БРОЈ 22/19, КОСЈЕРИЋ, 8. новембар 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана 3.
Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 7. новембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Разрешава се:
- заменик председника Комисије за планове Стефан
Вукосављевић, из Косјерића, и
- члан Комисије за планове Жаклина Перовић, из Косјерића.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 –11 /2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

- Горица Јешић-Вуковић, из Косјерића.
II
Мандат новоизабраног заменика председнике и члана
Комисије траје до истека истека мандата председника и чланова
Комисије.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 020 –12 /2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с. р.

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи (
''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 79 Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19) и члана 47 Пословника
Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 6/19), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 7. новембра 2019. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана 3.
Одлуке о сталним радним телима Скупштине општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић, број 10/08) Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 7. новембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ
I
Бира се:
- за заменика председника Комисије за планове: Бранка Божић, економиста за туризам, из Сече Реке, и
- за члана:

I.
Антонијевић Зорану из Косјерића, престаје функција
члана Општинског већа општине Косјерић, због подношења
оставке од 04. 09. 2019. г.
II.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Образложење
Правни основ за доношење решења о престанку функције члана Општинског већа општине Косјерић садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи( ''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) 79 Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић, број 3/19) и члана 47 Пословника Скупштине
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 6/19),
којима је утврђено да члан Општинског већа општине Косјерић
који је разрешен или је поднео оставку остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог члана.
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Зоран Антонијевић из Косјерића, члан Општинског већа
општине Косјерић поднео је дана 04.09.2019. године оставку на
место члана Општинског већа општине Косјерић.
Административно мандатско имунитетска комисија на
седници одржаној дана 23. октобра 2019. године разматрала је
поднету оставку и предлог решења о престанку функције члана
општинског већа општине Косјерић у складу са чланом 44 Статута општине Косјерић и члана 72 Пословника Скупштине општине
Косјерић којим је дефинисана надлежност за давање извештаја,
мишљења и предлога које радно тело подноси Скупштини.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 7.
новембра 2019. године констатовала је престанак функције члана Општинског већа општине Косјерић, због поднете оставке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може
се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.
Број 06 –39/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

8. новембар 2019. године

На позицији 38. стални трошкови код Општинске управе Косјерић износ од 8.000.000,00 динара замењују се
износом од 9.000.000,00 динара,
- На позицији 40. Услуге по уговору код Општинске управе Косјерић износ од 8.000.000,00 динара замењују се
износом од 5.060.000,00 динара,
- На позицији 50. зграде и грађевински објекти код
општинске управе Косјерић износ од 6.500.000,00 динара замењују се износом од 2.500.000,00 динара,
- На позицији 60. дотације невладиним организацијама износ од 2.244.000,00 динара замењује се износом од
2.600.000,00 динара,
- Иза позиције 68 отвара се нова позиција 68/1 текући трансфери осталим нивоима власти са износом од
280.000,00 динара,
- На позицији 70. дотације невладиним организацијама износ од 1.500.000,00 динара замењује се износом од
1.700.000,00 динара,
- На позицији 75. текуће поправке и одржавање
код месних заједница износ од 8.000.000,00 динара замењује се
износом од 5.000.000,00 динара,
- На позицији 100. стални трошкови код одржавања чистоће на површинама јавне намене износ од 8.000.000,00
динара замењује се износом од 10.000.000,00 динара,
- На позицији 105. специјализоване услуге код
друмског саобраћаја износ од 5.300.000,00 динара замењује се
износом од 8.300.000,00 динара,
- На позицији 113. услуге по уговору код Туристичке организације Косјерић износ од 1,625.000,00 динара замењује
се износом од 1.620.000,00 динара,
- На позицији 119. машине и опрема код Туристичке организације Косјерић износ од 60.000,00 динара замењује се износом од 65.000,00 динара,
- На позицији 138. стални трошкови код Народне
библиотеке Косјерић износ од 1.214.000,00 динара замењује се износом од 1.317.000,00 динара ,
- На позицији 140. услуге по уговору код Народне
библиотеке Косјерић износ од 505.000,00 динара замењује се износом од 609.000,00 динара и код сопствених расхода износ од
160.000,00 динара замењује се износом од 185.000,00 динара,
- На позицији 141. специјализоване услуге код Народне библиотеке Косјерић код сопствених расхода износ од
370.000,00 динара замењује се износом од 190.000,00 динара,
- На позицији 159. плате, додаци и накнаде запосленим код Дечјег вртића Косјерић износ од 23.500.000,00 динара замењује се износом од 24.210.000,00 динара,
- На позицији 165. стални трошкови код Дечјег вртића Косјерић износ од 4.502.000,00 динара замењује се износом од 4.825.000,00 динара,
- На позицији 167. услуге по уговору код Дечјег вртића Косјерић износ од 978.000,00 динара замењује се износом
од 1.008.000,00 динара,
- На позицији 168. специјализоване услуге код
Дечјег вртића Косјерић износ од 270.000,00 динара замењује се
износом од 304.000,00 динара,
- На позицији 175. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 37.003.500,00 динара замењује се износом од 38.553.500,00 динара и то код Основне школе Косјерић
врше се измене код сталних трошкова износ од 8.917.000,00 замењују се износом од 10.387.000,00 динара; код трошкова материјала износ од 1.475.000,00 динара замењује се износом од
1.555.000,00 динара; код радничких и ученичких награда износ
од 650.000,00 динара замењује се износом од 600.000,00 дина-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07... 47/2018), члана 47 и 63
Закона о буџетском систему («Службени гласник РС, број
54/09...95/2018) и члана 40. став 1 тачка 2 Статута општине Косјерић («Општински лист општине Косјерић», број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОM БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА
2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2019. годину
(«Службени лист општине Косјерић», број 15/18), врше се измене и допуне и то:
ПРИХОДИ
Укупни сопствени приходи у износу од 8.450.000,00 динара
замењују се износом од 8.295.000,00 динара.
РАСХОДИ
На позицији 15. плате, додаци и накнаде запослених код Председника општине Косјерић износ од 2.770.000,00
динара замењују се износом од 2.800.000,00 динара,
- На позицији 26. плате, додаци и накнаде запослених код Општинског јавног правобранилаштва Косјерић износ од 1.200.000,00 динара замењују се износом од 1.210.000,00
динара,
- На позицији 32. плате, додаци и накнаде запослених код Општинске управе Косјерић износ од 31.000.000,00
динара замењују се износом од 30.960.000,00 динара,
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ра; код машина и опреме износ од 370.000,00 динара замењује
се износом од 420.000,00 динара: код Основне школе Варда врше се измене и то: код социјалних давања запосленим износ од
160.000,00 динара замењује се износом од 135.000,00 динара;
код награде, бонуси и остали посебни расходи износ од
300.000,00 динара замењује се износом од 325.000,00 динара;
- На позицији 176. текући трансфери осталим нивоима власти износ од 9.775.000,00 динара замењује се износом
од 10.025.000,00 динара и то код Техничке школе Косјерић врше
се измене и то: код машина и опреме износ од 300.000,00 динара замењује се износом од 550.000,00 динара.

На основу члана 116., 117. и члана 120. став 6. тачка 1.
Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина
општине Косјерић на седници одржаној 7. новембра 2019. године, донела је

Укупни сопствени расходи у износу од 8.450.000,00
динара замењују се износом од 8.295.000,00 динара.

I

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ

У Управни одбор Предшколске установе « Олга Грбић»
из Косјерић, именује се:

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Косјерић, а примењиваће
се од 01. јануара 2019. године.
Број : 400-136/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

-

Испред локалне самоуправе:
Душица Трипковић, из Косјерића.

-

Испред Савета родитеља:
Александар Максимовић, из Косјерића.
II

Мандат именованих чланова Управног одбора Предшколске установе ''Олга Грбић'', Косјерић траје до истека мандата Управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објављивиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

На основу члана 116., члана 117. и члана 120. став 6.
тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19),
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 7. новембра
2019. године, донела је

Број 022 –13/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ОЛГА ГРБИЋ'' У КОСЈЕРИЋУ
I
Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе «Олга Грбић» из Косјерића, и то:
- Испред локалне самоуправе:
Владимир Спасић, из Косјерића.
-

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 79 Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19) и члана 47 Пословника Скупштине општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, броj 6/19), Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној дана 7. новембра 2019. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Милици Јовановић из Дубнице - Косјерић, престаје
функција члана Општинског већа општине Косјерић, због подношења оставке од 30. 08. 2019. г.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Испред Савета родитеља:
Нада Вишњић, из Косјерића.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објављивиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022 – 12/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.
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Насељено место Косјерић (варош):
1.
Улица „Растомира Стефановића“ – улица
почиње између кп 1509 и кп 1546 и завршава на граници насељеног места Косјерић село, између кп 1511 и кп 1546, КО Косјерић варош.
Образложење: Растомир Стефановић био је председник општине Косјерић од 1957 – 1959.
2.
Улица „Тиосава Божовића“ – улица почиње
на кп 1546, простире се делом кп 1565 и завршава на граници
насељеног места Косјерић село, између кп 835 и кп 1545/2, КО
Косјерић варош.
Образложење: Тиосав Божовић био је председник општине Косјерић од 1982 – 1986.
3.
Улица „Драгоша Ђурића“ – улица почиње
између кп 2077 (КО Косјерић село) и кп 835, простире се делом
кп 1565 и завршава на граници насељеног места Косјерић село,
између кп 2058 (КО Косјерић село) и кп 333/2, КО Косјерић варош.
Образложење: Драгош Ђурић био је председник општине Косјерић од 1959 – 1963.
4.
Улица „Петра Лазића“ – улица почиње између кп 254/1 и кп 431, простире се целом дужином кп 260 и завршава између кп 259 и кп 405/2, КО Косјерић варош.
Образложење: Петар Лазић (1960 – 2017) био је српски књижевник, новинар, публициста и универзитетски професор, родом из Косјерића.
5.
Улица „Тихомира Пејића“ – улица почиње од
улице Носилаца Албанске споменице, између кп 227 и кп 542,
простире се делом кп 1552 и завршава између кп 224 и кп 544,
КО Косјерић варош.
Образложење: Тихомир Пејић био је председник општине Косјерић од 1972 – 1978.
6.
Улица „Љубише Марића“ – улица почиње између кп 1057 и кп 641, простире се делом кп 1054/1 и завршава
између кп 635 и кп 637, КО Косјерић варош.
Образложење: Љубиша Марић био је председник општине Косјерић од 1963 – 1967.
7.
Улица „Миће Грбића“ – улица почиње од
улице 17. Нова, између кп 1107 и кп 1078/2, простире се целом
дужином кп 1078/8, кп 1079/2, пролази између кп 1086 и кп 1063
и завршава између кп 1044 и кп 1062/1, КО Косјерић варош.
Образложење: Миленко Мићо Грбић рођен је 1924. године у Косјерићу. Био је првоборац овог краја и посланик у Организационо-политичком већу од 1953-1958.
8.
Улица „Дивчевића пут“ – почиње између кп
1545/2 КО Косјерић варош и кп 2111 КО Косјерић село. Простире
се делом кп 1565 КО Косјерић варош, и завршава између кп 1503
КО Косјерић варош и кп 2131 КО Косјерић село.
9.
Улица ,,Рада Ђорђевића“ – улица представља наставак улице Рада Ђорђевића, почиње између кп 1400/1
КО Косјерић варош и кп 2275 КО Косјерић село. Иде дуж кп 1569
КО Косјерић варош, наставља се кп 1570 КО Косјерић варош, и
завршава између кп 1371 КО Косјерић варош и кп 2279 КО Косјерић село.
10.
Улица „Хероја са Кошара“ – улица почиње
на раскрсници са улицама „Носилаца Албанске споменице“ и
улице „7. Марта“, између кп 235/1 и 265 КО Косјерић варош, простире се целом дужином кп 1551 и завршава се између кп 147/5
и 250 КО Косјерић варош.
Образложење: : Битка на Кошарама, била је битка између припадника Војске Југославије и припадника Ослободилачке војске Косова, подржаване од стране регуларне Војске Републике Албаније и НАТО авијације. Битка се водила око граничног

Образложење
Правни основ за доношење решења о престанку функције члана Општинског већа општине Косјерић садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи( ''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) 79 Статута општине Косјерић (''Службени лист
општине Косјерић, број 3/19) и члана 47 Пословника Скупштине
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 6/19),
којима је утврђено да члан Општинског већа општине Косјерић
који је разрешен или је поднео оставку остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог члана.
Милица Јовановић из Дубнице - Косјерић, члан Општинског већа општине Косјерић поднела је дана 30.08.2019. године оставку на место члана Општинског већа општине Косјерић.
Административно мандатско имунитетска комисија на
седници одржаној дана 23. 10. 2019. г разматрала је поднету
оставку и предлог решења о престанку функције члана Општинског већа општине Косјерић у складу са чланом 44 Статута општине Косјерић и члана 72 Пословника Скупштине општине Косјерић којим је дефинисана надлежност за давање извештаја,
мишљења и предлога које радно тело подноси Скупштини.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 7.
новембра 2019. године, констатовала је престанак функције
члана Општинског већа општине Косјерић, због поднете оставке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може
се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.
Број 06 –38/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

На основу члана 93. 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 тумачење),
члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“,
број 63/17) и члана 36. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, број 09/08), уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број број
015-05-00033/2019-24 од 27.02.2019. године, Скупштина општине
Косјерић, на седници одржаној дана 7. новембра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места на територији општине Косјерић.
Члан 2.
Одређују се називи тргова, улица и заселака у насељеним местима Општине Косјерић којима није одређен назив, а који су у Елаборатима уличног система Републичког геодетског завода Републике Србије означени бројевима.
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11.
Улица „Јаблана“ – улица почиње од улице
„Краља Александра“, између кп 3493 и кп 3404, простире се делом кп 5663 и завршава између кп 3497/1 и кп 3393/1, КО Годечево I.
12.
Улица „Селиштанска“ – улица почиње од
улице „Годечевска“, између кп 2555 и кп 5658/1, простире се целом дужином кп 2593, делом кп 5659/1 и завршава између кп
3446/2 и кп 3445, КО Годечево I.
13.
Улица „Бранка Ћопића“ – улица почиње на
раскрсници улице „Годечевска“ и улице „Паје Јовановића“, између кп 1747 и кп 1751, простире се целом дужином кп 1752/3, делом кп 5656, кп 3110 и завршава између кп 3102 и кп 2705, КО
Годечево I.
14.
Улица „Паје Јовановића“ – улица почиње на
раскрсници улице „Годечевска“ и улице „Бранка Ћопића“, између
кп 1747 и кп 1805/3, простире се делом кп 5655/1, кп 5653, пролази кроз кп 5645, кп 1424, кп 1425/2, кп 1483/1, кп 1484/1, кп 5642,
кп 1232, кп 1223, кп 1220/1, кп 1191/2, кп 1191/1, кп 824, кп 822, кп
840/1, кп 840/2, кп 839, кп 838 и кп 832/3. Улица завршава на кп
833/3, КО Годечево I.
15.
Улица „Павла Вујисића“ – улица почиње од
улице „Паје Јовановића“, на кп 1410/1, пролази кроз кп 1408, кп
1376, кп 1401/1, кп 1401/2, кп 1400/1, кп 1399/2, кп 1383, кп 1380,
кп 1378, кп 1379, кп 1903/1, кп 1361/2, кп 1362/2, кп 1904/2, кп
1905/4, кп 1350, кп 1349, кп 1346, кп 1347, кп 1904/6, кп 1921, кп
1920, кп 1919, кп 1917/2, кп 1917/1 и кп 1916/2. Улица завршава
на кп 1916/1, КО Годечево I.
16.
Улица „Мије Алексића“ – улица почиње од
улице „Паје Јовановића“, на кп 1188, пролази кроз кп 1178, кп
1176, кп 1174, кп 1173, кп 1163, кп 1162, кп 1136 и простире се
целом дужином кп 1164/3 и кп 1135/2. Улица завршава између кп
825/1 и кп 808/1, КО Годечево I.
17.
Улица „Јакова Ненадовића“ – улица почиње
између кп 3597 и кп 3265/2, простире се делом кп 5661, кп
5667/1, кп 5665, целом дужином кп 5668, кп 5666, кп 5685 и пролази кроз кп 4141. Улица завршава на граници насељеног места
Љештанско, између кп 1375 (КО Љештанско) и кп 4124, КО Годечево I.
18.
Улица „1300 каплара“ – улица почиње од
улице „Јакова Ненадовића“, између кп 4029 и кп 4173, простире
се делом кп 5665, кп 5661, целом дужином кп 3813 и завршава
између кп 3216 и кп 3230, КО Годечево I.
19.
Улица „Милована Глишића“ – улица почиње
од улице „Јакова Ненадовића“, између кп 4100 и кп 4689, простире се делом кп 4133 и завршава између кп 4088 и кп 4723, КО Годечево I.
20.
Улица „Цара Лазара“ – улица почиње од границе насељеног места Маковиште, између кп 5/6 и кп 5/8, простире се делом кп 11 и завршава између кп 1 и кп 2/1, КО Годечево I.
1.
Заселак „Звечањ“ – обухвата кп 569/2 и кп
552/3, КО Годечево I.
2.
Заселак „Косовац“ – обухвата кп 737/1 и кп
721/4, КО Годечево I.
3.
Заселак „Кавта“ – обухвата кп 769/2 и кп
804/3, КО Годечево I.
4.
Заселак „Градник“ – обухвата кп 1531/2, кп
1531/1, кп 1591 и кп 1592КО Годечево I.
5.
Заселак „Велика Река“ – обухвата кп 1546, кп
1548 и кп 1524/1, КО Годечево I.
6.
Заселак „Бадњевац“ – обухвата кп 896/1, кп
887/1, кп 887/2, кп 883/2 и кп 883/1, КО Годечево I.

