. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 370/3 и кп 392, 

простире се дуж кп 367, целом дужином. Пролази 

између кп 359/1 и кп 361 и завршава на кп 353/2, КО 

Власаница. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 649 и кп 86, простире 

се дуж кп 1089, целом дужином и завршава на гра-

ници насељеног места Јаловик, између кп 57 и кп 

677/2, КО Власаница. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 6, између кп 732 и кп 733/5, 

простире се целом дужином кп 733/2 и завршава 

између кп 753 и кп 755, КО Власаница. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Десанке 

Mаксимовић); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње на гра-

ници насељеног места Прово, између кп 1051/1 (КО 

Месарци) и кп 1/1 (КО Суво Село), простире се целом 

дужином кп 952 (КО Суво Село), кп 951 (КО Суво 

Село) и завршава између кп1060/3 (КО Власаница) и 

кп 1/1 (КО Суво Село). 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње на гра-

ници насељеног места Крнић, између кп 13/1 (КО Крнић) 
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и кп 842, простире се делом кп 1096 и завршава 

између кп 70 (КО Крнић) и кп 839/2, КО Власаница. 

У насељеном месту Вучевица утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 125 и кп 128/3, 

простире се делом кп 277 и кп 276 и завршава између 

кп 67 и кп 48/2, КО Вучевица. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 10/1 и кп 119/1, 

простире се целом дужином кп 278 и завршава између 

кп 6/1 и кп 5/1, КО Вучевица. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 224/2 и кп 225/1, 

простире се делом кп 279. Између кп 236/9 и кп 224/1 

улица прелази у кп 237/2, целом дужином.У наставку 

пролази између кп 221/1, 124/1, 123/3, 123/5 и кп 221/2 и 

прелази у кп 218/3, целом дужином и завршава између 

кп 123/2 и 218/1, КО Вучевица. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр.4. – почиње од пре-

дложене улице број 5, између кп 138/2 и кп 144/1, 

простире се делом кп 274/2.Између кп 18/1 и кп 20 

прелази у кп 14/2, целом дужином и завршава на 

граници насељеног места Церовац, између кп 14/1 и 

кп 14/3, КО Вучевица. 

5. Улица 5(улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од границе 

насељеног места Кујавица, између кп 271 и кп 273/2, 

простире се делом кп 275. Између кп 256 и кп 255/2 

улица прелази у кп 275, целом дужином и завршава 

на граници са насељеним местом Риђаке, између кп 

271 и кп 273/2, КО Вучевица. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 140/2 и кп 140/1 и 

завршава између кп 230/1 и кп 230/2, КО Вучевица. 

У насељеном месту Вукошић утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 1 – почиње од границе 

насељеног места Горња Врањска, простире се целом 

дужином кп 1584 и кп 1603 и завршава се на граници 

насељеног места Заблаће, између кп 1062/1 и кп 

1095/1, КО Вукошић. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 2 – почиње од пре-

дложене улице бр.1, између кп 1224/3 и кп 682/2, 

простире се целом дужином кп 1232 и завршава се 

на граници насељеног места Заблаће, између кп 1189 и 

кп 1188/6, КО Вукошић. 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 3 – почиње између кп 

787 и кп 927, простире се целом дужином кп 1600 и 

завршава се код предложене улице бр.1, између кп 9 

и кп 677/5, КО Вукошић. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 4 – почиње од пре-

дложене улице бр. 3, између кп 677/2 и кп 678/1, 

простире се делом кп 1602, целом дужином кп 993 и 

завршава се између кп 996/4 и кп 992/2, КО Вукошић. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Вука 

Караџића); 

Опис предложене улице бр. 5 – почиње од пре-

дложене улице бр.3, између кп 741 и кп 744, простире 

се делом кп 1588 и завршава се између кп 1587 и кп 

157, КО Вукошић. 