прелаза Раша Кошарес на граници СР Југославије и Републике
Албаније између 9. априла и 10. јуна 1999, током НАТО бомбардовања СРЈ.
11.
Улица „Алексе Шантића“ – улица почиње на
раскрсници са улицом Милеве Косовац, између кп 575 и 589 КО
Косјерић варош, простире се целом дужином кп 583, делом кп
584 и 1554 и завршава се на раскрсници са улицом Милеве Косовац, између кп 576/11 и 571/1 КО Косјерић варош.
12.
Улица „Марка Марковића“ – улица почиње
на раскрсници са улицом „Алексе Шантића“, између кп 576/7 и
576/3 КО Косјерић варош, простире се целом дужином кп 576/1 и
завршава на раскрсници са улицом „Алексе Шантића“ између кп
576/15 и 576/14 КО Косјерић варош.
Образложење: Марко Марковић био је председник општине Косјерић од 1967 – 1972. Био је и први директор Фабрике
цемента Косјерић од 1972-1989, када је пензионисан.
Насељено место Годечево:
1.
Улица „Повленска“ – улица почиње од границе насељеног места Маковиште, између кп 3108 (КО Маковиште
I) и кп 186/1, простире се целом дужином кп 5677, кп 7015 (КО
Маковиште I), кп 5679, кп 2067 и кп 5681. Улица завршава на граници насељеног места Маковиште, између кп 7067 (КО Маковиште I) и кп 2284, КО Годечево I.
2.
Улица „Плоштанска“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 2031/2 и кп 2038, простире се целом
дужином кп 5651, 5648 и делом кп 5649. Улица завршава на граници насељеног места Зарожје, између кп 4397 (КО Горње Зарожје) и кп 590/1, КО Годечево I.
3.
Улица „Крушевљанска“ – улица почиње од
улице „Плоштанска“, између кп 372/1 и кп 1996, простире се делом кп 2000, кп 342, пролази између кп 368 и кп 372/3 и пролази
кроз кп 253/1 и кп 252. Улица завршава на кп 251, КО Годечево I.
4.
Улица „Краља Петра“ – улица почиње од
улице „Плоштанска“, на кп 579, пролази кроз кп 91, кп 92, кп 94 и
простире се делом кп 96 и кп 5647. Улица завршава између кп
5643 и кп 38/1, КО Годечево I.
5.
Улица „Милутина Цвијића“ – улица почиње
од улице „Плоштанска“, између кп 511/1 и кп 510, простире се
делом кп 5649, целом дужином кп 5650 и завршава између кп
1246 и кп 1411, КО Годечево I.
6.
Улица „Николе Тесле“ – улица почиње од
улице „Плоштанска“, између кп 534 и кп 604, простире се целом
дужином кп 605 и завршава између кп 540 и кп 606/2, КО Годечево I.
7.
Улица „Душка Радовића“ – улица почиње од
улице „Повленска“, на кп 2159/1, простире се делом кп 2159/3, кп
2160 и завршава између кп 2886 и кп 2161, КО Годечево I.
8.
Улица „Девет Југовића“ – улица почиње од
улице „Душка Радовића“, између кп 2158 и кп 2161, простире се
делом кп 2162, кп 5657, целом дужином кп 2203, кп 2483/6 и пролази кроз кп 2484/2 и кп 2484/1. Улица завршава између кп
2483/1 и кп 2483/5, КО Годечево I.
9.
Улица „Годечевска“ - улица почиње на раскрсници улице „Бранка Ћопића“ и улице „Паје Јовановића“, између кп 1805/3 и кп 1751, простире се делом кп 5655/1 и целом
дужином кп 5655/2 и кп 5694. Улица завршава на граници насељеног места Варда, између кп 5658/3 и кп 2498, КО Годечево I.
10.
Улица „Краља Александра“ – улица почиње
од улице „Годечевска“, између кп 2402/2 и кп 2932/1, простире се
делом кп 5655/3, кп 2433, кп 5659/1 и пролази кроз кп 2429, кп
2431, кп 2432, кп 2453, кп 2457, кп 2461, кп 2575, кп 2576 и кп
2578. Улица завршава између кп 3487 и кп 2580, КО Годечево I.
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2420/3, простире се целом дужином кп 7017, делом кп 7016 и завршава између кп 1513 и кп 2354/2, КО Маковиште I.
10.
Улица „Илије Гарашанина“ – улица почиње
од улице „Бранка Радичевића“, на кп 2509, простире се делом кп
2512, кп 2537 и целом дужином кп 7062. Улица завршава на граници насељеног места Таор, између кп 2737/2 (КО Таор) и кп
2570, КО Маковиште I.
11.
Улица „Филипа Вишњића“ – улица почиње
од улице „Марка Краљевића“, између кп 3339 и кп 3292, простире се делом кп 7025, кп 7028 и завршава између кп 5333 и кп
4965/3, КО Маковиште I.
12.
Улица „Војводе Мишића“ – улица почиње од
улице „Филипа Вишњића“, између кп 3736 и кп 4239, простире се
делом кп 7026 и завршава између кп 3786 и кп 3845, КО Маковиште I.
13.
Улица „Ратомира Мунитлака“ – улица почиње од улице „Војводе Мишића“, између кп 3765 и кп 3781, простире се делом кп 3820 и завршава између кп 3701 и кп 3808, КО
Маковиште I.
Образложење: Ратомир Мунитлак (1943-2006) је био
директор Фабрике цемента Косјерић од 1989. до 5. октобра 2000.
године и посланик Социјалистичке партије Србије у вишестраначкој скупштини Србије од 1993. до 5. октобра 2000 године. За
време његовог мандата Фабрика цемента је локалној заједници
оставила: нову зграду ОШ „Мито Игумановић“, градску пекару,
обновљен хотел „Скрапеж“, изграђен ресторан „Парк“, фудбалске терене и олимпијски базен и још много тога.
14.
Улица „Кнез Михаилова“ – улица почиње од
улице „Филипа Вишњића“, између кп 4287 и кп 4243, простире се
делом кп 7024 и завршава на кп 4351, КО Маковиште I.
15.
Улица „Кнегиње Милице“ – улица почиње од
улице „Филипа Вишњића“, на кп 4931, пролази кроз кп 4224, кп
4223, кп 4216, кп 4215, кп 4214, кп 4213, кп 4212, делом кп 7083,
кп 7027 и целом дужином кп 4971. Улица завршава између кп
4965/3 и кп 4980, КО Маковиште I.
16.
Улица „Милунке Савић“ – улица почиње од
улице „Филипа Вишњића“, између кп 4928 и кп 4870, простире се
делом кп 7025 и завршава на граници насељеног места Варда,
између кп 5419 (КО Маковиште II) и кп 5408, КО Маковиште I.
17.
Улица „Незнаних јунака“ – улица почиње од
улице „Милунке Савић“, између кп 4887 и кп 5413/2, простире се
целом дужином кп 4886 и завршава између кп 4909 и кп 5333, КО
Маковиште I.
18.
Улица „Светозара Познановића“ – улица почиње од улице „Милунке Савић, између кп 2220/2 и кп 2225, простире се целом дужином кп 2221 и завршава између кп 2243 и кп
2235, КО Маковиште I.
19.
Улица „Повленска“ – улица почиње на раскрсници улице „Николе Тесле“ и улице „Радула Милошевића“, између кп 1384 и кп 1340/1, простире се делом кп 7006, целом дужином кп 7060, кп 7015 и кп 7065. Улица завршава на граници
насељеног места Годочево, између кп 2044 (КО Годочево I) и кп
7066, КО Маковиште I.
20.
Улица „Павла Секулића“ – улица почиње од
улице „Повленска“, између кп 1331 и кп 1887/2, простире се делом кп 7011 и завршава између кп 1316/5 и кп 1281/3, КО Маковиште I.
21.
Улица „Сердар Јанка Вукотића“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 1873 и кп 1922, простире
се делом кп 7012 и завршава између кп 1268 и кп 1290, КО Маковиште I.
22.
Улица „Јасиковачка“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 3145/4 и кп 3980/3, простире се целом

7.
Заселак „Ливадице“ – обухвата кп 934, кп
947, кп 1021, кп 1023 и кп 1022, КО Годечево I.
8.
Заселак „Палеж“ – обухвата кп 968, КО Годечево I.
9.
Заселак „Биљићи“ – обухвата кп 1648, кп
1649, кп 1650 и кп 3132, КО Годечево I.
Образложење: Биљићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
10.
Заселак „Благојевићи“ – обухвата кп 3936 и
кп 4128, КО Годечево I.
Образложење: Благојевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
11.
Заселак „Кућиште“ – обухвата кп 3077, кп
3047 кп 3362, кп 3368 и кп 3516, КО Годечево I.
12.
Заселак „Гладовићи“ – обухвата кп 2955, КО
Годечево I.
Образложење: Гладовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
13.
Заселак „Селиште“ – обухвата кп 2309, КО
Годечево I.
14.
Заселак „Репиште“ – обухвата кп 692 и кп
704, КО Годечево I.
Насељено место Маковиште:
1.
Улица „Хајдук Вељкова“ – улица почиње на
раскрсници улице „Марка Краљевића“ и улице „Карађорђева“,
између кп 3544 и кп 3409/1, простире се делом кп 7082 и целом
дужином кп 7071. Улица завршава на граници насељеног места
Парамун, између кп 727/2 (КО Парамун) и кп 6560, КО Маковиште I.
2.
Улица „Хајдук Станкова“ – улица почиње од
улице „Хајдук Вељкова“, између кп 6420 и кп 4640, простире се
делом кп 7043 и пролази кроз кп 6393, кп 6394 и кп 4664. Улица
завршава на кп 4478, КО Маковиште I.
3.
Улица „Слободана Милошевића“ – улица
почиње од улице „Хајдук Вељкова“, између кп 4561/2 и кп 4620,
простире се целом дужином кп 4619/1, кп 7042, кп 4510 и завршава се између кп 4511 и кп 4506, КО Маковиште I.
4.
Улица „Реновска“ – улица почиње од улице
„Хајдук Вељкова“, између кп 4484/1 и кп 4484/3, пролази кроз кп
4483/1, кп 4485/2, кп 4475, кп 4474, кп 4447, кп 4445 и завршава
на кп 4476, KO Маковиште I.
5.
Улица „Војводе Радомира Путника“ – улица
почиње од улице „Хајдук Вељкова“, између кп 3473 и кп 3476/1,
простире се целом дужином кп 3475, кп 3461, кп 2641, делом кп
7013/5, кп 2591 и пролази кроз кп 3442/4, кп 3442/2, кп 3430, кп
3428 и кп 3427. Улица заврша између кп 2645/2 и кп 2676, КО
Маковиште I.
6.
Улица „Марка Краљевића“ – улица почиње
од улице „Повленска“, између кп 1869 и кп 1742/2, простире се
делом кп 7013/1, кп 7082 и завршава на раскрсници предложених улица број 1 и 7, између кп 3402 и кп 3548, КО Маковиште I.
7.
Улица „Карађорђева“ – улица почиње на
раскрсници улице „Хајдук Вељкова“ и улице „Марка Краљевића“,
на кп 3402, пролази кроз кп 3401/3, кп 3401/2, кп 3409/1, кп 3406,
кп 3417 и простире се делом кп 3416, кп 3397, кп 7010 и кп 7009.
Улица завршава између кп 2334 и кп 2333/1, КО Марковиште I.
8.
Улица „Прва Нова“ – улица почиње од улице
„Карађорђева“, између кп 2625 и кп 2626, простире се целом дужином кп 2627 и завршава између кп 2632 и кп 2646, КО Маковиште I.
9.
Улица „Бранка Радичевића“ – улица почиње
од улице „Војводе Радомира Путника“, између кп 2593 и кп
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34.
Улица „Рајка Митића“ – улица почиње од
улице „Николе Тесле“, између кп 7006 и кп 1077, простире се делом кп 7009 и завршава између кп 1017/1 и кп 1435/1, КО Маковиште I.
35.
Улица „Провалије“ – улица почиње од улице
„Николе Тесле“, између кп 776/14 и кп 7047, простире се делом
кп 7003, кп 7002 и целом дужином кп 704. Улица се завршава између кп 340/2 и кп 701, КО Маковиште I.
36.
Улица „Југ Богданова“ – улица почиње од
улице „Николе Тесле“, између кп 876 и кп 915/2, простире се целом дужином кп 875 и завршава између кп 855 и кп 934/1, КО Маковиште I.
37.
Улица „Милоша Поцерца“ – улица почиње
од улице „Николе Тесле“, између кп 743 и кп 7004, пролази ккроз
кп 748/1, кп 749/1, кп 747/1, кп 747/4, кп 747/2, кп 745 и завршава
на кп 737, КО Маковиште I.
38.
Улица „Јована Јовановића Змаја“ – улица
почиње на граници насељеног места Горња Полошница, између
кп 272/1 (Полошница I) и кп 6650, простире се делом кп 1726/2 и
пролази кроз кп 6665/6 и кп 6606. Улица завршава на граници насељеног места Горња Полошница, између кп 214 (Полошница I)
и кп 6575, КО Маковиште I.
1.
Заселак „Зекановићи“ – обухвата кп 635, КО
Маковиште I.
Образложење: Зекановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
2.
Заселак „Дрењак“ – обухвата кп 823/2 и кп
809/3, КО Маковиште I.
3.
Заселак „Лисина“ – обухвата кп 2002 и кп
2030 КО Маковиште I.
4.
Заселак „Ћебићи“ – обухвата кп 2024, кп
2014/2, кп 2066 и кп 1996/1КО Маковиште I.
Образложење: Ћебићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
5.
Заселак „Павлова гора“ – обухвата кп 2046/2
и кп 2045, КО Маковиште I.
6.
Заселак „Солила“ – обухвата кп 1529 и кп
1543/1, КО Маковиште I.
7.
Заселак „Гитићи“ – обухвата кп 3264/7, кп
3265/7, кп 3265/6, кп 3266/2 и кп 3272, КО Маковиште I.
Образложење: Гитићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
8.
Заселак „Ријека“ – обухвата кп 3552/5, кп
3554, кп 3567/1, кп 3567/3 и кп 3560, КО Маковиште I.
9.
Заселак „Маринковићи“ – обухвата кп 4783,
кп 4780 и кп 4773/2, КО Маковиште I.
Образложење: Маринковићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
10.
Заселак „Тешићи“ – обухвата кп 4737, кп
4761, кп 4760 и кп 4754, КО Маковиште I.
Образложење: Тешићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
11.
Заселак „Перишићи“ – обухвата кп 6295 и кп
6294, КО Маковиште I.
Образложење: Перишићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
12.
Заселак „Осјечани“ – обухвата кп 6513, кп
6517, кп 6493 и кп 6494 КО Маковиште I.
13.
Заселак „Комиловац“ – обухвата кп 5339, кп
5337/3 и кп 5337/2, КО Маковиште I.
Насељено место Варда:
1.
Улица „Повленска“ – улица почиње између
границе насељеног места Маковиште и кп 5135 (КО Маковиште