6. Улица 6 (улица добија нови назив Милунке 

Савић); 

Опис предложене улице бр. 6 – почиње од пре-

дложене улице бр.5, између кп 144 и кп 746, простире 

се делом кп 1598, делом кп 775 простире се целом 

дужином кп 773 и завршава се између кп 769 и кп 

293, КО Вукошић. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Карађо-

рђева); 

Опис предложене улице бр. 7 – почиње од пре-

дложене улице бр.6, између кп 800/6 и кп 779/1, 

простире се целом дужином кп 1592 и завршава се 

на граници насељеног места Церовац и кп 274, КО 

Вукошић. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 8 – почиње од пре-

дложене улице бр. 7, између кп 786 и кп 904/7, простире 

се целом дужином кп 1599, делом кп 1166 и целом 

дужином кп 1166 и завршава се код предложене 

улице бр.9, између кп 1163 и кп 1167/2, КО Вукошић. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 9 – почиње између кп 

1176 и кп 569/1, простире се делом кп 1596 и завр-

шава се између кп 1135 и кп 1155/1, КО Вукошић. 
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10. Улица 10 (улица добија нови назив Патријарха 

Павла); 

Опис предложене улице бр. 10 – почиње, између 

кп 1312 и кп 1330, простире се целом дужином кп 

1594, целом дужином кп 1595/1 и завршава се на 

граници насељеног места Риђаке, између границе са 

насељеним местом Лојанице и кп 285, КО Вукошић. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 11 – почиње од пре-

дложене улице бр.10, између кп 1382/4 и кп 1406, 

простире се целом дужином кп 1595 и завршава се 

код предложене улице бр.10, између кп 583/1 и кп 

633/1, КО Вукошић. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив Исидоре 

Секулић); 

Опис предложене улице бр. 12 – почиње од пре-

дложене улице бр.10, између кп 1227 и кп 1326, 

простире се целом дужином кп 1283, делом 123 и 

завршава се на граници насељеног места Заблаће, 

између кп 1284 и кп 1271/1, КО Вукошић. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Кајма-

кчаланска); 

Опис предложене улице бр. 13 – почиње од пре-

дложене улице бр.12, између кп 1299/1 и кп 1326, 

простире се делом кп 1300 и завршава се између кп 

1302 и кп 1318, КО Вукошић. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 14 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 1448 и кп 1471, 

простире се целом дужином кп 1414, кп 1442 и кп 

1453 и завршава се између кп 1452 и кп 1458, КО 

Вукошић. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Николе 

Тесле); 

Опис предложене улице бр. 15 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 1512/1 и кп 1517/1, 

простире се целом дужином кп 1513 и завршава се 

на граници насељеног места Лојанице између кп 

1492 и кп 1515/1, КО Вукошић. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 16 – почиње од пре-

дложене улице бр.10, између кп 1360 и кп 1358/1, 

простире се целом дужином кп 1359, делом кп 1356, 

целом дужином кп 1352/1, кп 1352/2, кп 1345/1 и кп 

1345/2 и завршава се између кп 1376 и кп 1347, КО 

Вукошић. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 17 – почиње од пре-

дложене улице бр.10, између кп 539 и кп 585, 

простире се делом кп 565 и завршава се између кп 

556 и кп 591, КО Вукошић. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 18 – почиње од пре-

дложене улице бр.7, између кп 310 и кп 328, простире 

се делом кп 1590, и завршава се између кп 203/6 и кп 

1591, КО Вукошић. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Јована 

Јовановића Змаја); 

Опис предложене улице бр.19 – почиње од пре-

дложене улице бр.3, између кп 717/8 и кп 824, простире 

се делом кп 1601, и завршава се код предложене 

улице бр.3, између кп 859 и кп 894, КО Вукошић. 

20. Улица 20 (улица добија нови назив Краља 

Драгутина); 

Опис предложене улице бр.20 – почиње од пре-

дложене улице бр.11, између кп 1523 и кп 1519, 

простире се целом дужином кп 1522, целом дужином 

1525 и завршава се на кп 1527 код границе са 1528 и 

завршава се код предложене улице бр.3, између кп 

859 и кп 894, КО Вукошић. 

У насељеном месту Звезд утврђују се следећи 

називи улица. 

1. Улица 1 (улица добија нови назив Церска); 

Опис предложене улице бр. 1. – почиње од границе 

насељеног места Скупљен и кп 4, дуж кп 1418 и кп 

1411, целом дужином и завршава на граници насе-

љеног места Прово, између кп 346/12 и кп 458/4, КО 

Звезд. 