дужином кп 7031, делом кп 7030, кп 7021/1 и завршава између кп
3198 и кп 3229, КО Маковиште I.
23.
Улица „Омановичка“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 3980/3 и кп 3981, простире се целом
дужином кп 7032, делом кп 7021/1 и завршава између кп 5074 и
кп 4997/4, КО Маковиште I.
24.
Улица „Устаничка“ – улица почиње од улице
„Омановичка“, на кп 4022/1, пролази кроз кп 3969/4, кп 3969/5, кп
3968/1, кп 3968/3, кп 3968/2, простире се целом дужином кп 4039
и завршава између кп 4038 и кп 4060, КО Маковиште I.
25.
Улица „Јелене Леле Субић“ – улица почиње
од улице „Омановичка“, између кп 4020 и кп 5036, простире се
целом дужином кп 7033 и делом кп 7066. Улица завршава на
граници насељеног места Годечево, између кп 2084/1 (Годечево
I) и кп 5129, КО Маковиште I.
26.
Улица „Цара Лазара“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 1998/1 и кп 2124, простире се делом
кп 2113, целом дужином кп 2076 и пролази кроз кп 2064, кп 2043,
кп 2060, кп 2058/3, кп 2054/5, кп 2053/1, кп 2046/1 и кп 2050. Улица завршава на граници насељеног места Годечево, између кп
2046/1 и кп 2047, КО Маковиште I.
27.
Улица „Девет Југовића“ – улица почиње од
улице „Цара Лазара“, између кп 2083 и кп 2121, простире се делом кп 2113 и завршава на граници насељеног места Годечево,
између кп 2049 и кп 2095, КО Маковиште I.
28.
Улица „Радула Милошевића“ – улица почиње на раскрсници улице „Повленска“ и „Улице Николе Тесле“, на
кп 1384, простире се делом кп 7009, кп 7008, кп 1467, кп 7086 и
пролази кроз кп 1695/2 и кп 1694/2. Улица завршава између кп
1688 и кп 1694/1, КО Маковиште I.
Образложење: Радул Милошевић, био је велики добротвор села Маковишта. Изградио је 4 километра асфалтног
пута, асфалтирао школско игралиште, реконструисао Дом културе и довео хладњњачу „Хибрид“ у Маковиште.
29.
Улица „Повленска коса“ – улица почиње од
улице „Николе Тесле“, између кп 1334 и кп 7006, пролази кроз кп
1337, кп 1338, кп 1340/2, кп 1336, кп 1335, кп 1332/2, кп 1332/1, кп
180, кп 182, кп 177/2, кп 177/1, кп 176, кп 69, кп 72, кп 75, кп 54/1,
кп 103, кп 102/2, кп 35, простире се делом кп 7000, кп 7057 и целом дужином кп 6997, кп 6996. Улица завршава на кп 36/1, КО
Маковиште I.
30.
Улица „Михаила Пупина“ – улица почиње од
улице „Повленска коса“, на кп 7047, пролази кроз кп 461, кп 453,
кп 451, кп 452, кп 457, кп 458, кп 232, кп 417, кп 410, кп 406, кп
408, кп 388, кп 390, кп 380, кп 368, кп 366, кп 361, кп 357, кп 362,
кп 364 и простире се делом кп 6995. Улица завршава на кп 273/1,
КО Маковиште I.
31.
Улица „Немањина“ – улица почиње од границе насељеног места Зарожје, на кп 131/1, пролази кроз кп 123, кп
122, кп 121/2, кп 117, кп 114/2, кп 114/1, кп 115, кп 116, кп 102/1,
кп 105, кп 104/2, кп 33/1, кп 33/2, кп 34, кп 36/1, кп 36/2, кп 37, кп
38/4, кп 50, кп 51, 49, кп 41/4, кп 41/1, кп 41/6, кп 42/1, кп 42/3 и кп
43/4. Улица завршава на граници насељеног места Таор, на кп
43/3, КО Маковиште I.
32.
Улица „Николе Тесле“ – улица почиње на
раскрсници улице „Радула Милошевића“ и улице „Повленска“,
између кп 1383 и кп 1340/1, простире се делом кп 7006, кп 7055 и
целом дужином кп 7005 и кп 7004. Улица завршава на граници
насељено места Таор, између кп 702/12 (КО Таор) и кп 7001, КО
Маковиште I.
33.
Улица „Сувоборска“ – улица почиње од улице „Николе Тесле“, на кп 1361, простире се делом кп 7008 и завршава између кп 1410 и кп 1457/2, КО Маковиште I.
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15.
Улица „Милунке Савић“ – улица почиње између границе насељеног места Варда и кп 4927 (КО Маковиште
I), простире се делом кп 7025 (КО Маковиште I), кп 7025/2 (КО
Маковиште II) и пролази кроз кп 5641/1 (КО Маковиште II). Улица
завршава између кп 5447/2 и кп 5610/1 у КО КО Маковиште II.
16.
Улица „Петра Добрњца“ – улица почиње између кп 6290 и 3533, простире се делом кп 7040, и завршава између кп 5566 и 6236, КО Маковиштe II.
1.
Заселак „Топаловићи“ - обухвата кп 5489/2,
кп 5490, кп 5474, кп 5571 и кп 5570 КО Маковиште II.
Образложење: Топаловићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
2.
Заселак „Јовановићи“ - обухвата кп 6072, кп
6071, кп 6169, кп 6167, кп 6170 и кп 6161, КО Маковиште II.
Образложење: Јовановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Гај“ - обухвата кп 6278/1, кп 6727 и
кп 6806, КО Маковиште II.
Насељено место Руда Буква:
1.
Улица „Бајинобаштанска“ – улица почиње
од границе насељеног места Доња Полошница, између кп 664 и
кп 667/4, простире се целом дужином кп 666 и завршава на граници насељеног места Јакаљ, између кп 334 и кп 676/2, КО Руда
Буква.
2.
Улица „Воћарска“ – улица почиње од улице
„Бајинобаштанска“, између кп 333 и кп 334, простире се делом кп
1189, кп 1191/1 и завршава између кп 95/2 и кп 95/1, КО Руда Буква.
3.
Улица „Теодора Драјзера“ – улица почиње
од улице „Воћарска“, између кп 266/2 и кп 288, простире се делом кп 1194, целом дужином кп 278 и завршава између кп 267/3
и кп 269, КО Руда Буква.
4.
Улица „Арчибалда Рајса“ – улица почиње од
улице „Воћарска“, између кп 276 и кп 215, простире се делом кп
1193 и завршава између кп 291 и кп 441, КО Руда Буква.
5.
Улица „Бански пут“ – улица почиње од улице
„Воћарска“, између кп 363 и кп 335/3, простире се делом кп 1189
и завршава између кп 158 и кп 1100/2, КО Руда Буква.
6.
Улица „Кнез Михаилова“ – улица почиње од
улице „Бански пут“, између кп 544 и кп 614/1, простире се делом
кп 1190, целом дужином кп 1197 и завршава између кп 782/3 и кп
891/1, КО Руда Буква.
7.
Улица „Павла Вујисића“ – улица почиње од
улице „Кнез Михаилова“, између кп 550 и кп 554, простире се делом кп 1198, пролази кроз кп 765, кп 764/1, кп 764/2, кп 769/3 и
простире се целом дужином кп 793. Улица завршава између кп
524/1 и кп 803, КО Руда Буква.
8.
Улица „Гандијева“ – улица почиње од улице
„Бански пут“, на кп 1095, простире се целом кп 1097, кп 1098,
пролази кроз кп 1099 и простире се делом кп 1189. Улица завршава између кп 1138 и кп 1146, КО Руда Буква.
1.
Заселак „Марићевићи“ – обухвата кп 965 и
кп 961, КО Руда Буква.
Образложење: Марићевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Горња Полошница:
1.
Улица „Краља Петра Првог“ – улица почиње
на граници насељеног места Доња Полошница, између кп 71 (КО
Полошница II) и кп 111/1 (КО Полошница I), простире се делом
кп 112, кп 1714, кп 398, кп 504/2, кп 1732 (КО Полошница II), целом дужином кп 1231 и пролази кроз кп 111/1, кп 111/2, кп 111/3,
кп 515, кп 524/4, кп 524/1, кп 525, кп 526, кп 528, кп 529, кп 719/3,
кп 721/3, кп 725, кп 726 и кп 1720 (КО Полошница II). Улица завр-

II), простире се целом дужином кп 7039 (КО Маковиште II), кп
5166 (КО Годочево II), кп 7072 (КО Годочево II), кп 6990 (Маковиште II) и делом кп 5695 (КО Годочево II). Улица завршава на граници насељеног места Доња Полошница, између кп 6993 и кп
6989 у КО Маковиште II.
2.
Улица „Вракорска“ – улица почиње од улице
„Повленска“, између кп 5852 и кп 5853, простире се делом кп
7021/2, кп 7036 и целом дужином кп 5895. Улица завршава између кп 5929 и кп 5776, све у КО Маковиште II.
3.
Улица „Вракорци“ – улица почиње од улице
„Вракорска“, на кп 5908, пролази кроз кп 5909 и простире се делом кп 7037, кп 5907 и завршава између кп 5950 и кп 5887, све у
КО Маковиште II.
4.
Улица „Вракор“ – улица почиње од од улице
„Вракорска“, између кп 5309 и кп 5299, простире се делом кп
5300 и завршава између кп 5303 и кп 5295, све у КО Маковиште
II.
5.
Улица „Боровачки пут“ – улица почиње од
улице „Повленска“, између кп 5854 и кп 5857/1, простире се целом дужином кп 5857/3, кп 5858/2, кп 5859/3 и делом кп 7038/1 и
кп 6709. Улица завршава између кп 6673 и кп 6710, све у КО Маковиште II.
6.
Улица „Боровачки друм“ – улица почиње од
улице „Боровачки пут“, између кп 5857/1 и кп 7039, простире се
целом дужином кп 7046 и завршава између кп 6758 и кп 6751,
све у КО Маковиште II.
7.
Улица „Боровачки сокак“ – улица почиње од
улице „Боровачки друм“, између кп 6834 и кп 6831/1, простире се
делом кп 6832, целом дужином кп 6833 и завршава између кп
6858/3 и кп 6858/2, све у КО Маковиште II.
8.
Улица „Годечевска“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 5841 (КО Маковиште II) и кп 5153 (КО
Годочево II), простире се делом кп 5695 (КО Годочево II) и завршава на граници насељеног места Годочево, између кп 5658/4 и
кп 4421 у КО Годочево II.
9.
„Улица „Крушчичка“ – улица почиње од улице „Годечевска“, на кп 5105/1, пролази кроз кп 5106/1, кп 5106/7,
кп 5101/1, кп 5100/2, кп 5100/1, кп 5099/1 и кп 5106/11. Улица завршава на кп 5098/1, све у КО Годочево II.
10.
Улица „Крушчица“ – улица почиње од улице
„Годечевска“, између кп 5044/2 и кп 5043, простире се делом кп
5053 и пролази кроз кп 5061, кп 5060 и кп 4441. Улица завршава
између кп 5062 и кп 4440, све у КО Годочево II.
11.
Улица „Крушчанска“ – улица почиње од улице „Повленска“, између кп 5153 и кп 5169, простире се делом кп
5669, кп 5670 и завршава између кп 5062 и кп 4498, све у КО Годочево II.
12.
Улица „Трешњиног цвета“ – улица почиње
од улице „Крушчанска“, између кп 5285 и кп 5287/1, простире се
делом кп 5671 и пролази кроз кп 5329, кп 5330, кп 5329, кп
5327/2, кп 5348, кп 5349, кп 5321/1, кп 5356/4, кп 5356/1, кп
5353/2, кп 5352 и кп 5350/3. Улица завршава између кп 5350/2 и
кп 5350/1, све у КО Годочево II.
13.
„Улица „Стари пут“ – улица почиње од улице
„Годечевска“, између кп 5165/3 (КО Годочево II) и кп 6976/1 (КО
Маковиште II), простире се делом кп 5688 (КО Годочево II) и завршава између кп 6947 (КО Маковиште II) и кп 5157 (Годочево II).
14.
Улица „Радничка“ – улица почиње од улице
„Годечевска“, између кп 5384/2 (КО Годочево II) и кп 6991 (КО
Маковиште II), простире се делом кп 5691, кп 5674 и пролази
кроз кп 5532. Улица завршава између кп 5492/1 и кп 5531, КО Годочево II.
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Улица завршава на раскрсници предложених улица број 13 и 14,
између кп 6054 и кп 4734, КО Сеча Река.
7.
Улица „Марије Бурсаћ“ – улица почиње од
улице „Мише Зарића“, између кп 3136 и кп 3134/1, простире се
целом дужином кп 3135/1, кп 3511, делом кп 6053 и завршава између кп 6053 и кп 3470/3, КО Сеча Река.
8.
Улица „Бошка Бухе“ – улица почиње од улице „Мише Зарића“, на кп 2463, простире се делом кп 2465, кп
2536, пролази кроз кп 2467, кп 2529, кп 2533, кп 2534, кп 2535 и
кп 2580. Улица завршава између кп 2537 и кп 4483, КО Сеча Река.
9.
Улица „Саве Ковачевића“ – улица почиње
од улице „Мише Зарића“, између кп 2435 и кп 2481, простире се
делом кп 6074/2, кп 6074/1, кп 4569/2, пролази кроз кп 6047, кп
2480/2, кп 2494, кп 4570 и завршава између кп 5060 и кп 4604/1,
КО Сеча Река.
10.
Улица „Гајчанска“ – улица почиње од улице
„Мише Зарића“, између кп 2429 и кп 2425/2, простире се целом
дужином кп 2428, делом кп 6051, кп 6072/1 и пролази кроз кп
2043, кп 2042, кп 2088, кп 2087, кп 2089 и кп 2091. Улица завршава између кп 1939 и кп 2115. КО Сеча Река.
11.
Улица „Арсенија Чарнојевића“ – улица почиње од улице „Мише Зарића“, између кп 2342/2 и кп 6050, простире се делом кп 6071, кп 6050, кп 6068, кп 2194, кп 2201, кп
2194 и пролази кроз кп 2163, кп 2221, кп 2200/1 и кп 2200/2. Улица завршава између кп 2131 и кп 1898/1, КО Сеча Река.
12.
Улица „Милана Обреновића“ – улица почиње од улице „Арсенија Чарнојевића“, између кп 2219 и кп 2203,
простире се целом дужином кп 6101, делом кп 2277, кп 6071 и
завршава између кп 1453 и кп 1465, КО Сеча Река.
13.
Улица „Надежде Петровић“ – улица почиње
на раскрсници улице „Мише Зарића“ и „Николаја Гогоља“, између кп 6054 и кп 4733, простире се делом кп 6087, кп 6054, целом
дужином кп 5336 и завршава између кп 6108 и кп 5344/1, КО Сеча Река.
14.
Улица „Николаја Гогоља“ – улица почиње на
раскрсници улице „Мише Зарића“ и улице „Надежде Петровић“,
између кп 6057 и кп 5381, простире се целом дужином кп 6106,
делом кп 6057, кп 6107, кп 5449 и пролази кроз кп 5479, кп 5430,
кп 5429, кп 5478, кп 5446, кп 5441/1, кп 5474/1, кп 5498, кп 5499,
кп 5472, кп 5500, кп 5469, кп 5468 и кп 5461/3. Улица завршава
између кп 5500 и кп 5467, КО Сеча Река.
15.
Улица „Јована Дучића“ – улица почиње од
улице „Милана Јовчића“, између кп 1096 и кп 2882/1, простире се
целом дужином кп 6111, кп 6112, делом кп 6065 и завршава између кп 1138 и кп 1184, КО Сеча Река.
16.
Улица „Кнеза Вишеслава“ – улица почиње
од улице „Милана Јовчића“, на кп 6060, простире се делом кп
916, кп 6062, кп 896/1 и завршава између кп 632/1 и кп 883, КО
Сеча Река.
17.
Улица „Краљице Катарине“ – почиње од
„Кнеза Вишеслава“, између кп 921/2 и кп 917/1, простире се делом кп 6102 и завршава између кп 608/1 и кп 612, КО Сеча Река.
18.
Улица „Милана Јовановића Батута“ – улица
почиње од улице „Милана Јовчића“, између кп 781/4 и кп 679/2,
простире се делом кп 6061 и завршава између кп 53/2 и кп 22/3,
КО Сеча Река.
19.
Улица „Косанчић Ивана“ – улица почиње од
улице „Милана Јовановића Батута“, између кп 756 и кп 759, простире се целом дужином кп 758, пролази између кп 762 и кп
755/2 и завршава између кп 763 и кп 755/1, КО Сеча Река.
20.
Улица „Краља Милутина“ – улица почиње од
улице „Милана Јовчића“, између кп 1262 и кп 771, простире се

шава на граници насељеног места Доња Полошница, између кп
1236 и кп 1242, КО Полошница I.
2.
Улица „Брђанска“ – улица почиње између кп
1471 и кп 1472, простире се целом дужином кп 1473/3, кп 1738,
делом кп 1533/1, кп 1717 и пролази кроз кп 1475 и кп 1476. Улица
завршава на граници насељеног места Маковиште, између кп
279/1 и кп 324/2, КО Полошница I.
3.
Улица „Брђани“ – улица почиње од улице
„Брђанска“, између кп 1357 и кп 1318, простире се делом кп 1717
и завршава између кп 1709 и кп 1453, КО Полошница I.
4.
Улица „Брђаничка“ улица почиње од улице
„Брђанска“, између кп 659/3 и кп 597/1, простире се делом кп
1719 и завршава између кп 645/2 и кп 1261, КО Полошница I.
5.
Улица „Јована Јовановића Змаја“ – улица
почиње од улице „Брђанска“, између кп 279/4 и кп 279/6, простире се целом дужином кп 279/2, делом кп 1726/2, кп 1715 и пролази кроз кп 6664, кп 6666, кп 6665/6 и кп 6606. Улица завршава између кп 190/1 и кп 229/2, КО Полошница I.
1.
Заселак „Ливаде“ – обухвата кп 1682, КО Полошница I.
Насељено место Сеча Река:
1.
Улица „Милана Јовчића“ – улица почиње на
граници насељеног места Цикоте, између кп 202 (КО Цикоте) и
кп 2966, простире се целом дужином кп 6104, кп 1407 (КО Цикоте), кп 6095, кп 3007, кп 2882/3, делом кп 1418 (КО Цикоте), кп
6060, кп 824, кп 6059/1 и пролази кроз кп 4826 (КО Цикоте), кп
1081, кп 1078, кп 1075/1, кп 1074, кп 1073, кп 1071/3, кп 1071/1, кп
1070, кп 781/4, кп 780, кп 779 и кп 778. Улица завршава на граници насељеног места Доња Полошница, између кп 1/7 и кп 1/1, КО
Сеча Река.
Образложење: Милан Јовчић (1929-2001) био је шаховска легенда овог краја. Рођен је 1929. године у Бершићима
код Горњег Милановца, али је цео свој радни век провео као наставник математике у основној школи и Сечој Реци, где је и пензионисан.
2.
Улица „Васе Чарапића“ – улица почиње од
улице „Милана Јовчића“, између кп 2992/1 и кп 3001/2, простире
се целом дужином кп 2998, кп 6100, кп 494/2, кп 495/2, кп 499, кп
512/2, кп 535/2, делом кп 1030, кп 6045 и пролази кроз кп 2995, кп
6048 и кп 504/1. Улица завршава између кп 6045 и кп 563, КО Сеча Река.
3.
Улица „Радоја Домановића“ – улица почиње
од улице „Милана Јовчића“, на кп 3221/1, простире се целом дужином кп 3220/1, кп 6103, кп 3420, кп 3420/4, делом кп 3052, кп
6080/1, кп 6081, кп 6080/1 и пролази кроз кп 3418, кп 3419, кп
3420/2, кп 3548, кп 3553, кп 3554, кп 3555, кп 3559 и кп 3560. Улица завршава између кп 4105/1 и кп 4122/2, КО Сеча Река.
4.
Улица „Његошева“ – улица почиње од улице
„Радоја Домановића“, између кп 3220/1 и кп 3223, простире се
делом кп 3336, кп 6109, кп 6082/1 пролази кроз кп 3332/3, кп
3332/2, кп 3681, кп 3682, кп 3683 и кп 3706. Улица завршава на
кп 3684, КО Сеча Река.
5.
Улица „Топлице Милана“ – улица почиње од
улице „Радоја Домановића“, између кп 3409 и кп 3194, простире
се делом кп 6079 и завршава између кп 3442/2 и кп 3428, КО Сеча Река.
6.
Улица „Мише Зарића“ – улица почиње од
улице „Милана Јовчића“, између кп 3022/6 и кп 3022/1, простире
се целом дужином кп 3022/7, кп 3022/8, кп 6076, кп 2462, кп
2030/2, кп 2031/6, кп 2394, кп 2369/2, делом кп 3052, кп 2434, кп
2395, кп 6050, кп 4682, кп 4672, кп 6087 и пролази кроз кп 3021/1,
кп 3020, кп 3019, кп 6047, кп 4686, кп 4685, кп 4684 и кп 4683.
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завршава на граници насељеног места Сеча Река, између кп
1588 и кп 1583/1, КО Полошница II.
3.
Улица „Јанка Веселиновића“ – улица почиње на раскрсници улице „Косјерска“, између кп 877 и кп 952/1,
простире се делом кп 1722 и завршава између кп 845 и кп 972,
КО Полошница II.
4.
Улица „Балканска“ – улица почиње од улице
„Косјерска“, између кп 1074 и кп 983/1, простире се делом кп
1721/1 и завршава између кп 1029/1 и кп 991, КО Полошница II.
5.
Улица „Краљице Наталије“ – улица почиње
од улице „Балканска“, између кп 836 и кп 991, простире се делом
кп 1722, пролази кроз кп 1001 и завршава на кп 1003, КО Полошница II.
6.
Улица „Косанчић Ивана“ – улица почиње на
граници насељног места Варда, између кп 6290 (КО Маковиште
II) и кп 61, простире се делом кп 1726/1, кп 78, кп 795, целом дужином кп 1713 и пролази кроз кп 751, кп 752/2, кп 752/1, кп 753/1
и кп 753/2. Улица завршава између кп 804 и кп 807, КО Полошница II.
7.
Улица „Краља Петра Првог“ – улица почиње
на граници насељеног места Горња Полошница, између кп 165
(КО Полошница I) и кп 172, простире се делом кп 1714 и завршава на граници насељеног места Горња Полошница, између кп
166 (КО Полошница I) и кп 1718, КО Полошница II.
8.
Улица „Моше Пијаде“ – улица почиње од
улице „Краља Петра Првог“, између кп 399/4 и кп 174, простире
се делом кп 1718 и завршва између кп 450 и кп 446, КО Полошница II.
Насељено место Дубница:
1.
Улица „Гајеви“ – улица почиње на граници
насељног места Радановци, између кп 3254/1 (КО Радановци) и
кп 3, простире се делом кп 833/1, кп 836, кп 835 и пролази кроз
кп 3251 (КО Радановци). Улица завршава на граници насељеног
места Годљево, између кп 859 (КО Годљево) и кп 775, КО Дубница.
2.
Улица „Мајсторска“ – улица почиње од
улицe „Гајеви“, између кп 772/2 и кп 769/2, простире се
целом дужином кп 769/3, кп 419, делом кп 760, кп 831 и пролази
кроз кп 733, кп 731, кп 732, кп 728, кп 727, кп 725, кп 726, кп 410,
кп 412, кп 413, кп 414 и кп 418. Улица завршава на кп 427, КО
Дубница.
3.
Улица „Зорана Ђинђића“ – улица почиње
улицe „Гајеви“, између кп 286/2 и кп 286/1, простире се целом дужином кп 829/1, кп 262/3, делом кп 829/3 и кп 830. Улица завршава између кп 150/1 и кп 201, КО Дубница.
4.
Улица „Царице Милице“ – улица почиње од
улицe „Гајеви“, између кп 3484 (КО Радановци) и кп 14/2, простире се делом кп 3, кп 50 и завршава између кп 48 и кп 54/1, КО Радановци.
5.
Улица „Светог Јована“ – улица почиње од
границе насељеног места Галовићи, између кп 827 и кп 828/1,
пролази кроз кп 677/2, простире се целом дужином кп 676 и делом кп 829/3. Улица завршава између кп 488 и кп 489, КО Дубница.
6.
Улица „Борова“ – улица почиње од границе
насељеног места Галовићи, између кп 159 и кп 630, простире се
делом кп 153, кп 185/3, кп 830 и пролази кроз кп 162, кп 165, кп
167/2, кп 616, кп 178/2, кп 178/1 и кп 179. Улица завршава између
кп 184 и кп 197/1, КО Дубница.
7.
Улица „Крунска“ – улица почиње од улицe
„Борова”, између кп 628 и кп 630, пролази кроз кп 629, простире
се делом кп 623 и завршава између кп 605 и кп 636/1, КО Дубница.