2. Улица 2 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 2. – почиње од границе 

насељеног места Трбушац и кп 3/1, простире се дуж 

кп 1419, целом дужином и завршава на граници на-

сељеног места Скупљен и кп 1418, КО Звезд 

3. Улица 3 (улица добија нови назив Краља 

Милутина); 

Опис предложене улице бр. 3. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 332/3 и кп 491/2, 

простире се целом дужином кп 334 и завршава на 

граници насељеног места Прово, између кп 308/5 и 

кп 489/1, КО Звезд. 

4. Улица 4 (улица добија нови назив Доситеја 

Обрадовића); 

Опис предложене улице бр. 4. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 684/1 и кп 499/1, 

простире се делом кп 1413 и кп 1140 и завршава 

између кп 1121 и кп 1142, КО Звезд. 

5. Улица 5 (улица добија нови назив Алексе 

Шантића); 

Опис предложене улице бр. 5. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 450/4 и кп 493/4, 

простире се делом кп 1412 и кп 445 и завршава 

између кп 446/1 и кп 441/1, КО Звезд. 
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6. Улица 6 (улица добија нови назив Иве 

Андрића); 

Опис предложене улице бр. 6. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 874/2 и кп 872/1, 

простире се целом дужином кп 873 и кп 847/4 и 

завршава између кп 889 и кп 848/1, КО Звезд. 

7. Улица 7 (улица добија нови назив Београдски 

пут); 

Опис предложене улице бр. 7. – почиње од границе 

насељеног места Скупљен, између кп 1417 и кп 

919/4, простире се целом дужином кп 1416 и заврашава 

на граници насељеног места Власаница, између кп 

1383/11 и кп 1395/1, КО Звезд. 

8. Улица 8 (улица добија нови назив Десанке 

Максимовић); 

Опис предложене улице бр. 8. – почиње од границе 

насељеног места Скупљен, између кп 1417 и кп 

919/4, простире се целом дужином кп 1416 и заврашава 

на граници насељеног места Власаница, између кп 

1383/11 и кп 1395/1, КО Звезд. 

9. Улица 9 (улица добија нови назив Милована 

Глишића); 

Опис предложене улице бр. 9. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између границе насељеног 

места Скупљен и кп 920/3, простире се целом дужи-

ном кп 1417 и завршава на граници насељеног места 

Скупљен и кп 920/6, КО Звезд. 

10. Улица 10 (улица добија нови назив Колуба-

рска); 

Опис предложене улице бр. 10. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 913/3 и кп 914/4, 

простире се целом дужином кп 913/4, до предложене 

улице број 12, између кп 913/5 и кп 914/7, КО Звезд. 

11. Улица 11 (улица добија нови назив Солунска); 

Опис предложене улице бр. 11. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 918/1 кп 919/4, 

простире се целом дужином кп 919/11, већим делом 

кп 919/12 и завршава између кп 919/12 и кп 919/2, КО 

Звезд. 

12. Улица 12 (улица добија нови назив 

Немањина); 

Опис предложене улице бр. 12. – почиње између 

кп 810/6 и кп 912/2, простире се целом дужином кп 

910/21 и кп 910/16 и завршава између кп 910/3 и кп 

910/7, КО Звезд. 

13. Улица 13 (улица добија нови назив Светог 

Саве); 

Опис предложене улице бр. 13. – почиње од пре-

дложене улице број 1, између кп 716 и кп 869/1, 

простире се делом кп 1415 и кп 711 и завршава између 

кп 740 и кп 633, КО Звезд. 

14. Улица 14 (улица добија нови назив Поп 

Лукина); 

Опис предложене улице бр. 14. – почиње од пре-

дложене улице број 13, између кп 740 и кп 693, 

простире се делом кп 711 до предложене улице број 

1, између кп 713/1 и кп 709/1, КО Звезд. 

15. Улица 15 (улица добија нови назив Вука 

Карџића); 

Опис предложене улице бр. 15. – почиње од ра-

скрснице предложених улица број 13 и 14, између кп 

633 и кп 693, простире се целом дужином кп 689/2 до 

предложене улице број 1, између кп 690/3 и кп 689/1, 

КО Звезд. 

16. Улица 16 (улица добија нови назив Лазе 

Костића); 

Опис предложене улице бр. 16. – почиње од пре-

дложене улице број 4, између кп 575 и кп 1138/2, 

простире се делом кп 1109 и завршава између кп 591 

и кп 1111/4, КО Звезд. 

17. Улица 17 (улица добија нови назив Лазе 

Лазаревића); 

Опис предложене улице бр. 17. – почиње од пре-

дложене улице број 13, између кп 619икп 766, простире 

се делом кп 1414 и кп 998 и завршава између кп 1004 

и кп 997, КО Звезд. 

18. Улица 18 (улица добија нови назив Степе 

Степановића); 

Опис предложене улице бр. 18. – почиње од пре-

дложене улице број 17, између кп 599 и кп 1000/1, 

простире се делом кп 1414 и завршава између кп 595 

и кп 1010, КО Звезд. 

19. Улица 19 (улица добија нови назив Војводе 

Мишића); 

Опис предложене улице бр. 19. – почиње од пре-

дложене улице број 7, између кп 1359/1 и кп 1350/3, 

простире се делом кп 1356/10 и завршава између кп 

1356/3 и кп 1356/10, КО Звезд. 

20. Трг (добија нови назив Трг палих за слободу 

Србије); 

Члан 4. 

Одлука донета уз претходну Сагласност Министа-

рства државне управе и локалне самоуправе број: 

015-05-00049/2019-24 од 08.03.2019.године. 

Члан 5. 

Начин и поступак обавештавања по овој Одлуци, 

означавање назива и обележавање објеката кућним бро-

јевима, спровешће се у складу са Уредбом о адресном 

регистру и актима органа општине Владимирци, 

донетим у складу са овом Одлуком. 
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Члан 6. 

Саставни део ове Одлуке чини Елаборат уличног 

система изграђен од Републичког геодетског завода-

Службе за катастар непокретности Владимирци за 

насељена места на територији општине Владимирци. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у,,Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 016-5/19-I од 01.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

002 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравстве-

ној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17 – 

др. закон и 105/17 – др. закон), члана 32. став 1. 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 

47/18) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14- пречи-

шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, 

на седници одржаној 01.04.2019. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКA И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

„ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА  

I Констатује се престанак мандата председнику и 

члановима Управног одбора Дома здравља „Влади-

мирци“ у Владимирцима и то: 

- Бранку Живковићу из Прова, представник осни-

вача, председник, 

- Александру Мијатовићу из Бељина, представник 

оснивача, члан, 

- Милану Гачићу из Владимираца, представник 

оснивача, члан, 

- Др Марку Живковићу из Београда, представник 

запослених, члан, 

- Славици Савић из Владимираца, представник 

запослених, члан. 

услед истека мандатног периода на који су 

именовани. 

II Решење доставити: Бранку Живковићу, Александру 

Мијатовићу, Милану Гачићу, Др Марку Живковићу, 

Славици Савић, Дому здравља „Владимирци“ у 

Владимирцима, у скупштински материјал и архиви. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-24/19-I од 01.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

003 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој 

заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 

96/15, 106/15, 113/17 – др. закон и 105/17 – др. закон), 

члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоу-

прави („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 47. став 1. тачка 

10) Статута општине Владимирци („Сл. лист града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 

бр. 4/14- пречишћен текст), Скупштина општине 

Владимирци, на седници одржаној 01.04.2019. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

„ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА 

I У састав Управног одбора Дома здравља 

„Владимирци“ у Владимирцима, на мандатни период 

од четири године, именују се: 

За председника: 

- Јован Ружић из Белотића, представник оснивача 

За члана: 

- Aлександар Мијатовић из Бељина, представник 

оснивача, 

- Милан Гачић из Владимираца, представник 

оснивача, 

- др Марко Живковић, доктор стоматологије из 

Београда, представник запослених, 

- Славица Савић, медицинска сестра из Вла-

димираца, представник запослених. 