делом кп 1263, кп 6066/1 и пролази кроз кп 1261/3, кп 1345/2, кп
1304, кп 1350/1 и кп 1303. Улица завршава између кп 1294 и кп
1375, КО Сеча Река.
21.
Улица „Петра Лековић“ – улица почиње од
улице „Краља Милутина“, између кп 1274/4 и кп 1274/3, простире
се делом кп 1274/12, пролази кроз кп 1274/2, кп 1216/1, кп 1212/1
и завршава између кп 1273/2 и кп 1273/1, КО Сеча Река.
22.
Улица „Гаврила Принципа“ – улица почиње
од границе насељеног места Годљево, између кп 222 и кп 538,
простире се делом кп 6063, кп 451, целом дужином кп 447/4 и завршава између кп 446 и кп 447/1, КО Сеча Река.
23.
Улица „Сечоречанска“ – улица почиње од
границе насељеног места Цикоте, на кп 3838, простире се делом
кп 6098, кп 6099, пролази кроз кп 4191/1, кп 5949 и завршава на
граници насељеног места Рибашевина, између кп 7/1 (КО Рибашевина) и кп 5873, КО Сеча Река.
24.
Улица „Тмушка“ – улица почиње од улице
„Сечоречанска“, између кп 5881 и кп 5888, простире се делом кп
6086 и завршава између кп 5536/3 и кп 5553, КО Сеча Река.
1.
Заселак „Бузаџије“ – обухвата кп 665, кп
666/2, кп 136, кп 137/1, кп 135 и кп 132, КО Сеча Река.
2.
Заселак „Сретеновићи“ – обухвата кп 2950 и
кп 2951, КО Сеча Река.
Образложење: Сретеновићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Васовићи“ – обухвата кп 3552 и кп
3519, КО Сеча Река.
Образложење: Васовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
4.
Заселак „Јевтовићи“ – обухвата кп 3489 и кп
3490, КО Сеча Река.
Образложење: Јевтовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
5.
Заселак „Вучинац“ – обухвата кп 3702, кп
3603 и кп 3602, КО Сеча Река.
6.
Заселак „Јелићи“ – обухвата кп 4143, кп
4142/1, део кп 4141, кп 4079, кп 4285, кп 4087, кп 4086, кп 4066/1,
кп 4068 кп 3996, КО Сеча Река.
Образложење: Јелићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
7.
Заселак „Гајеви“ – обухвата кп 5177, КО Сеча Река.
8.
Заселак „Бобија“ – обухвата кп 4961/2, КО
Сеча Река.
9.
Заселак „Тмуша“ – обухвата кп 5239, кп 4896,
кп 4897 кп 5831, кп 5824, кп 5825 и кп 5822 КО Сеча Река.
10.
Заселак „Орах“ – обухвата кп 5789, кп 5799 и
кп 5800, КО Сеча Река.
11.
Заселак „Јелова гора“ – обухвата кп 5814,
КО Сеча Река.
12.
Заселак „Баџићи“ – обухвата кп 1525, кп
1673, кп 1674 и кп 1677 КО Сеча Река.
Образложење: Баџићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
Насељено место Доња Полошница:
1.
Улица „Бајнобаштанска“ – улица почиње од
границе насељеног места Варда, између кп 1137 и кп 1135/9,
простире се целом дужином кп 1724 и завршава на граници насељеног места Руда Буква, између кп 1168 и кп 1148, КО Полошница II.
2.
Улица „Косјерска“ – улица почиње између кп
1135/1 и кп 1724, КО Полошница II, простире се делом кп 1737 и
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Образложење: Живковићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
5.
Заселак „Савићи“ – обухвата кп 1233/1 и кп
1234, КО Цикоте.
Образложење: Савићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
Насељено место Галовићи:
1.
Улица „Живојина Мишића“ – улица почиње
од границе насељеног места Косјерић (село), између кп 1075/4 и
кп 1079, простире се делом кп 1519/2, кп 1519/1, целом дужином
кп 1550 и пролази кроз кп 1547 и кп 1518. Улица завршава на
граници насељеног места Годљево, на кп 1202/2, КО Галовићи.
2.
Улица „Горња башча“ – улица почиње од
улице „Живојина Мишића“, на кп 1518, пролази кроз кп 1155/1, кп
1157/1, кп 1518, кп 1173 и простире се делом кп 1536 и кп 1172.
Улица завршава између кп 1147/1 и кп 1326, КО Галовићи.
3.
Улица „Дубље“ – улица почиње од улице
„Горња башча“, на кп 1155/2, пролази кроз кп 1131, кп 1128, кп
1127, кп 1518, кп 1135, кп 1134/3, кп 1134/1 и простире се делом
кп 1132/3. Улица завршава између кп 1335/1 и кп 1137/3, КО Галовићи.
4.
Улица „Учитељска“ – улица почиње од улице
„Живојина Мишића“, између кп 842 и кп 825/1, простире се делом
кп 1529 и завршава између кп 645/2 и кп 835, КО Галовићи.
5.
Улица „Суво врело“ – улица почиње на граници насељеног места Косјерић село, између кп 1510 и кп
1374/2, простире се делом кп 1538 и завршава између кп 1221 и
кп 1428, КО Галовићи.
6.
Улица „Милеве Косовац“ – улица почиње од
границе насељеног места Косјерић село, између кп 990/1 и кп
990/2, простире се делом кп 1533, кп 1520 и завршава на граници насељеног места Годљево, између кп 2365 (КО Годљево) и кп
236, КО Галовићи.
7.
Улица „Коса“ – улица почиње од улице „Милеве Косовац“, између кп 573/1 и кп 516, простире се делом кп
1527 и завршава између кп 605/1 и кп 777/10, КО Галовићи.
8.
Улица „Милутина Миланковића“ – улица почиње од улице „Кóса“, на кп 608, пролази кроз кп 621/1 и завршава између кп 626/2 и кп 626/1, КО Галовићи.
9.
Улица „Љубавно сокаче“ – улица почиње од
улице „Милеве Косовац“, између кп 435 и кп 479/1, пролази кроз
кп 432, кп 288, кп 279, кп 278, кп 292, кп 291, кп 282, кп 295, простире се делом кп 1526, кп 1521 и целом дужином кп 1523. Улица завршава код предложене улице број 11, између кп 116/1 и кп
152, КО Галовићи.
10.
Улица „Светог Јована“ – улица почиње од
улице „Милеве Косовац“, између границе насељеног места Дубница и кп 236, простире се делом кп 1524, пролази кроз кп 261,
кп 260 и завршава на граници насељеног места Дубница, на кп
234, КО Галовићи.
11.
Улица „Борова“ – улица почиње од насељеног места Брајковићи, између кп 169/1 и кп 143/3, простире се целом дужином кп 1522, делом кп 1521 и завршава на граници насељеног места Дубница, између кп 4/2 и кп 46/1, КО Галовићи.
1.
Заселак „Лазови“ – обухвата део кп 1543, КО
Галовићи.
2.
Заселак „Лисице“ – обухвата део кп 408, кп
409 и кп 411/1, КО Галовићи.
Насељено место Годљево:
1.
Улица „Хајдук Вељкова“ – улица почиње на
граници насељеног места Галовићи, између кп 771 (КО Галовићи) и кп 2339/1, простире се делом кп 1545 (КО Галовићи), целом
дужином кп 2337/2, кп 2380, кп 2381, кп 2382, кп 2383, кп 967/3

Заселак „Бугарчићи“ - обухвата кп 105, КО

Образложење: Бугарчићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Цикоте:
1.
Улица „Милана Јовчића“ – улица почиње на
граници насељеног места Годљево, између кп 1398 и кп 130,
простире се целом дужином кп 1418, кп 1407 и кп 1403. Улица
завршава на граници насељеног места Сеча Река, између кп
2986/3 (КО Сеча Река) и кп 842, КО Цикоте.
2.
Улица „Косанчић Ивана“ – улица почиње од
улицe „Милана Јовчића”, између кп 211/4 и кп 167/1, простире се
делом кп 1384, кп 1401, целом дужином кп 66 и пролази кроз кп
72. Улица завршава на граници насељеног места Годљево, између кп 2103 (КО Годљево) и кп 47/3, КО Цикоте.
3.
Улица „Јурија Гагарина“ – улица почиње од
улице „Косанчић Ивана”, између кп 162 и кп 163, простире се целом дужином кп 168 и пролази кроз кп 22 и кп 36. Улица завршава између кп 33 и кп 32, КО Цикоте.
4.
Улица „Радомира Путника“ – улица почиње
од улице „Косанчић Ивана”, између кп 68 и кп 72, простире се делом кп 69, пролази између кп 61/2 и кп 61/1 и завршава на кп 59,
КО Цикоте.
5.
Улица „Павла Јуришића Штурма“ – улица
почиње од улице „Радомира Путника“, између кп 1385 и кп 482/1,
простире се делом кп 1387, кп 1389, кп 1413, кп 1421, кп 1388,
целом дужином кп 1410, кп 1416 и завршава између кп 958 и кп
968, КО Цикоте.
6.
Улица „Коче Поповића“ – улица почиње од
„Павла Јуришића Штурма”, између кп 445/3 и кп 445/1, простире
се целом дужином кп 1420, кп 427/1, делом кп 1387, кп 1388 и завршава између кп 382/3 и кп 420, КО Цикоте.
7.
Улица „Доситејева“ – улица почиње од улицe
„Милана Јовчића”, између кп 818/1 и кп 811/3, простире се делом
кп 1386/2, кп 1419, целом дужином кп 1409 и завршава између кп
634/1 и кп 634/2, КО Цикоте.
8.
Улица „Сечоречанска“ – улица почиње између кп 1203 и кп 1140, простире се целом дужином кп 1423, пролази кроз кп 3838, кп 4191, кп 5949 (КО Сеча Река) и простире се
делом кп 1404. Улица завршава на граници насељеног места
Сеча Река, између кп 6016 (КО Сеча Река) и кп 1366, КО Цикоте.
9.
Улица „Ђуре Јакшића“ – улица почиње од
улице „Сечоречанска“, између 1085/1 и кп 1122/1, простире се
делом кп 1390/2 и завршава између кп 1067 и кп 1076, КО Цикоте.
10.
Улица „Браће Југовића“ – улица почиње од
улице „Сечоречанска“, између 1171/2 и кп 1174, простире се целом дужином кп 1126/1, делом кп 1390/1, пролази кроз кп 1255,
кп 1249, кп 1250, кп 1251 и пролази између кп 1252/2 и кп 1262/8.
Улица завршава између кп 1262/3 и кп 1272, КО Цикоте.
1.
Заселак „Боровњаци“ – обухвата кп 322/2, кп
323 и кп 324/2, КО Цикоте.
2.
Заселак „Урошевићи“ – обухвата кп 1037, кп
925, кп 927/1, кп 927/2, кп 918/2 и кп 928, КО Цикоте.
Образложење: Урошевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Јаковљевићи“ – обухвата део кп
1214/1 КО Цикоте.
Образложење: Јаковљевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
4.
Заселак „Живковићи“ - обухвата кп 1219/2,
кп 1218/1, кп 1225/1 и кп 1228, КО Цикоте.
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16.
Улица“ Синђелићева“ – улица почиње од
улице „Гајеви“, између кп 391/2 и кп 393/1, простире се делом кп
2343 и завршава између кп 638/3 и кп 547, КО Годљево.
17.
Улица „Његошева“ – улица почиње од улице
„Гајеви“, између границе насељеног места Дубница и кп 391/1,
пролази кроз кп 316/2, кп 339, кп 362, кп 363, кп 370, кп 372 простире се делом кп 2342 и целом дужином кп 340 и кп 384. Улица
завршава између кп 383 и кп 366/1, КО Годљево.
18.
Улица „Николе Тесле“ – улица почиње од
улице „Синђелићева“, између кп 393/5 и кп 557, простире се делом кп 2343 и завршава између кп 411 и кп 2349/1, КО Годљево.
19.
Улица „Краља Петра Првог“ – улица почиње
од улице „Хајдук Вељкова“, између кп 684/3 и кп 709, простире
се делом кп 2344/2, целом дужином кп 707/1, кп 1345 и пролази
кроз кп 700, кп 694/3 и кп 694/1. Улица завршава између кп 687/2
и кп 1344, КО Годљево.
20.
Улица „Балканска“ – улица почиње од улице
„Хајдук Вељкова“, између кп 475/1 и кп 474, пролази кроз кп 473,
кп 476/1, кп 476/2, простире се целом дужином кп 477 и делом кп
2341. Улица завршава на граници насељеног места Парамун, између кп 148 и кп 100, КО Годљево.
1.
Заселак „Високача“ – обухвата кп 2027 и кп
1800, КО Годљево.
2.
Заселак „Божићи“ – обухвата кп 1356, кп
1351/2, кп 1352, кп 1359/1, кп 1358/1 и кп 1358/2, КО Годљево.
Образложење: Божићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
Насељено место Парамун:
1.
Улица „Хајдук Вељкова“ – улица почиње на
граници насељеног места Маковиште, између кп 6486 (КО Маковиште I) и кп 693, простире се целом дужином кп 1180/1 и кп
1180/2. Улица завршава на граници насељеног места Годљево,
између кп 966/1 и кп 969, КО Парамун.
2.
Улица „Цвијићева“ – улица почиње од улице
„Хајдук Вељкова“, између кп 875 и кп 963/1, простире се делом
кп 1030/1, кп 829/2, кп 820, кп 1169, кп 560, целом дужином кп
830/6 и пролази кроз кп 972, кп 876, кп 878, кп 867, кп 868, кп 817,
кп 812, кп 813, кп 814, кп 855, кп 856, кп 857, кп 852, кп 853, кп
848/3, кп 849, кп 837, кп 62, кп 55 и кп 58. Улица завршава између кп 555 и кп 561, КО Парамун.
3.
Улица „Љубе Тадића“ – улица почиње од
улице „Хајдук Вељкова“, између границе насељеног места Маковиште и кп 693, простире се целом дужином кп 1179, делом кп
1164 и пролази кроз кп 474/1, кп 481, кп 450, кп 483, кп 484, кп
485/1, кп 446, кп 445, кп 444, кп 491, кп 492, кп 493, кп 518/1, кп
503, кп 504, кп 415, кп 414, кп 413, кп 236 и кп 237. Улица завршава између кп 233 и кп 232, КО Парамун.
4.
Улица „Курсулина“ – улица почиње од улице
„Љубе Тадића“, између кп 400/3 и кп 341, простире се делом кп
1166 и завршава између кп 308 и кп 371, КО Парамун.
1.
Заселак „Рупковац“ – обухвата кп 922, КО
Парамун.
2.
Заселак „Савићи“ – обухвата кп 1143 и кп
1144, КО Парамун.
Образложење: Савићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
3.
Заселак „Митина Лука“ – обухвата кп 1017/1,
кп 1017/2 и кп 1018, КО Парамун.
4.
Заселак „Павловићи“ – обухвата кп 1045, кп
1046 и кп 1048, КО Парамун.
Образложење: Павловићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.

(КО Парамун) и кп 2384. Улица завршава на граници насељеног
места Парамун, између кп 966/1 (КО Парамун) и кп 84, КО Годљево.
2.
Улица „1300 каплара“ – улица почиње од
улице „Хајдук Вељкова“, између кп 2338 и кп 2339/2, пролази
кроз кп 2386, кп 2362, кп 2385, кп 2368 и простире се целом дужином кп 2227/1. Улица завршава између границе насељеног
места Цикоте и кп 2186/2, КО Годљево.
3.
Улица „Проте Матије Ненадовића“ – улица
почиње од улице „1300 каплара“, између кп 2232/2 и кп 2242,
простире се целом дужином кп 2249, делом кп 2369 и завршава
између границе насељеног места Цикоте и кп 2248/2, КО Годљево.
4.
Улица „Солунских бораца“ – улица почиње
од улице „Хајдук Вељкова“, између кп 1239 и кп 1870/2, простире
се целом дужином кп 2351/2, кп 2348, делом кп 2347/1 и пролази
кроз кп 2362. Улица завршава на раскрсници предложених улица
9 и 11, између кп 1685 и кп 1390, КО Годљево.
5.
Улица „Топлице Милана“ – улица почиње од
улице „Солунских бораца“, између кп 1996 и кп 1983, простире се
делом кп 2357 и завршава између кп 2181 и кп 2156/1, КО Годљево.
6.
Улица „Косанчић Ивана“ – улица почиње између границе насељеног места Цикоте и кп 2103, простире се
делом кп 2366 и завршава између границе насељеног места Цикоте и кп 2156/1, КО Годљево.
7.
Улица „Краљевића Марка“ – улица почиње
од улице „Солунских бораца“, између кп 1073 и кп 1082, простире се целом дужином кп 2345 и завршава између кп 743 и кп
737/4, КО Годљево.
8.
Улица „Вука Караџића“ – улица почиње од
улице „Солунских бораца“, између кп 1083 и кп 1390, простире се
делом кп 2344/2 и завршава између кп 1384 и кп 718, КО Годљево.
9.
Улица „Девет Југовића“ – улица почиње на
раскрсници улице „Солунских бораца“ и „Улице Обилићева“, између кп 1403 и кп 1684, простире се делом кп 2347/1 и завршава
између границе насељеног места Сеча Река и кп 1642/2, КО Годљево.
10.
Улица „Југ Богданова“ – улица почиње од
улице „Девет Југовића“, између кп 1441/1 и кп 1616, простире се
делом кп 2347/1, кп 235, целом дужином кп 1598 и завршава између кп 1538 и кп 1558, КО Годљево.
11.
Улица „Обилићева“ – улица почиње на раскрсници улице „Девет Југовића“ и улице „Солунских бораца“, између кп 1390 и кп 1403, простире се делом кп 2340, кп 54, пролази кроз кп 56 и завршава између кп 56 и кп 59, КО Годљево.
12.
Улица „Хајдук Станкова“ – улица почиње од
улица „Обилићева“, између кп 1474/2 и кп 1472, простире се целом дужином кп 1473, кп 2389 и завршава између кп 1522 и кп
1511, КО Годљево.
13.
Улица „Узун Миркова“ – улица почиње од
улице „Хајдук Вељкова“, између кп 2380 и кп 1220, простире се
целом дужином кп 2388, делом кп 2350/1 и завршава на граници
насељеног места Галовићи, између кп 443 и кп 444, КО Годљево.
14.
Улица „Мајке Јевросиме“ – улица почиње од
улице „Узун Миркова“, између кп 660/2 и кп 818, простире се целом дужином кп 2349/1 и завршава између кп 411 и кп 859, КО
Годљево.
15.
Улица „Гајеви“ – улица почиње између границе насељеног места Дубница и кп 391/1, простире се делом кп
2365 и завршава између границе насељеног места Дубница и кп
859, КО Годљево.
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14.
Улица „Мајданска“ – улица почиње од границе насељеног места Косјерић село, између кп 555 и кп 561/5,
простире се целом дужином кп 1989, кп 2001 и завршава на граници насељеног места Трнава, између кп 4241 (КО Косјерић село) и кп 1538, КО Тубићи.
15.
Улица „Страхињића бана“ – улица почиње
од улице „Мајданска“, између кп 621/1 и кп 616/16, простире се
целом дужином кп 631, пролази измеђ кп 630/2 и кп 6391/1 и завршава између кп 637/1 и кп 630/1, КО Тубићи.
16.
Улица „Кнегиње Љубице“ – улица почиње од
улице „Мајданска“, између кп 1989 и кп 616/19, простире се делом кп 1977, кп 1985, кп 1987, кп 1988, целом дужином кп 1986 и
пролази кроз кп 1359, кп 1358, кп 1360, кп 1362 и кп 1355. Улица
завршава између кп 1715 и кп 1700, КО Тубићи.
17.
Улица „Доситејева“ – улица почиње од улице
„Кнегиње Љубице“, између кп 1651 и кп 1751, простире се целом
дужином кп 1759 и завршава између кп 1623 и кп 1754, КО Тубићи.
18.
Улица „Цара Душана“ – улица почиње од
улице „Кнегиње Љубице“, између кп 1350 и кп 1364, простире се
делом кп 1985, кп 1983 и завршава између кп 1671/6 и кп 1679/1,
КО Тубићи.
19.
Улица „Цара Уроша“ – улица почиње на граници насељеног места Субјел, између кп 776 (КО Субјел) и кп
114/6, простире се делом кп 1993, кп 32/6, кп 1994, целом дужином кп 195/3, кп 553/9 (КО Шеврљуге) и завршава на граници насељеног места Шеврљуге, између кп 552/1 (КО Шеврљуге) и кп
207, КО Тубићи.
20.
Улица „Господар-Јевремова“ – улица почиње од улице „Цара Уроша“, између кп 822/1 (КО Шеврљуге) и кп
207, простире се делом кп 1994, кп 1972/1 и пролази кроз кп
193/15, кп 193/16 и кп 193/2. Улица завршава између кп 193/3 и
кп 198, КО Тубићи.
1.
Заселак „Лечићи“ – обухвата кп 1596/2 и кп
1593/1, КО Тубићи.
Образложење: Лечићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
2.
Заселак „Ковачевићи“ – обухвата кп 1796 и
кп 1821/1, КО Тубићи.
Образложење: Ковачевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Милићи“ – обухвата кп 1810/4, КО
Тубићи.
Образложење: Милићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
4.
Заселак „Милинковићи“ - обухвата кп
1828/3, КО Тубићи.
Образложење: Миленковићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
5.
Заселак „Пантићи“ – обухвата кп 1836 и кп
1837, КО Тубићи.
Образложење: Пантићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
Насељено место Бјелоперица:
1.
Улица „Пут Краља Петра Првог“ – улица почиње од границе насељеног места Тубићи, између кп 943/2 и кп
943/1, простире се целом дужином кп 1526/1 и кп 1527. Улица завршава на граници насељеног места Дражиновићи, између кп
1524 и кп 1525, КО Бјелоперица.
2.
Улица „Деспота Ђурђа“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, на кп 1527, простире се делом
кп 1503/1 и завршава између кп 780 и кп 776, КО Бјелоперица.

5.
Заселак „Код куће“ – обухвата кп 258 и кп
257, КО Парамун.
6.
Заселак „Нешковићи“ – обухвата кп 403, кп
404, кп 430 и кп 431/5, КО Парамун.
Образложење: Нешковићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Тубићи:
1.
Улица „Пут Краља Петра Првог“ – улица почиње на граници насељеног места Косјерић (село), између кп
2012 и кп 515/6, простире се целом дужином кп 2010, кп 2011 и
завршава на граници насељеног места Бјелоперица, између кп
1240/3 и кп 1240/1, КО Тубићи.
2.
Улица „Петра Добрњца“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 664/1 и кп 509/1, простире се целом дужином кп 1975/1, делом кп 1978, кп 1973 и завршава између кп 378 и кп 379, КО Тубићи.
3.
Улица „Васе Чарапића“ – улица почиње од
улице „Петра Добрњца“, између кп 449/1 и кп 479/2, простире се
делом кп 1979, кп 474 и завршава између кп 469/1 и кп 470, Тубићи.
4.
Улица „Танаска Рајића“ – улица почиње од
улице „Васе Чарапића“, између кп 358 и кп 360, простире се целом дужином кп 1974, делом кп 1980/1 и завршава између кп 776
и кп 739, КО Тубићи.
5.
Улица „Алексе Ненадовића“ – улица почиње
од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 846/1 и кп 848/1,
простире се целом дужином кп 2005, делом кп 856/2, кп 1981/1,
кп 1056, кп 1023/3, кп 1033, кп 984, кп 158 и завршава између кп
157/1 и кп 156/1, КО Тубићи.
6.
Улица „Краља Милутина“ – улица почиње од
улице „Алексе Ненадовића“, између кп 1072 и кп 1125, простире
се целом дужином кп 1083, кп 1220/1, делом кп 1997, кп 1982/2 и
завршава између кп 1175 и кп 1248, КО Тубићи.
7.
Улица „Краљице Наталије“ – улица почиње
од улице „Алексе Ненадовића“, између кп 918 и кп 1025/1, простире се делом кп 1981/1, кп 960 и завршава између кп 930 и кп
952, КО Тубићи.
8.
Улица „Ђурђевданска“ – улица почиње од
улице „Алексе Ненадовића“, између кп 1015 и кп 1023/2, простире се делом кп 1033, кп 1996, пролази кроз кп 1005 и завршава
на кп 1010, КО Тубићи.
9.
Улица „Илије Бирчанина“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 1179/1 и кп 837, простире се целом дужином 1984 и завршава између кп 1104 и кп
1183/1, КО Тубићи.
10.
Улица „Војводе Путника“ – улица почиње од
улице „Арнаутовића сокак“, између кп 1218 и кп 1219, простире
се делом 1982/2 и завршава између кп 1202/2 и кп 1092/1, КО Тубићи.
11.
Улица „Милеве Марић-Ајнштајн“ – улица почиње од улице „Илије Бирчанина“, између кп 1138 и кп 837, простире се целом дужином кп 1169 и завршава између кп 1131 и кп
848/1, КО Тубићи.
12.
Улица „Мандушића Вука“ – улица почиње од
улице „Арнаутовића сокак“, између кп 1227/2 и кп 1221, простире
се делом кп 1236 и завршава између кп 1237 и кп 1241/1, КО Тубићи.
13.
Улица „Цинцар Јанкова“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, на кп 2011, простире се целом
дужином кп 2016, делом кп 1584 (КО Бјелоперица) и пролази
кроз кп 1992. Улица завршава између кп 996/4 (КО Бјелоперица)
и кп 996/1 (КО Бјелоперица).
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лом кп 1512/2 и завршава између кп 1091 и кп 1092, КО Бјелоперица.
1.
Заселак „Стјепанићи“ - обухвата кп 363 и кп
364, КО Бјелоперица.
Образложење: Стјепанићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
2.
Заселак „Арнаутовићи“ - обухвата кп 229/1,
кп 228/4, кп 229/2, кп 229/3 и кп 230/2, КО Бјелоперица.
Образложење: Арнаутовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.

3.
Улица „Светосавска“ - улица почиње од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 1527 и кп 1434/2, пролази кроз кп 1449/2, кп 1449/3, кп 1448, кп 1447, кп 1445, кп 1444, кп
1443, кп 1442, кп 1441, кп 572, кп 571, кп 567, кп 566/1, кп 564/2,
кп 564/1, кп 560/5, кп 790 и простире се делом кп 1501 и кп 1505.
Улица завршава на кп 791, КО Бјелоперица.
4.
Улица „Кнеза Милоша“ – улица почиње од
улице „Светосавска“, између кп 531 и кп 532/1, простире се делом кп 1501, кп 330 и завршава између кп 312/1 и кп 353, КО Бјелоперица.
5.
Улица „Краља Милана“ – улица почиње од
улице „Кнеза Милоша“, између кп 541/2 и кп 441, простире се делом кп 1507 и завршава између кп 1487/1 и кп 1472, КО Бјелоперица.
6.
Улица „Краља Петра“ – улица почиње од
улице „Кнеза Милоша“, између кп 329 и кп 474, простире се делом кп 1501 и завршава на граници насељеног места Субјел, између кп 225 и кп 204, КО Бјелоперица.
7.
Улица „Штампара Ивана Чоловића“ – улица
почиње на граници насељеног места Субјел, између кп 931 (КО
Субјел) и кп 202, простире се делом кп 1518 и завршава на граници насељеног места Субјел, између кп 953/1 (КО Субјел) и кп
200/7, КО Бјелоперица.
8.
Улица „Воденичка“ – улица почиње од улице
„Краља Петра“, између кп 250/2 и кп 250/5, простире се целом
дужином кп 250/3, делом кп 246 и завршава између кп 292/1 и кп
245/2, КО Бјелоперица.
9.
Улица „Краља Милутина“ – улица почиње на
граници насељног места Тубићи, између кп 1083 (КО Тубићи) и
кп 23/1, простире се делом кп 1519 и завршава на граници насељеног места Тубићи, између кп 1207/1 (КО Тубићи) и кп 722, КО
Бјелоперица.
10.
Улица „Клик“ – улица почиње од улице „Цара
Уроша“, између кп 690/1 и кп 27, простире се делом кп 1499, кп
58 и завршава између кп 52/2 и кп 53, КО Бјелоперица.
11.
Улица „Милешевска“ – улица почиње од улице „Клик“, на кп 1499, пролази кроз кп 43, кп 45, кп 46, кп 12, кп 14
и простире се делом кп 42 и кп 17. Улица завршава на граници
насељеног места Тубићи, између кп 6 и кп 18, КО Бјелоперица.
12.
Улица „Петра Кочића“ – улица почиње од
улице „Клик“, између кп 687 и кп 686, простире се целом дужином кп 691 и завршава између кп 690/2 и кп 706, КО Бјелоперица.
13.
Улица „Косовке девојке“ – улица почиње од
улице „Цара Уроша“, између кп 715 и кп 707/3, простире се делом кп 739 и пролази кроз кп 939 и кп 937/1. Улица завршава између кп 937/2 и кп 940/3, КО Бјелоперица.
14.
Улица „Цинцар Јанкова“ – улица почиње од
границе насељеног места Тубићи, између кп 996/3 и кп 996/1,
простире се делом кп 1584, целом дужином кп 984/5 и пролази
кроз кп 990/1. Улица завршава између кп 984/1 и кп 988/2, КО
Бјелоперица.
15.
Улица „Балканска“ – улица почиње од улице
„Цинцар Јанкова“, између кп 1005/6 и кп 1005/2, простире се делом кп 1584, кп 1514 и завршава између кп 1390 и кп 1385, КО
Бјелоперица.
16.
Улица „Радничка“ – улица почиње од улице
„Балканска“, између кп 971/2 и кп 1148, простире се целом дужином кп 1585 и завршава између кп 1037 и кп 1042/2, КО Бјелоперица.
17.
Улица „Мајке Јевросиме“ – улица почиње од
улице „Балканска“, између кп 1291/1 и кп 1171, простире се де-

Насељено место Мушићи:
1.
Улица „Мушићки пут“ – улица почиње од границе насељеног места Субјел, између кп 884 и кп 933/1, простире се целом дужином кп 1841/1 и делом кп 1852. Улица завршава на граници насељеног места Велика Јежевица, између кп 351
(КО Велика Јежевица) и кп 1580, КО Мушићи.
2.
Улица „Солунских ратника“ – улица почиње
између границе насељеног места Мушићи и кп 630 (КО Субјел),
простире се делом кп 1848 и завршава између границе насељеног места Мушићи и кп 633 (КО Субјел).
3.
Улица „Субјелски град“ – улица почиње између границе насељеног места Мушићи и кп 599/1 (КО Субјел),
простире се делом кп 1848 и завршава између границе насељеног места Мушићи и кп 40 (КО Субјел).
4.
Улица „Омладинска“ – улица почиње од улице „Мушићки пут“, између кп 929 и кп 921/1, простире се целом
дужином кп 928 и завршава између кп 924 и кп 938, КО Мушићи.
5.
Улица „Павла Вуисића“ – улица почиње од
улице „Мушићки пут“, између кп 1003 и кп 1006, простире се целом дужином кп 1859, кп 1840/1 и делом кп 1839. Улица завршава на граници насељеног места Субјел, између кп 234 и кп 246,
КО Мушићи.
6.
Улица „Мике Антића“ – улица почиње од
улице „Павла Вуисића“, између кп 794 и кп 785, простире се целом дужином кп 786 и делом кп 784, кп 1839 и завршава између
кп 604 и кп 737/1, КО Мушићи.
7.
Улица „Милована Глишића“ – улица почиње
од улице „Мушићки пут“, између кп 991/2 и кп 1130/1, простире се
делом кп 1841/2, кп 1842, кп 1843 и завршава између кп 1326 и
кп 1306, КО Мушићи.
8.
Улица „Пожешка“ – улица почиње од улице
„Милована Глишића“, на кп 1257/2, пролази кроз кп 1258/2, кп
1262, простире се делом кп 1845 и завршава између кп 1278/2 и
кп 1733, КО Мушићи.
9.
Улица „Ужичка“ – улица почиње од улице
„Пожешка“, између кп 1256/2 и кп 1260, пролази кроз кп 1259, кп
1258/1, кп 1257/4, простире се делом кп 1842 и завршава између
кп 1222 и кп 1232, КО Мушићи.
10.
Улица „Сопоћанска“ – улица почиње од улице „Мушићки пут“, између кп 1067/2 и кп 719, простире се делом
кп 1839 и завршава између кп 659 и кп 735, КО Мушићи.
11.
Улица „Паје Јовановића“ – улица почиње од
улице „Сопоћанска“, између кп 663/1 и кп 728, простире се делом
кп 687 и пролази кроз кп 640, кп 641, кп 625 и кп 626/2. Улица завршава између кп 621/1 и кп 620, КО Мушићи.
12.
Улица „Војводе Бојовића“ – улица почиње
од улице „Мушићки пут“, између кп 1565 и кп 1547, простире се
делом кп 1421 и завршава између кп 1450 и кп 1551/1, КО Мушићи.
13.
Улица „Чкаљина“ – улица почиње од улице
„Мушићки пут“, између кп 1547 и кп 1565, простире се делом кп
1421, кп 1844 и целом дужином кп 1340. Улица завршава код
14
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9.
Улица „Цара Уроша“ – улица почиње између
границе насељеног места Тубићи и кп 553/4, простире се делом
кп 553/9, кп 843, кп 814 и завршава између кп 542/4 и кп 815/2,
КО Шеврљуге.
10.
Улица ,,Пупић вила“ – улица представља наставак улице „Пупић вила“. Почиње између кп 796 и 797 КО Шеврљуге. Пролази кроз кп 834 целом дужином и завршава између
кп 721/2 и 729/1, КО Шеврљуге.
1.
Заселак „Максимовићи“ – обухвата кп 639/2,
кп 639/1 и кп 639/3, КО Шеврљуге.
Образложење: Максимовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
2.
Заселак „Митровићи“ – обухвата кп 69/1 и кп
68, КО Шеврљуге.
Образложење: Митровићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Субјел:
1.
Улица „Учитељски пут“ – улица почиње од
границе насељеног места Субјел, између кп 207/2 и кп 211, простире се целом дужином кп 1062 и завршава на граници насељеног места Мушићи, између кп 599/1 и кп 630, КО Субјел.
2.
Улица „Кнеза Алексе Поповића“ – улица почиње од улице „Учитељски пут“, између кп 247 и кп 227, простире се целом дужином кп 246, кп 305 и завршава између кп 292 и
кп 306, КО Субјел.
3.
Улица „Академика Сретена Марића“ – улица
почиње од улице „Учитељски пут“, између кп 248/1 и кп 198/1,
простире се делом кп 1037, кп 141 и целом дужином кп 153. Улица завршава између кп 137 и кп 145/1, КО Субјел.
4.
Улица „Песника Миће Цајића“ – улица почиње од улице „Академика Сретена Марића“, између кп 322/2 и кп
152, простире се делом кп 1037, кп 1041 и завршава између кп
363/1 и кп 370/1, КО Субјел.
Образложење: Мића Цајић (1926-2016) био је професор, песник и чувени библиограф. Био је угледни члан Удружења
књижевника Србије. Објавио је 12 књига поезије. За књигу песама „Зелени жабац“ добио је 2013. године књижевну награду
„Момчило Тешић“.
5.
„Улица „Песника Милијана Поповића“ –
улица почиње од улице Учитељски пут“, између кп 717 и кп 714,
простире се целом дужином кп 716, кп 726, делом кп 727 и пролази кроз кп 724/3, кп 724/2 и кп 724/1. Улица завршава између
кп 729 и кп 757, КО Субјел.
Образложење: Милијан Поповић (1928-2011) био је
економиста и министар за рад и пензијско осигурање, члан Владе Републике Србије, књижевник, члан Извршног већа Скупштине Србије и директор Републичког ПИО фонда до пензионисања
1988. године.
6.
Улица „Милана Ковачевића“ – улица почиње
од улице „Учитељски пут“, између кп 699 и кп 698, простире се
делом кп 1047 и пролази кроз кп 839/3, кп 839/11, кп 839/12, кп
839/9 и кп 839/14. Улица завршава на кп 839/1, КО Субјел.
Образложење: Милан Ковачевић Жижак (1951-1999)
био је богослов, студирао је Правни факултет у Београду, пдрастао и живео у Субјелу. У цркви Светог апостола и јеванђелисте
Луке, помагао је око духовних послова.
7.
Улица „Браће Вукосављевића“ – улица почиње од улице „Учитељски пут“, између кп 628 и кп 630, простире се целом дужином кп 629, делом кп 861 и завршава између кп
855 и кп 851/2, КО Субјел.
Образложење: Браћа Вукосављевић (Исаило, Драгољуб, Мишодар и Радиша) били су учесници Балканских и Првог

предложене улице број 7, између кп 1336 и кп 1341/2, КО Мушићи.
14.
Улица „Војислава Илића“ – улица почиње од
улице „Чкаљина“, између кп 1440 и кп 1429, простире се целом
дужином кп 1432, делом кп 1421, кп 1443 и завршава између кп
1445 и кп 1437, КО Мушићи.
15.
Улица „Милана Ракића“ – улица почиње од
улице „Мушићки пут“, између кп 1780/1 и кп 1822, простире се
делом кп 1786, кп 1799, кп 1800 и завршава између кп 1801 и кп
1809/1, КО Мушићи.
16.
Улица „Тршћанска“ – улица почиње од границе насељеног места Мионица, између кп 47 и кп 52, пролази
кроз кп 57, кп 58, кп 35 и простире се делом кп 34, кп 1837 и завршава између кп 99/1 и кп 23, КО Мушићи.
17.
Улица „Старине Новака“ – улица почиње од
улице „Тршћанска“, између кп 77 и кп 173, простире се целом дужином кп 172, делом кп 1838 и завршава између кп 301 и кп 295,
КО Мушићи.
18.
Улица „Војводе Вука“ – улица почиње од
улице „Паје Јовановића“, између кп 351 (КО Велика Јежевица) и
кп 1580, простире се делом кп 1852 и завршава на граници насељеног места Велика Јежевица, између кп 404 (КО Велика Јежевица) и кп 1850, КО Мушићи.
1.
Заселак „Илићи“ – обухвата кп 147, кп303, кп
302 и кп 304, КО Мушићи.
Образложење: Илићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
Насељено место Шеврљуге:
1.
Улица „Жарка Остојића“ – улица почиње на
раскрсници улице „Субјелски пут“ и улице „Кнеза Милоша“, између кп 828 и кп 533, простире се делом кп 830 и целом дужином кп
831 и кп 833. Улица завршава на граници насељеног места Косјерић (варош), између кп 757/1 и кп 762/12, КО Шеврљуге.
2.
Улица „Првомајска“ – улица почиње од улице „Жарка Остојића“, између кп 757/4 и кп 780/3, простире се целом дужином кп 759 и завршава на граници насељеног места
Брајковићи, између кп 758/4 и кп 760/1, КО Шеврљуге.
3.
Улица „Народног фронта“ – улица почиње
од улице „Жарка Остојића“, између кп 785/2 и кп 692/1, простире
се делом кп 785/1 и пролази кроз кп 783/2 и кп 783/1. Улица завршава између кп 783/1 и кп 780/3, КО Шеврљуге.
4.
Улица „Николе Пашића“ – улица почиње од
улице „Првомајска“, између кп 601 и кп 602/3, пролази кроз кп
603/1, простире се делом кп 827, кп 354 и целом дужином кп 362.
Улица завршава између кп 32 и кп 52/1, КО Шеврљуге.
5.
Улица „Дубровачка“ – улица почиње од улице „Николе Пашића“, између кп 387/1 и кп 374/2, простире се делом кп 354 и завршава између кп 386 и кп 375, КО Шеврљуге.
6.
Улица „Субјелски пут“ – улица почиње на
раскрсници улице „Жарка Остојића“ и улице „Кнеза Милоша“, између кп 828 и кп 500, пролази кроз кп 499, кп 497/2, простире се
делом кп 830 и целом дужином кп 299/1. Улица завршава на граници насељеног места Субел, између кп 298 и кп 300, КО Шеврљуге.
7.
Улица „Кнеза Милоша“ – улица почиње на
раскрсници улице „Жарка Остојића“ и улице „Субјелски пут“, између кп 500 и кп 468, простире се делом кп 828 и целом дужином
кп 493 и завршава између кп 109 и кп 144, КО Шеврљуге.
8.
Улица „Милоша Обреновића“ – улица почиње од улице „Кнеза Милоша“, између кп 473/4 и кп 492, простире
се делом кп 829 и завршава између кп 190 и кп 231, КО Шеврљуге.
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светског рата који су прошли албанску голготу. Били су носиоци
Албанске споменице.
8.
Улица „Солунских ратника“ – улица почиње
од улице „Учитељски пут“, између границе насељеног места Мушићи и кп 630, простире се делом кп 1053, кп 861, кп 1050 и пролази кроз кп 864, кп 885/1, кп 884, кп 883/1, кп 883/2 и кп 880/1.
Улица завршава између кп 877/3 и кп 911/2, КО Субјел.
9.
Улица „Штампара Ивана Чоловића“ – улица
почиње између границе насељеног места Бјелоперица и кп 930,
простире се делом кп 1058 и завршава између границе насељеног места Бјелоперица и кп 1008, КО Субјел.
Образложење: Иван Чоловић (1882-1930) био је велики донатор за градњу нове школе у Субјелу. У дворишту школе
стоји спомен плоча Ивану Чоловићу у знак захвалности донатору.
10.
Улица „Јунака Марјана Крња“ – улица почиње од улице „Ивана Чоловића Штампара“, између кп 934/1 и кп
930, простире се делом кп 931 и завршава између кп 897 и кп
947, КО Субјел.
Образложење: Марјан Крњо из Субјела, учествовао је
у Бици на Засавици и Боју на Равњу, са устаницима које је предводио Петроније Шишо. Умро је 1813. године, у 43. години.
11.
Улица „Субјелски град“ – улица почиње од
улице „Учитељски пут“, између границе насељеног места Мушићи и кп 599/1, простире се делом кп 1053 и завршава на граници
насељног места Мушићи, између кп 225 (КО Мушићи) и кп 40, КО
Субјел.
12.
Улица „Витеза Милосава Ђурића“ – улица
почиње од улице „Субјелски град“, између кп 47 и кп 470, простире се делом кп 1037 и завршава између кп 64/1 и кп 425/2, КО
Субјел.
Образложење: Милосав Ђурић Ага (1882-1963) био је
један од 25 носилаца високог одликовања за ратне заслуге и једини витез „Карађорђеве звезде са мачевима“ из Субјела.
13.
Улица „Попа Константина Божовића“ – улица почиње од улице „Милосава Ђурића“, између кп 457 и кп 460,
простире се делом кп 449 и завршава између кп 447 и кп 450, КО
Субјел.
Образложење: Поп Константин Божовић (око 1785 -?)
је свој род, Божовиће, доселио у Субјел, после Марића, Симеуновића, Вукосављевића, Ђурића и Поповића. Пошто је поп Алексије Врана напустио свештенички позив, поп Константин је највероватније прво био капелан у субјелској цркви протопрезвитеру
Илији Поповићу „који је у време устанака и непосредно након
њих имао потребу за помоћ, јер је био активно укључен у народне послове“, а потом јереј.
14.
Улица „Кмета Новице Мирковића“ – улица
почиње од улице „Милосава Ђурића“, између кп 428/1 и кп 454/2,
простире се делом кп 1038, кп 1040, кп 549 и пролази кроз кп
428/2. Улица завршава између кп 385 и кп 551, КО Субјел.
Образложење: Новица Мирковић (1882-1953) био је
учесник српске голготе преко Албаније и пробоја Солунског
фронта. Вратио се са 27 рана од метка и шрапнела. Од деветоро деце, рат је преживело само једно, син Милорад Мирковић.
1.
Заселак „Гајићи“ – обухвата кп 1028, кп
1027/2 и кп 1023, КО Субјел.
Образложење: Гајићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
2.
Заселак „Протићи“ – обухвата кп 87 и кп 82,
КО Субјел.
Образложење: Протићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
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3.

Заселак „Васиљевићи“ – обухвата кп 6/5, КО

Образложење: Васиљевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Брајковићи:
1.
Улица „Пут Краља Петра Првог“ – улица почиње од границе насељеног места Стојићи, између кп 2288 и кп
2282/1, простире се целом дужином кп 2271, кп 2272, кп 2273 и
кп 2274. Улица завршава на граници насељеног места (Косјерић
варош), између кп 1412/3 и кп 1427, КО Брајковићи.
2.
Улица „Поточањска“ – улица почиње од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 488/4 и кп 586/2, простире се целом дужином кп 584, пролази кроз кп 579, кп 578/1, кп
2283, кп 525 и простире се делом кп 2269. Улица завршава између кп 515 и 258/1, КО Брајковићи.
3.
Улица „Краља Александра“ – улица почиње
од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 861/6 и кп 1066/1,
простире се делом кп 2267 и завршава на раскрсници предложених улице Душка Радовићаи улице Ридовска, између кп 393 и кп
669/4, КО Брајковићи.
4.
Улица „Гвозденог пука“ – улица почиње од
„Улице Краља Александра“, између кп 1063 и кп 880, простире се
делом кп 1062 и завршава између кп 883/3 и кп 1053/3, КО Брајковићи.
5.
Улица „Арчибалда Рајса“ – улица почиње од
улице „Краља Александра“, између кп 912/1 и кп 910, простире
се целом дужином кп 911 и пролази кроз кп 891/1. Улица завршава између кп 908 и кп 891/1, КО Брајковићи.
6.
Улица „Војводе Момчила“ – улица почиње
од улице „Краља Александра“, између кп 874/1 и кп 750, простире се делом кп 871 и пролази кроз кп 754 и кп 755/2. Улица завршава на кп 758/1, КО Брајковићи.
7.
Улица „Кнеза Милоша“ – улица почиње од
улице „Краља Александра“, између кп 391 и кп 677/1, простире
се целом дужином 676/2 и пролази кроз кп 385. Улица завршава
између кп 383 и кп 384, КО Брајковићи.
8.
Улица „Душка Радовића“ – улица почиње на
улице „Краља Александра“ и улице „Ридовска“, између кп 669/4 и
кп 413/1, простире се делом кп 2270 и завршава између кп 609 и
кп 420, КО Брајковићи.
9.
Улица „Ридовска“ – улица почиње на раскрсници улице „Краља Александра“ и улице „Душка Радовића“, између кп 413/1 и кп 393, простире се делом кп 2267 и завршава
између кп 25 и кп 15, КО Брајковићи.
10.
Улица „Данила Киша“ – улица почиње од
улице „Ридовска“, између кп 405/2 и кп 404, простире се целом
дужином кп 433/2 и делом кп 2260. Улица завршава између кп
442 и кп 31, КО Брајковићи.
11.
Улица „Војислава Илића“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 1300/2 и кп 1401/3,
простире се целом дужином кп 2275 до предложене улице број
3. Улица завршава између кп 933/2 и кп 949, КО Брајковићи.
12.
Улица „Бјеловачка“ – улица почиње од улице „Војислава Илића“, између кп 1301 и кп 1321/4, простире се
целом дужином кп 1321/5 и пролази кроз кп 1316/2, кп 1316/1, кп
1316/4, кп 1317, кп 1338/2 и кп 1338/1. Улица завршава између кп
1339 и кп 1336, КО Брајковићи.
13.
„Улица „Јабуков поток“ – улица почиње од
улице „Војислава Илића“, између кп 983/3 и кп 983/2, пролази
кроз кп 986/2, кп 979/3, кп 986/1, кп 988/1, кп 989/1, кп 989/3 и кп
993/9. Улица завршава на кп 990/2, КО Брајковићи.
14.
Улица „28. јула“ – улица почиње од улице
„Пут Краља Петра Првог“, између кп 1286 и кп 1285/2, простире
16
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4.
Улица „Живојина Мишића“ – улица почиње
од границе насељеног места Косјерић варош, између кп 400/2 и
кп 400/1, простире се делом кп 4306, целом дужином кп 4320 и
пролази кроз кп 4288. Улица завршава на граници насељеног
места Галовићи, на кп 4288, КО Косјерић село.
5.
Улица „Скрапешка“ – улица представља наставак улице Скрапешка из насељеног места Косјерић варош.
Почиње између кп 616 и 426/1 КО Косјерић село, простире се целом дужином кп 4348, кп 474/3 и делом кп 4250 и кп 4579 КО Косјерић село. Улица завршава између кп 474/2 и кп 475/1, КО Косјерић село.
6.
Улица „Миће Грбића“ – улица почиње на граници насељеног места Косјерић варош, између кп 1256/2 и кп
1242, простире се целом дужином кп 1245, кп 1238/7 и завршава
између кп 450/1 и кп 1238/2, КО Косјерић село.
7.
Улица „17. Нова“ – улица почиње на граници
насељеног места Косјерић варош, између кп 1077 (Косјерић варош) и кп 1263, простире се делом кп 1559 и завршава између кп
1062/1 (КО Косјерић варош) и кп 1242, КО Косјерић село.
8.
Улица „Брестовачка“ – улица почиње од
улице „17. Нова“, између кп 1246 и кп 1234/1, простире се целом
дужином кп 1234/2, кп 1282/4, делом кп 4253 и пролази кроз кп
1287, кп 1286, кп 1285, кп 1284 и кп 1283. Улица завршава на
граници насељеног места Галовићи, на кп 797, КО Косјерић село.
9.
Улица „Милована Глишића“ – улица почиње
од улице „Брестовачка“, између кп 1306 и кп 1345/2, простире се
делом кп 4257/1 и завршава између кп 1375 и кп 1331, КО Косјерић село.
10.
Улица „Пере Велимировића“ – улица почиње од улице „Брестовачка“, између кп 1141/2 и кп 1345/1, простире се делом кп 4255/1, кп 1418 и пролази кроз кп 1385/1, кп
1385/2, кп 1383, кп 1382, кп 1381 и кп 1386. Улица завршава између кп 1421 и кп 1417/1, КО Косјерић село.
11.
Улица „Исидоре Секулић“ – улица почиње
од улице „Пере Велимировића“, између кп 971 и кп 1128, простире се целом дужином кп 4254 завршава на граници насељеног
места Цикоте, између кп 810 и кп 837, КО Косјерић село.
12.
Улица „Пастерова“ – улица почиње од улице
„Пере Велимировића“, на кп 969, пролази кроз кп 978, простире
се делом кп 4255/1 и целом дужином кп 963. Улица завршава између кп 997/1 и кп 962, КО Косјерић село.
13.
Улица „Палешка“ – улица почиње од границе
насељеног места Косјерић варош, између кп 1719 и кп 1728/2,
простире се целом дужином кп 4259/1, кп 1690, делом кп 1627/1,
кп 4275 и кп 4343. Улица завршава између кп 1422 и кп 1494, КО
Косјерић село.
14.
Улица „Клупе“ – улица почиње од предложене улице број 13, на кп 1627/1, пролази кроз кп 1644, кп 1643, кп
1639/1, кп 1626, кп 1628/1, кп 3455, кп 3451, кп 3450, кп 3443, кп
3441, кп 2896, кп 4276, кп 3357/1, кп 3358, кп 3359 и простире се
делом кп 1627/2, кп 4260, кп 4270/1, кп 4331/1, кп 4261/3 и кп
3360. Улица завршава на граници насељеног места Трнава, између кп 3355 и кп 3820, КО Косјерић село.
15.
Улица „Светозара Марковића“ – улица почиње од улице „Михаила Марковића Лала“, између кп 3751/2 и кп
3752/2, пролази кроз кп 3750/1, кп 3723, кп 3728, кп 3729, кп
3730, кп 3731, кп 3683, кп 3684, кп 3685, кп 3687, кп 3694/2, кп
3693, кп 3691, кп 4276, кп 3912/3, кп 3913/2, кп 3913/4, простире
се целом дужином кп 3711/3 и делом кп 3716 и кп 3912/4. Улица
завршава на граници насељеног места Губин Дон, између кп
3909 и кп 3916/3, КО Косјерић село.

се целом дужином кп 2297, кп 2300, кп 1255/3, кп 1207 и делом
кп 1222, кп 2276, кп 1143 и кп 1101. Улица завршава између кп
296 и кп 1104, КО Брајковићи.
Образложење: Дана 28. јула 1941 . године, немачке
окупационе власти стрељале су 81 становника Косјерића, у знак
одмазде за убијање немачког војника на путу Ваљево- Косјерић.
15.
Улица „Марка Краљевића“ – улица почиње
од улице „28. јула“, између кп 1253/1 и кп 1192/2, простире се делом кп 2276, кп 1143 и пролази кроз кп 1139/1, кп 1139/2, кп
1138/1 и кп 1167/1. Улица завршава између кп 1154 и кп 1153/1,
КО Брајковићи.
16.
Улица „Милунке Савић“ - улица почиње од
улице „28. јула“, између кп 1202/2 и кп 1206, простире се целом
дужином кп 1204 и завршава на кп 1177, КО Брајковићи.
17.
Улица „Гробљанска“ – улица почиње од улице „28. јула“, између кп 340/1 и кп 1169/1, простире се делом кп
2276, кп 2278, кп 2269 и завршава између кп 103 кп 233/1, КО
Брајковићи.
18.
Улица „Православна“ – улица почиње од
улице „28. јула“, између кп 1255/1 и кп 1252, простире се делом
кп 2276, кп 1473/1 и целом дужином кп 1513 до предложене улице број 21. Улица завршава између кп 2186 и кп 1522/1, КО Брајковићи.
19.
Улица „Жанке Стокић“ – улица почиње од
улице „Православна“, између кп 1578/2 и кп 1251/2, простире се
делом кп 2277/1 и завршава између кп 195 и кп 1717/1, КО Брајковићи.
20.
Улица „Жичка“ – улица почиње од улице
„Жанке Стокић“, између кп 1688 и кп 1631, простире се целом дужином кп 1687 и завршава између кп 1639/1 и кп 1641, КО Брајковићи.
21.
Улица ,,Првомајска“ – улица почиње између
границе насељеног места Шеврљуге и кп 2174/2, простире се целом дужином кп 2280/1, кп 1854 и делом кп 1851 и кп 2284/1.
Улица завршава на граници насељеног места Мионица, између
кп 1888 (КО Мионица) и кп 1858/2, КО Брајковићи.
22.
Улица „Глибовац“ – улица почиње од улице
„Првомајска“, између кп 1979/1 и кп 1786, простире се делом кп
2279 и завршава између кп 2000 и кп 1782, КО Брајковићи.
23.
Улица ,,Сунчев брег“ – улица почиње од улице „Првомајска“, између кп 1853 и кп 1850, простире се делом кп
1851 и кп 2284/1. Улица завршава између границе насељеног
места Мионица и кп 2284/2, КО Брајковићи.
1.
Заселак „Јелићи“ – обухвата кп 453 и кп 458,
КО Брајковићи.
Образложење: Јелићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
Насељено место Којерић село:
1.
Улица „Милеве Косовац“ – улица почиње на
граници насељеног места Косјерић (варош), између кп 200/3 и кп
201, простире се целом дужином кп 204/2, делом кп 4245 и кп
4286. Улица завршава на граници насељеног места Галовићи,
између кп 979 (КО Галовићи) и кп 530, КО Косјерић село.
2.
Улица „Јована Цвијића“ – улица почиње од
границе насељеног места Косјерић варош, између кп 93 (Косјерић варош) и кп 63/2, простире се делом кп 4245 до предложене
улице број 1. Улица завршава између кп 28/3 и кп 210/2, КО Косјерић село.
3.
Улица „Гајеви“ - улица почиње од улице „Милеве Косовац“, између кп 211/2 и кп 210/3, простире се целом дужином кп 4246, пролази кроз кп 570/3 и завршава на кп 4306, КО
Косјерић варош.
17
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варош), кп 4263 и завршава између кп 1988 и кп 2022/1, КО Косјерић село.
30.
Улица „Илије Гарашанина“ - улица почиње
од улице „Тиосава Божовића“, између кп 4345 и кп 2131, простире се делом кп 2111, кп 4265 и пролази кроз кп 2476. Улица завршава на кп 4294/2, КО Косјерић село.
31.
Улица „Страхињића бана“ - улица почиње
од улице „Тиосава Божовића“, између кп 1545/2 (КО Косјерић варош) и кп 2111, простире се делом кп 1565 (КО Косјерић варош),
кп 4264/1 и завршава између кп 2458/2 и кп 2103, КО Косјерић
село.
32.
Улица „Михаила Марковића Лала“ – улица
почиње између кп 4099 и кп 3941/2 КО Косјерић село, простире
се целом дужином кп 4271 и кп 2296/2 КО Косјерић село и завршава између кп 2298/2 и кп 2891/1 КО Косјерић село.
Образложење: Михаило Марковић Лале био је активни
омладинац, одборник у месној заједници у више мандата и делегат у општини. Покренуо је и заједно са својим комшијама успешно реализовао више акција од којих се издвајају акције на изградњи и довођењу ел. енергије у село, довођење телефона,
стално одржавање пута Косјерић – Дрмановина – Брдо Град.
1.
Заселак „Милићи“ - обухвата кп 1583/1, кп
1586, кп 1588/2, кп 1577/3, кп 1577/2, кп 1576 и кп 1588/4, КО Косјерић варош.
Образложење: Милићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
Насељено место Стојићи:
1.
Улица „Пут поред пруге“ – улица почиње од
границе насељеног места Дреновци, између кп 479/1 и кп 493,
простире се делом кп 488/1, кп 1387,кп 741/2, кп 1388, кп 1389, кп
1299/2, кп 1336/2, целом дужином кп 749/6, кп 752/5, кп 1393 и
пролази кроз кп 1081/2, кп 1068, кп 1067/2 и кп 1067/1. Улица завршава на граници насељеног места Росићи, између кп 1335/3 и
кп 1333/2, КО Стојићи.
2.
Улица „Симина“ – улица почиње од улице
„Пут поред пруге“, на кп 1134/1, пролази кроз кп 1138, кп 1378, кп
1158, кп 1157, кп 1156, кп 1155, кп 1162, кп 1163, простире се делом кп 1375 и завршава између кп 1176 и кп 1231, КО Стојићи.
3.
Улица „Петра Добрњца“ – улица почиње од
улице „Пут поред пруге“, између кп 740 и кп 750, пролази кроз кп
1378, кп 623, кп 624, кп 636, кп 634/1, кп 626/1, кп 600/5, кп 597/3,
кп 597/2 и простире се делом кп 1372. Улица завршава између кп
587 и кп 596/2, КО Стојићи.
4.
Улица „Симе Поповића“ – улица почиње од
улице „Пут поред пруге“, између кп 490/4 и кп 490/3, пролази
кроз кп 494/3, кп 494/2, кп 497/2, простире се делом кп 1371 и завршава између кп 531 и кп 561, КО Стојићи.
5.
Улица „Војислава Илића“ – улица почиње
између границе насељеног места Росићи и кп 1294, простире се
делом кп 429 (КО Росићи), кп 1369 и завршава на раскрсници
предложених улица број 6 и 7, између кп 935 и кп 856, КО Стојићи.
6.
Улица „Гаврила Принципа“ – улица почиње
на раскрсници улице „Војислава Илића“ и улице „Обрада Стојанића“, између кп 848 и кп 856, простире се целом дужином кп
1373/1, делом кп 1392 и завршава између кп 805/1 и кп 805/2, КО
Стојићи.
7.
Улица „Обрада Стојанића“ – улица почиње
на раскрсници улице „Војислава Илића“ и улице „Гаврила Принципа“, између кп 931 и кп 848, простире се делом кп 1369, кп
1368/1 и целом дужином кп 1370. Улица завршава код улице
„Дреновачка“, између кп 282/1 и кп 268, КО Стојићи.

16.
Улица „Косјерићка“ – улица почиње између
кп 3820 и кп 343 (КО Губин До), простире се делом кп 4283 и завршава између кп 123 (КО Губин До) и кп 3941/2, КО Косјерић село.
17.
Улица ,,Пајића“ – улица почиње између кп
3355 и кп 1793 (КО Губин До), простире се делом кп 4283, кп
4284, и завршава између кп 250 КО Трнава и кп 4241, КО Косејерић село.
18.
Улица „Градински сокак“ – улица почиње од
улице „Пајића“, између кп 4154 и кп 4152/2, простире се делом кп
4153, кп 3020, кп 2990, кп 2833 и пролази кроз кп 2996, кп 2995,
кп 2994/2, кп 3002, кп 2994/1, кп 2993 и кп 2991. Улица завршава
између кп 2827 и кп 2835, КО Косјерић село.
19.
Улица „Градинска“ – улица почиње од улице
„Градински сокак“, између кп 4157 и кп 4161, простире се делом
кп 4160, кп 3167, кп 4269, пролази кроз кп 4203 и завршава између кп 3056 и кп 3049, КО Косјерић село.
20.
Улица „Мајданска“ – улица почиње од границе насељеног места Трнава, између кп 1538 (КО Тубићи) и кп
4241, простире се целом дужином 4289 и завршава између кп
1471/1 (КО Тубићи) и кп 3106/1, КО Косјерић село.
21.
Улица ,,Рада Ђорђевића“ – улица почиње
између кп 1400/1 КО Косјерић варош и кп 2275 КО Косјерић село,
иде дуж кп 1569 КО Косјерић варош, наставља се делом кп 1570
КО Косјерић варош, затим кроз кп 4331/1 КО Косјерић село и завршава се између кп 1819/2 и 2892/1 КО Косјерић село.
22.
Улица „Светосавска“ – улица почиње између
кп 1414 (КО Косјерић варош) и кп 2354, простире се делом кп
1568/2 (КО Косјерић варош) и завршава између кп 1541 (КО Косјерић варош) и кп 4276, КО Косјерић село.
23.
Улица „Подградина“ – улица почиње на граници насељеног места Косјерић варош, између кп 2407 и кп
4276, простире се целом дужином кп 4274 и завршава на граници насељеног места Тубићи, између кп 2663 и кп 2716, КО Косјерић село.
24.
Улица „Архангела Михаила“ – улица почиње
од улице „Подградина“, између кп 2409 и кп 2428/1, простире се
делом кп 2449 и завршава између кп 2423/2 и кп 2417, КО Косјерић село.
25.
Улица „Тулимира Дивца“ – улица почиње на
граници насељеног места Косјерић варош, између кп 2460/5 и кп
2460/1, простире се целом дужином кп 4347, кп 2481/2 и пролази
кроз кп 2469, кп 2475 и кп 2479. Улица завршава између кп
2486/1 и кп 4280/6, КО Косјерић село.
26.
Улица „Растомира Стефановића“ – улица
почиње на граници насељеног места Косјерић варош, између кп
4294/1 и кп 2456/2, простире се делом кп 4307/1, кп 4307/2, пролази кроз кп 4294/1 и завршава између кп 4301 и кп 4307/2, КО
Косјерић село.
27.
Улица „Пут Краља Петра Првог“ – улица почиње на граници насељеног места Тубићи, између кп 2528 и кп
4302, простире се целом дужином кп 4295, кп 4294/2, кп 4294/1 и
завршава на граници насељеног места Косјерић варош, између
кп 4307/1 и кп 4301, КО Косјерић село.
28.
Улица „Тиосава Божовића“ – улица почиње
на граници насељеног места Косјерић варош, између кп 2077 и
кп 2078/1, простире се делом кп 2111, кп 2102, кп 4264/1, кп 4263
и целом дужином кп 4345 и кп 1999 КО Косјерић село, скреће десно кроз кп 4263, и завршава између кп 2587 и 2588, КО Косјерић
село.
29.
Улица „Драгоша Ђурића“ - улица почиње на
граници насељеног места Косјерић варош, између кп 835 (КО Косјерић варош) и кп 2077, простире се делом кп 1565 (КО Косјерић
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1449 и простире се делом кп 1442 и завршава између кп 946/2 и
кп 897/1, КО Мрчићи.
8.
Улица „Вука Бранковића“ – улица почиње
од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 956 и кп 957, простире се делом кп 1441, кп 1438, кп 713/2 и завршава између кп
744 и кп 750/3, КО Мрчићи.
9.
Улица „Марка Марковића“ – улица почиње
од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 681 и кп 682, простире се целом дужином кп 711/2 и делом кп 1441, кп 619 и завршава између кп 603/1 и кп 608/1, КО Мрчићи.
Образложење: Улица у којој је рођен Марко Марковић,
председник општине Косјерић (1967-1972) и директор Цементаре Косјерић у изградњи, пробној и редовној производњи између
1972. и 1989, када је пензионисан.
10.
Улица „Љубисава Гавриловића“ – улица почиње од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 357/1 и кп
679/3, простире се делом кп 678, кп 562, целом дужином кп
542/2, кп 542/1 и пролази кроз кп 546, кп 548/1. Улица завршава
између кп 774 и кп 484, КО Мрчићи.
Образложење: Пуковник Љубисав В. Гавриловић –
Љубо, рођен је у селу Мрчићи 1934. године. Док је био у активној
служби помагао је грађевинско предузеће „Град“ из Косјерића у
проналажењу послова и сарадњи са ЈНА. У војно-грађевинској
оперативи запослио је преко 30 Косјераца који су тамо остварили пензије и станове.
11.
Улица „Јована Дучића“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 388/1 и кп 389, простире се делом кп 1438 и завршава између кп 779 и кп 774, КО
Мрчићи.
12.
Улица „Буковачка“ – улица почиње од улице
„Пут Краља Петра Првог“, између кп 175/41 и кп 143, простире се
делом кп 1435 и пролази кроз кп 148/2, кп 148/5 и кп 149/3. Улица
завршава на кп 1436, КО Мрчићи.
13.
Улица „Шумарска“ – улица почиње од улице
„Пут Краља Петра Првог“, између кп 100/1 и кп 118/1, простире
се целом дужином кп 135/1 и завршава између кп 104 и кп 118/2,
КО Мрчићи.
1.
Заселак „Ливадак“ – обухвата кп 1017, кп
1022 и кп 1018, КО Мрчићи.
2.
Заселак „Тавани“ – обухвата кп 411/2 и кп
1411/1, КО Мрчићи.
3.
Заселак „Ерчевића колибе“ – обухвата кп
193/2, кп 193/4, кп 193/5, кп 197, кп 198/4, кп 198/1 и кп 198/6, КО
Мрчићи.
4.
Заселак „Букови“ – обухвата кп 205, КО Мрчићи.
5.
Заселак „Лучића ограда“ – обухвата кп
211/12, кп 211/11, кп 211/3, кп 211/14, кп 211/16, кп 211/78, кп
211/93, кп 211/94, кп 211/8, кп 211/96, кп 211/89, кп 211/99, кп
211/48, кп 211/36, кп 211/39, кп 211/35, кп 211/51, кп 211/1, кп
175/40, кп 175/39, кп 175/38, кп 175/37, кп 175/36, кп 175/35, кп
175/34, кп 212/8, кп 212/6, кп 175/29, кп 175/28, кп 175/10 и кп
213/3, КО Мрчић.
Насељено место Дреновци:
1.
Улица „Југ Богданова“ – улица почиње на
граници насељеног места Стојићи, између кп 2930/2 и кп 2931,
простире се делом кп 2929, кп 3104, целом дужином кп 3143, кп
2896 и пролази кроз кп 2930/3, кп 2771/2, кп 2770/2 и кп 3142.
Улица завршава на граници насељеног места Радановци, између кп 2136 (КО Радановци) и кп 2590/2, КО Дреновци.
2.
Улица „Девет Југовића“ – улица почиње од
улице „Југ Богданова“, између кп 2845/2 и кп 2911, простире се
делом кп 3104, кп 3106 и пролази кроз кп 2916, кп 2918, кп

Образложење: Оснивач зем. задруге „Ражана“, истакнута личност друштвено-политичког живота 70-их година прошлог века.
8.
Улица „Далматинска“ – улица почиње од
улице „Обрада Стојанића“, између кп 301 и кп 361, простире се
делом кп 1369 и завршава између кп 339 и кп 302, КО Стојићи.
9.
Улица „Деспота Ђурђа“ – улица почиње од
улице „Војислава Илића“, између кп 254/1 и кп 396, простире се
делом кп 1368/1 и завршава између кп 458 и кп 812, КО Стојићи.
10.
Улица „Дреновачка“ – улица почиње између
кп 272/1 и кп 105, простире се делом кп 1365 и целом дужином
кп 1379. Улица завршава на граници насељеног места Дреновци, између границе насељеног места Мрчићи и кп 6/1, КО Стојићи.
11.
Улица „Деспота Угљеше“ – улица почиње од
улице „Дреновачка“, између кп 17/2 и кп 113, простире се целом
дужином кп 115, делом кп 1366 и завршава између кп 184/1 и кп
188, КО Стојићи.
1.
Заселак „Суводолци“ – обухвата кп 355/1,
КО Стојићи.
2.
Заселак „Стојанићи“ – обухвата кп 368/1, КО
Стојићи.
Образложење: Стојанићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Срнићи“ – обухвата кп 446, кп
447/2, кп 447/1 и кп 197/2, КО Стојићи.
Образложење: Срнићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
4.
Заселак „Радојчићи“ – обухвата кп 1347, КО
Стојићи.
Образложење: Радојчићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Мрчићи:
1.
Улица „Пут Краља Петра Првог“ – улица почиње на граници насељеног места Дивчибаре, између кп 229/1
(КО Дивчибаре) и кп 100/1, простире се делом кп 1428, кп 1429 и
целом дужином кп 1430, кп 1431 и кп 1432. Улица завршава на
граници насељеног места Росићи, између кп 457/4 (КО Росићи) и
кп 1331, КО Мрчићи.
2.
Улица „Шарпланинска“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 1396/1 и кп 1397, простире се делом кп 1444 и завршава између кп 1418/1 и 1365, КО
Мрчићи.
3.
Улица „Драгише Мишовића“ – улица почиње
од улице „Шарпланинска“, између кп 1405/1 и кп 1402, простире
се целом дужином кп 1404 и делом кп 508 (КО Росићи) и завршава између границе насељеног места Мрчићи и кп 498 (КО Росићи).
4.
Улица „Војводе Миленка“ – улица почиње
од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 1313/2 и кп 1332,
простире се делом кп 1443 и завршава између кп 1101/1 и кп
1361, КО Мрчићи.
5.
Улица „Милоша Поцерца“ – улица почиње
од улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 1269 и кп 1274/1,
простире се делом кп 1273, кп 1264, целом дужином кп 1230 и
пролази кроз кп 1052/1, кп 1050/2 и кп 1052/11. Улица завршава
на кп 1052/2, КО Мрчићи.
6.
Улица „Дринска“ – улица почиње од улице
„Пут Краља Петра Првог“, између кп 1171/2 и кп 1201/3, простире
се целом дужином кп 1198 и пролази кроз кп 1205 и кп 1210. Улица завршава на кп 1211, КО Мрчићи.
7.
Улица „Брезичка“ – улица почиње од улице
„Пут Краља Петра Првог“, на кп 1174, пролази кроз кп 1426, кп
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се делом кп 3101 и завршава између кп 2701/2 и кп 2679/6, КО
Дреновци.
18.
Улица „Брезик“ – улица почиње на раскрсници улице „Дреновачки кик“ и улице „Ђуровића пут“, између кп
2346/4 и кп 2362/3, простире се делом кп 2355 и завршава између кп 2663/1 и кп 2356/1, КО Дреновци.
19.
Улица „Лазе Костића“ – улица почиње од
улице „Дреновачки кик“, између кп 2373 и кп 2366, простире се
целом дужином кп 2367 и завршава између кп 2370 и кп 2360/4,
КО Дреновци.
20.
Улица „Љутице Богдана“ – улица почиње од
улице „Дреновачки кик“, на кп 2390/1, простире се целом дужином кп 2103/2, кп 2524, кп 3116, делом кп 3102/1, пролази кроз кп
2435 и завршава на граници насељеног места Радановци, између кп 2106/3 (КО Радановци) и кп 2489, КО Дреновци.
21.
Улица „Мајора Илића“ – улица почиње од
улице „Љутице Богдана“, између кп 2410 и кп 2535, простире се
делом кп 3102/1 и завршава између кп 2654 и кп 2543, КО Дреновци.
22.
Улица „Максима Горког“ - улица почиње од
улице „Љутице Богдана“, између кп 2529 и кп 2535, простире се
целом дужином кп 2534, делом кп 2533 и завршава између кп
2557 и кп 2507, КО Дреновци.
23.
Улица „Пољана“ – улица почиње од улице
„Дреновачки кик“, између кп 2094 и кп 2106, простире се делом
кп 2095 и завршава између кп 2483 и кп 2096, КО Дреновци.
24.
Улица „Пут краља Петра Првог“ – улица почиње од границе насељеног места Мрчићи, између кп 244 и кп
369/1, простире се целом дужином кп 3108, делом кп 2311 (КО
Бачевци), кп 2441 (КО Бачевци) и завршава између кп 1076/5 (КО
Бачевци) и кп 3247/1 (КО Бачевци).
25.
Улица „Марка Пола“ – улица почиње од улице „Пут краља Петра Првог“, на кп 3108, простире се целом дужином кп 238 и завршава на граници насељеног места Дивчибаре, између кп 240/2 и кп 237/2, КО Дреновци.
1.
Заселак „Злоступ“ – обухвата кп 5 и кп 2/1,
КО Дреновци.
2.
Заселак „Орловица“ – обухвата кп 67/3, кп
74, кп 70, кп 58, кп 59 и кп 55, КО Дреновци.
3.
Заселак „Обрадовићи“ – обухвата кп 465/2,
кп 465/1 и кп 21/38, КО Дреновци.
Образложење: Обрадовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
4.
Заселак „Гајчевица“ – обухвата кп 292/1, КО
Дреновци.
5.
Заселак „Јовановићи“ – обухвата кп 515 и кп
516, КО Дреновци.
Образложење: Јовановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
6.
Заселак „Забава“ – обухвата кп 510/1 и кп
462/3, КО Дреновци.
7.
Заселак „Косички пут“ – обухвата кп 432, КО
Дреновци.
8.
Заселак „Гајевички пут“ – обухвата кп 385/1,
кп 385/2, кп 369/79, кп 397, кп 412/1, кп 412/2 и кп 405, КО Дреновци.
9.
Заселак „Косице“ – обухвата кп 715/1, КО
Дреновци.
10.
Заселак „Гојчевички пут“ – обухвата кп
919/2, КО Дреновци.
11.
Заселак „Радовићи“ – обухвата кп 926, КО
Дреновци.

2921/3, кп 2922/1 и кп 2922/4. Улица завршава између кп 3040 и
кп 3053, КО Дреновци.
3.
Улица „Капетан Мишина“ – улица почиње од
улице „Југ Богданова“, између кп 2910 и кп 2911, простире се делом кп 3105, целом дужином кп 2906/2 и пролази кроз кп 2904/1,
кп 2905 и кп 2899. Улица завршава на кп 2903, КО Дреновци.
4.
Улица „Радивоја Алексића“ – улица почиње
између кп 3398 (КО Радановци) и кп 3001, простире се делом кп
3117 и завршава између кп 3400 (КО Радановци) и кп 3007, КО
Дреновци.
5.
Улица „Кларе Цеткин“ – улица почиње од
границе насељеног места Мрчићи, између кп 1718/1 и кп 1717,
простире се целом дужином кп 3097/3, кп 3097/2, кп 3097/1, делом кп 3094/2, кп 3085/1 и завршава између кп 1650/3 и кп 1334,
КО Дреновци.
6.
Улица „Барјашевина“ – улица почиње од
улице „Кларе Цеткин“, између кп 1746 и кп 1729/2, простире се
целом дужином кп 1768, пролази између кп 1769/1 и кп 1773 и
завршава између кп 1772/1 и кп 1770/5, КО Дреновци.
7.
Улица „Сланац“ – улица почиње од улице
„Кларе Цеткин“, између кп 3097/2 и кп 1750/1, простире се целом
дужином кп 3141, делом кп 3085/1 и завршава на раскрсници
предложених улица број 12 и 13, између кп 1959/2 и кп 2210, КО
Дреновци.
8.
Улица „Јасик“ – улица почиње од улице
„Сланац“, између кп 1886 и кп 1762, простире се целом дужином
кп 3094/1 и завршава на граници насљеног места Стојићи, између кп 828 (КО Мрчићи) и кп 1817, КО Дреновци.
9.
Улица „Колонија“ – улица почиње од улице
„Кларе Цеткин“, између кп 1914 и кп 1897, простире се делом кп
3094/2 и завршава између кп 1597 и кп 1921, КО Дреновци.
10.
Улица „Колубарска“ – улица почиње од улице „Кларе Цеткин“, између кп 1641 и кп 1910, простире се делом
кп 3095 и завршава између кп 1632 и кп 1607, КО Дреновци.
11.
Улица „Школска“ – улица почиње од улице
„Сланац“, између кп 1945 и кп 1944/1, простире се целом дужином кп 1944/2, делом кп 1934, кп 3094/2, кп 3091 и пролази кроз
кп 1548 и кп 1563/1. Улица завршава између кп 1383 и кп 1385,
КО Дреновци.
12.
Улица „Косте Абрашевића“ – улица почиње
на раскрсници улице „Сланац“ и улице „Дреновачки кик“, између
кп 1959/2 и кп 1959/1, простире се делом кп 3085/1 и завршава
између кп 1285 и кп 1290, КО Дреновци.
13.
Улица „Дреновачки кик“ – улица почиње на
раскрсници улице „Сланац“ и улице „Кандића пут“, између кп
1956/2 и кп 2210, простире се делом кп 3137, кп 3138, кп 3101, кп
3088, пролази кроз кп 3122/1 и завршава између кп 2458 и кп
1226/1, КО Дреновци.
14.
Улица „Ресавска“ – улица почиње од улице
„Дреновачки кик“, између кп 1993/4 и кп 1995/1, простире се целом дужином кп 1993/9, кп 3093/2, пролази кроз кп 1969 и завршава између кп 1528/1 и кп 1536/2, КО Дреновци.
15.
Улица „Краља Драгутина“ – улица почиње
од улице „Ресавска“, између кп 3085/1 и кп 1431, простире се делом кп 3085/3 и завршава између кп 1485 и кп 1487, КО Дреновци.
16.
Улица „Краљевића Марка“ – улица почиње
од улице „Ресавска“, између кп 1434 и кп 1432/2, простире се целом дужином кп 1433, кп 1262, делом кп 3092 пролази кроз кп
1437, кп 1185, кп 1179 и завршава на кп 1177, КО Дреновци.
17.
Улица „Краљице Катарине“ – улица почиње
од улице „Дреновачки кик“, између кп 2346/4 и кп 2334, простире
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10.
Улица „Карађорђева“ – улица почиње на
раскрсници улице „Југ Богданова“ и улице „Радивоја Алексића“,
између кп 2128 и кп 2189/1, простире се делом 3484, целом дужином кп 3513, кп 3512 и завршава између кп 3486 и кп 1629, КО
Радановци.
11.
Улица „Јована Крститеља“ – улица почиње
од улице „Карађорђева“, између кп 2580 и кп 2597, простире се
целом дужином кп 2582 и завршава између кп 2578 и кп 2594/2,
КО Радановци.
12.
Улица „Лајковачка“ – улица почиње од улице
„Карађорђева“, између кп 2091 и кп 2017, простире се делом кп
3484 и завршава између кп 2036/1 и кп 1015/1, КО Радановци.
13.
Улица „Гарави сокак“ – улица почиње од
предложене улице број 12, између кп 1953 и кп 1993, простире
се целом дужином кп 1972 и завршава између кп 1978/1 и кп
1971/2, КО Радановци.
14.
Улица „Милутина Миланковића“ – улица почиње од улице „Карађорђева“, између кп 2530 и кп 1878, простире се делом кп 3490 и завршава између кп 1826/2 и кп 1811, КО
Радановци.
15.
Улица „Мокрањчева“ – улица почиње од улице „Карађорђева“, између кп 1577 и кп 1485, простире се целом
дужином кп 1491, кп 2423, делом кп 3492, кп 3493, кп 2401 и завршава између кп 2402 и кп 2378, КО Радановци.
16.
Улица „Дубровачка“ – улица почиње од улице „Карађорђева“, између кп 3512 и кп 1484/2, простире се делом
кп 1490, кп 1442, пролази кроз кп 1421, кп 1417 и завршава између кп 1443 и кп 1399/3, КО Радановци.
17.
Улица „Црногорска“ – улица почиње од улице „Карађорђева“, између кп 1300 и кп 1304, простире се делом
кп 1301, пролази кроз кп 1331/1, кп 1331/2, кп 1331/3, кп 1399/2,
кп 1401/2, кп 1401/1, кп 1399/1, кп 1379, кп 1380, кп 1392, кп 1391,
кп 1390 и кп 1389. Улица завршава на граници насељеног места
Таор, између кп 2258 (КО Таор) и кп 1388, КО Радановци.
18.
Улица „Синђелиђева“ – улица почиње од
улице „Карађорђева“, између кп 1642/1 и кп 1639, простире се
целом дужином кп 1629 и завршава између кп 1680/1 и кп 1628,
КО Радановци.
19.
Улица „Сувоборска“ - улица почиње од границе насељеног места Таор, између кп 1 и кп 25, простире се делом кп 3477 и завршава између кп 48/2 и кп 46/1, КО Радановци.
20.
Улица „Прве бразде“ – улица почиње од улице „Сувоборска“, између кп 11 и кп 18, простире се целом дужином кп 17, делом кп 3480 и пролази кроз кп 95, кп 79/2, кп 79/1, кп
78, кп 66, кп 65, кп 64, кп 59/1, кп 59/2, кп 58, кп 57, кп 56/1, кп
54/2, кп 53/1, кп 53/2, кп 286, кп 283, кп 267, кп 281, кп 268/3, кп
268/1, кп 269, кп 330, кп 329, кп 331, кп 333, кп 334, кп 338, кп 339,
кп 342, кп 343, кп 352/1, кп 352/2, кп 353 и кп 355. Улица завршава између кп 356 и кп 112, КО Радановци.
21.
Улица „Деспота Стефана“ – улица почиње
од улице „Прве бразде“, између кп 353 и кп 355, простире се делом кп 3480 и завршава између кп 416 и кп 394, КО Радановци.
22.
Улица „Царице Милице“ – улица почиње од
улице „Југ Богданова“, између кп 14/2 (КО Дубница) и кп 3256,
простире се целом дужином кп 3511 и завршава на граници насељеног места Дубница, између кп 10 (КО Дубница) и кп 3271,
КО Радановци
1.
Заселак „Лучићи“ – обухвата кп 403 и кп 407,
КО Радановци.
Образложење: Лучићи су најмногобројнија фамилија у
засеоку.
2.
Заселак „Миловановићи“ – обухвата кп 372,
кп 440/2, кп 440/1, кп 441/1 и кп 442, КО Радановци.

Образложење: Радовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
12.
Заселак „Железнички“ – обухвата део кп
3136, кп 637/1 и кп 633/3, КО Дреновци.
13.
Заселак „Башеница“ – обухвата кп 958, КО
Дреновци.
14.
Заселак „Арсенијевићи“ – обухвата кп 1357,
КО Дреновци.
Образложење: Арсенијевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
15.
Заселак „Радовићи“ – обухвата кп 1365 и кп
1366, КО Дреновци.
Образложење: Радовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
16.
Заселак „Мали кик“ – обухвата кп 1129, кп
1130, кп 1137, кп 1135 и кп 1136 КО Дреновци.
17.
Заселак „Побиље“ – обухвата кп 1109/3 и кп
1112, КО Дреновци.
18.
Заселак „Ђуровића воћњаци“ – обухвата кп
2494 и кп 2496, КО Дреновци.
Насељено место Радановци:
1.
Улица „Југ Богданова“ – улица почиње на
раскрсници улице „Радивоја Алексића“ и улице „Карађорђева“,
између кп 2189/3 и кп 2189/1, простире се делом кп 3484, кп 3511
и завршава на граници насељеног места Дубница, на кп 3251,
КО Радановци.
2.
Улица „Ридовска“ – улица почиње између кп
3250 и кп 3462, простире се делом кп 3496, кп 3494, кп 3195 и
пролази кроз кп 3236/3, кп 3236/4, кп 3236/2, кп 3234 и кп 3231.
Улица завршава између кп 2932/2 и кп 2931/2, КО Радановци.
3.
Улица „Матице српске“ – улица почиње од
улице „Ридовска“, на кп 3209/1, простире се делом кп 3494 и завршава на кп 2932/2, КО Радановци.
4.
Улица „Језерска“ – улица почиње од улице
„Југ Богданова“, између кп 3110 и кп 3254/1, простире се целом
дужином кп 3111, пролази кроз кп 3015/2 и завршава на кп
3015/1, КО Радановци.
5.
Улица „Главичка“ – улица почиње од улице
„Југ Богданова“, на кп 3320, пролази кроз кп 3317, простире се
делом кп 3316 и завршава између кп 3301 и кп 3303, КО Радановци.
6.
Улица „Мике Аласа“ – улица почиње од улице „Југ Богданова“, између кп 3357/3 и кп 3326/1, простире се делом кп 3330 и завршава између кп 3342 и кп 3306, КО Радановци.
7.
Улица „Цара Душана“ – улица почиње од
улице „Југ Богданова“, између кп 3055 и кп 3056, простире се делом кп 3495, кп 3493, кп 2756, целом дужином кп 2794 и пролази
кроз кп 2755, кп 2810, кп 2748, кп 2752, кп 2753, кп 3474, кп 2733
и кп 2731/1. Улица завршава између кп 2437/2 и кп 2422/2, КО
Радановци.
8.
Улица „Радничка“ – улица почиње од улице
„Цара Душана“, између кп 3004/2 и кп 3006, простире се делом
кп 3163, кп 2982, пролази кроз кп 3176 и завршава између кп
2956 и кп 2981, КО Радановци.
9.
Улица „Радивоја Алексића“ – улица почиње
на раскрсници улице „Југ Богданова“ и улице „Карађорђева“, између кп 2129/2 и кп 2189/3, простире се делом кп 2139, кп 3509 и
завршава на граници насељеног места Дреновци, између кп
3007 (КО Дреновци) и кп 3398, КО Радановци.
Образложење: Радивоје Алексић био је војник српске
војске родом из Радановаца. Погинуо је на Сремском фронту.
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стире се целом дужином кп 1465/1, пролази кроз кп 1486, кп
1465/2, кп 1478, кп 1438 и простире се делом кп 1466. Улица завршава на граници насељеног места Стојићи, између кп 1441 и
кп 1394/3, КО Росићи
2.
Улица „Војислава Илића“ – улица почиње од
улице „Пут Краља Петра Првог“, између кп 435 и кп 436, простире се делом кп 429, пролази кроз кп 430, кп 1294 (КО Стојићи), кп
420/2 и кп 420/1. Улица завршава између границе насељеног места Стојићи и кп 407/1.
3.
Улица „Чеда Вујадиновића“ - улица почиње
од границе насељеног места Мрчићи, између кп 457/4 и кп 457/2,
простире се целом дужином кп 1491, кп 826, кп 1470, кп 1474/1 и
делом кп 1467. Улица завршава на граници насељеног места
Скакавци, између кп 559 (КО Скакавци) и кп 1058, КО Росићи.
Образложење: Чедомир Чедо Вујадиновић био је истакнути друштвено-политички радник родом из Росића. Председник МЗ у више мандата.
4.
Улица „Драгише Мишовића“ – улица почиње
између кп 514 и кп 522, пролази кроз кп 603/1, простире се делом
кп 508 и завршава између границе насељеног места Мрчићи и кп
463/3, КО Росићи.
5.
Улица „Надежде Петровић“