II Решење доставити: именованим, Дому здравља 

„Владимирци“ у Владимирцима, у скупштински мате-

ријал и архиви. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-27/19-I од 01.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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004 

На основу члана 17. став 1. и став 3. алинеја 1. 

Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/16), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/18)) и члана 47. став 1. 

тачка 10) Статута општине Владимирци („Сл. лист 

града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева“, бр. 4/14- пречишћен текст), Скупштина 

општине Владимирци, на седници одржаној 01.04.2019. 

године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИЗВОР“ 

ВЛАДИМИРЦИ  

I Констатује се престанак мандата председнику и 

члановима Надзорног одбора ЈКП „Извор“ Владимирци 

и то: 

- Михаиловић Светиславу из Владимираца, 

представник оснивача, председник, 

- Мандић Драгољубу из Јаловика, представник 

оснивача, члан, 

- Браниславу Вешовићу из Владимираца, пре-

дставник запослених, члан 

услед истека мандатног периода на који су име-

новани. 

II Решење доставити: Михаиловић Светиславу, 

Мандић Драгољубу, Браниславу Вешовићу, ЈКП „Извор“ 

Владимирци, у скупштински материјал и архиви. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-25/19-I од 01.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

005 

На основу члана 12. и 13. Закона о јавним преду-

зећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16), члана 32. став 1. 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14- пречишћен текст), 

Скупштина општине Владимирци, на седници одржа-

ној 01.04.2019. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИЗВОР“ 

ВЛАДИМИРЦИ  

I У састав Надзорног одбора ЈКП „Извор“ 

Владимирци, на мандатни период од четири године, 

именују се: 

За председника: 

- Стојанка Вучковић из Београда, представник 

оснивача 

За члана: 

- Мандић Драгољуб из Јаловика, представник 

оснивача, 

- Љиљана Ђурић из Владимираца, предста-

вник запослених. 

II Решење доставити: именованим, ЈКП „Извор“ 

Владимирци, у скупштински материјал и архиви. 

IIIРешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-26/19-I од 01.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

АКТА ГРАДА ШАПЦА 

 

006 

На основу чл.136. Закона о општем управном по-

ступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), чл.157. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" 

бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 

96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019) 

и чл.7. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист 

града Шапца" бр.бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 

14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска 

управа града Шапца - Одељење за инспекцијске и 

комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

I - Овим Решењем се јавна паркиралишта катего-

ришу према зонама и дозвољеном времену паркирања 

у тим зонама. 
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II - На територији града Шапца утврђују се три зоне: 

ЗОНА 1 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Краља 

Милана: уређена површина за паркирање возила по-

ред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 

Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са ули-

цама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: десна 

страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул.Косте Абрашевића до ра-

скрснице са ул. Господар Јевремова: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до ра-

скрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до ра-

скрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна улице 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини. 

- од раскрснице са ул.Тиршов венац II део до 

раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-

снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул. Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна страна улице – парки-

рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 

на изграђеној и обележеној вануличној површини и 

на две изграђене и обележене површине уз ивицу 

коловоза. 

8. Деоница ул. Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 

паркирање на изграђеним и обележеним површи-

нама уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 

шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Масарикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 14 

(четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 

Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 

(седам) паркинг места и лева страна улице – парки-

рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 

паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, од ул. 

Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка ЈУП 

ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 

(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац - 8 (осам) 

паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 

4749/7 и 4749/6 КО Шабац- 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац- 6 (шест) паркинг 

места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини. 

16. На кат. парцелама бр. 4747/1 и 4747/2 КО 

Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 

Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 

улицама: Ослобођења и Ђукановића сокаком: десна 

и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Проте Смиљанића до ра-

скрснице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул.Војводе Мишића бр. 

1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу коловоза, 
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- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева бр. 

10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 

управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у на-

ведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до раскр-

снице са ул. Војводе Мишића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 

са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице - парки-

рање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 

Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 

Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу, 

- од раскрснице са улицом Војводе Мишића до 

раскрснице са ул. Грмићска: лева страна улице – па-

ркирање на коловозу. 

22. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића и 

Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 

Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукином и Кајма-

кчаланска; десна и лева страна улице – паркирање 

на коловозу. 

23. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Проте 

Смиљанића до раскрснице са ул. Жике Поповића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

24. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Жике 

Поповића и Војводе Степе Степановића: десна и 

лева страна улице - паркирање на коловозу. 

25. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 

и Стојана Новаковића до раскрснице са ул.Трг 

Ђачког батаљона: десна и лева страна улице – парки-

рање на коловозу. 

26. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскр-

снице са ул. Кнез Иве од Семберије: десна страна 

улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 

до ул. Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 

делом тротоару, а од ул. Јове Курсуле до ул. Сремска - 

паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до раскр-

снице са ул.Цара Душана: десна страна улице до 

службеног улаза у двориште СУП Шабац – парки-

рање на коловозу и лева страна улице од ул. Сремска 

до краја зграде јавног тоалета - паркирање на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког 

батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког 

батаљона. 

27. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: лева страна улице 

- паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновоћа до 

раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона: десна страна 

улице - паркирање на изграђеној и обележеној повр-

шини дуж ивичњака и 

- од раскрснице са ул. Војводе Бране до ра-

скрснице са ул. Трг Ђачког батаљона: лева страна 

улице - паркирање делом на коловозу, а делом 

тротоару. 

28. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

29. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

30. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 

коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом во-

јске: паркирање делом на коловозу а делом тротоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 

Шапчанина: паркирање на коловозу. 

31. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскрснице 

са ул. Др Андре Јовановића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добро-

пољском: лева страна улице, паркирање на коловозу 

и уређена површина за паркирање возила наспрам 

објекта у ул. Цара Душана бр.7. 

32. На кат. парцели бр.2568 КО Шабац, улаз из 

Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 50 (педесет) паркинг места. 

33. Улица Цара Душана 

- посебно паркиралиште код хотела „Зелени венац". 

34. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Кнеза 

Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 
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35. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Владе Јовановића до раскрснице са ул. Краљице 

Марије: десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Краљице Марије до раскр-

снице са ул. Краља Петра Првог: десне страна улице 

- уређена површина за паркирање возила наспрам 

зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

36. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 

зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 

Марије. 

37. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 

Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 

Зоркиног солитера" 

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 

места. 

38. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 

са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице – парки- 

рање на коловозу. 

39. На кат. парцели бр.2483 КО Шабац, улаз из 

Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

40. На кат. парцели бр.2060/1 КО Шабац, улаз 

из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

41. На кат. парцелама бр.2539/2 и 2539/4 КО 

Шабац, улаз из Улице војводе Бране 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

ЗОНА 2 

1. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: лева 

страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: десна 

страна улице - паркирање на тротоару. 

2. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул Краља Милутина до раскр-

снице са ул. Проте Смиљанића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.77. 

3. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Карађорђева: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

4. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Војислава Илића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

5. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са ул. Жике Поповића до раскр-

снице са улицама: Краља Милутина и Војводе Јанка 

Стојићевића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу. 

6. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Жике Поповића и 

Војводе Степе Степановића до раскрснице са ули-

цама: Краља Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: 

десна и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

7. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - 

паркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, са десне стране 

улице непосредно пре раскрснице са ул.Сремска - 

паркирање под углом од 90°. 

8 На изграђеном паркингу на кат. парцели 

бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из 

Улице Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

9. Улица Проте Смиљанић 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 

са ул.Војводе Мишића: лева страна улице - парки-

рање на коловозу. 

10. Улица Кајмакчаланска 

- од раскрснице са ул. Поп Лукина до раскрснице 

са ул.Синђелићева: десна страна улице - паркирање 

на коловозу. 

ЗОНА З 

1. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, улаз из 

Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини. 

2. Изграђена саобраћајница која се налази на 

кат. парцели бр.2294 КО Шабац (пут ка ПУ Шабац) 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-

шини поред коловоза, после индустријског колосека 
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са леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ 

Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање 

под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-

шини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 

Тврђави са леве стране посматрано од ул.Савска ка 

ПУ Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац – 

паркирање под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-

шини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 

Тврђави са десне стране посматрано од ул.Савска ка 

ПУ Шабац, на кат. парцели бр.2292 КО Шабац - 

паркирање под углом од 90°. 

3. На кат. парцелама бр.382, бр.383, бр.388, 

бр.389, бр.390 и бр.391 КО Шабац - простор 

"Михајловца" 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини. 

4. Посебно паркиралиште на кат. парцелама 

бр.375, бр.384, бр.386, бр.387 и бр.388 КО Шабац, 

улаз из Улице Савска 

III - У зонираном подручју наплата цене за кори-

шћење простора за паркирање се врши: 

- на општим паркиралиштима у Зона 1 и Зона 2 у 

времену од 7 до 21 час радним даном, а суботом од 

7 до 14 часова, с тим што дозвољено време парки-

рања није временски ограничено, 

- на општем паркиралишту у Зона 3 у времену од 

7 до 24 часа сваким даном, у периоду од 14. до 28. 

септембра сваке године, с тим што дозвољено време 

паркирања није временски ограничено и 

- на посебном паркиралишту у времену од 07 до 

24 часа сваког дана, с тим што дозвољено време 

паркирања није временски ограничено. 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 

управе града Шапца -Одељења за инспекцијске и 

комунално-стамбене послове и то: 

Решење о зонирању јавних паркиралишта бр.344-

00-1769/2018-08 од 10.09.2018. године. 

V- Решење објавити у "Службеном листу града 

Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-286/2019-08 од 01.04.2019. год. 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

Владимир Рајичић, с.р. 
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На основу чл.136. Закона о општем управном по-

ступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), чл.157. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 

РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 

96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019) 

и чл.З. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист 

града Шапца" бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 

14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска 

управа града Шапца - Одељење за инспекцијске и 

комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

I - Овим Решењем одређују се јавна паркирали-

шта у граду Шапцу, која могу бити општа и посебна. 

II - Општа паркиралишта се налазе у следећим 

улицама: 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Краља 

Милана: уређена површина за паркирање возила 

поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 

Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са 

улицама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 

раскрснице са ул.Господар Јевремова: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 

раскрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до ра-

скрснице са ул.Милоша Обилића: лева страна улице 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 

раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-

снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул.Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна страна улице – парки-

рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 

на изграђеној и обележеној вануличној површини и 

на две изграђене и обележене површине уз ивицу 

коловоза. 
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8. Деоница ул. Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 

посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 

Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 

паркирање на изграђеним и обележеним површинама 

уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 

шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Масарикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 14 

(четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 

Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 

(седам) паркинг места и лева страна улице – парки-

рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 

паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, од ул. 

Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка ЈУП 

ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 

(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац- 8 

(осам) паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 

4749/7 и 4749/6 КО Шабац - 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 

(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 

кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац- 6 (шест) паркинг 

места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 

лева страна улице - паркирање на изграђеној и 

обележеној површини. 

16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 4747/2 КО 

Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 

Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 

улицама: Ђукановића сокак и Ослобођења: десна и 

лева страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: лева стра-

на улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 

Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: десна 

страна улице - паркирање на тротоару. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул .Краља Милутина до раск-

рснице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 

десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 

стамбене зграде бр.77. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића бр. 

1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева 

бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 

управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у 

наведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до раскр-

снице са ул. Војводе Мишића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 

са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице – парки-

рање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 

Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 

Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 

коловозу, 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Грмићска: лева страна улице - паркирање 

на коловозу. 

22. Улица Занатпијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Карађорђева: десна страна улице – па-

ркирање на коловозу. 

23. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-

снице са ул. Војислава Илића: десна страна улице - 

паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

24. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића и 

Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 
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Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукина и Кајма-

кчаланска: десна и лева страна улице - паркирање 

на коловозу. 

25. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Проте 

Смиљанића до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина и Војводе Јанка Стојићевића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

26. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 

Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

27. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 

и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг 

Ђачког батаљона: десна и лева страна улице - 

паркирање на коловозу. 

28. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскр-

снице са ул.Кнез Иве од Семберије: десна страна 

улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 

до ул.Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 

делом тротоару, а од ул.Јове Курсуле до ул.Сремска 

- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до раскр-

снице са ул. Цара Душана: десна страна улице до 

службеног улаза у двориште СУП Шабац – парки-

рање на коловозу и лева страна улице од ул. Сремска 

до краја зграде јавног тоалета - паркирање на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког 

батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког 

батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 

стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког 

батаљона. 

29. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул.Војводе Бране: лева страна улице - 

паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновоћа до 

раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона: десна страна 

улице - паркирање на изграђеној и обележеној по-

вршини дуж ивичњака и 

- од раскрснице са ул. Војводе Бране до раскр-

снице са ул. Трг Ђачког батаљона: лева страна улице 

- паркирање делом на коловозу, а делом тротоару. 

30. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона до 

раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

31. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 

улице - паркирање на коловозу. 

32. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 

коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом 

војске: паркирање делом на коловозу, а делом тро-

тоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 

Шапчанина: паркирање на коловозу. 

33. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскрснице 

са ул. Др Андре Јовановића: десна страна коловоза - 

паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добропо-

љском: лева страна улице - паркирање на коловозу и 

уређена површина за паркирање возила наспрам 

објекта у ул.Цара Душана бр.7. 

34. На кат. парцели бр.2568 КО Шабац, улаз из 

Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини 50 (педесет) паркинг места. 

35. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул .Кнеза 

Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 

коловозу. 

36. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Владе 

Јовановића до раскрснице са ул. Краљице Марије: 

десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Краљице Марије до раскр-

снице са ул.Краља Петра Првог десна страна улице - 

уређена површина за паркирање возила наспрам 

зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул.Краља Петра Првог до 

раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 

страна улице - паркирање на коловозу. 

37. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 

зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 

Марије. 

38. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 

Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 

Зоркиног солитера" 

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 

места. 
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39. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул .Карађорђева до раскр-

снице са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - 

паркирање на коловозу. 

40. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна 

улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 

раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - 

паркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 

обележеној површини поред коловоза, са десне стране 

улице непосредно пре раскрснице са ул. Сремска - 

паркирање под углом од 90°. 

41. На изграђеном паркингу на кат. парцели 

бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из 

Улице Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

42. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, улаз из 

Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини, 

43. Изграђена саобраћајница која се налази на 

кат. парцели бр.2294 КО Шабац (пут ка ПУ Шабац) 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 

поред коловоза, после индустријског колосека са 

леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ Шабац, 

на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - ларкирање под 

углом од 90D, 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 

поред коловоза, после пешачког прелаза ка Тврђави 

са леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ 

Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање 

под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 

поред коловоза, после пешачког прелаза ка Тврђави 

са десне стране посматрано од ул. Савска ка ПУ 

Шабац, на кат. парцели бр.2292 КО Шабац - паркирање 

под углом од 90°. 

44. На кат. парцелама бр.382, бр.383, бр.388, 

бр.389, бр.390 и бр.391 КО Шабац - простор 

"Михајловца" 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 

површини. 

45. На кат. парцели бр.2483 КО Шабац, улаз из 

Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

46. На кат. парцели бр.2060/1 КО Шабац, улаз 

из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

47. Улица Проте Смиљанић 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 

са ул. Војводе Мишића: лева страна улице – парки-

рање на коловозу. 

48. На кат. парцелама бр.2539/2 и 2539/4 КО 

Шабац, улаз из Улице војводе Бране 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-

чној површини. 

49. Улица Кајмакчаланска 

- од раскрснице са ул .Поп Лукина до раскрснице 

са ул. Синђелићева: десна страна улице - паркирање 

на коловозу. 

III - Посебна паркиралишта се налазе у 

1. Улица Цара Душана - паркиралиште код хотела 

„Зелени венац". 

2. На кат. парцелама бр.375, бр.384, бр.386, бр. 

387 и бр.388 КО Шабац, улаз из Улице Савска 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 

управе града Шапца -Одељења за инспекцијске и 

комунално-стамбене послове и то: 

- Решење о јавним паркиралиштима бр.344-00-

1768/2018-08 од 10.09.2018.године 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-285/2019-08 од 01.04.2019. год. 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

Владимир Рајичић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа: Штампарија ГРАФИКА. Шабац 


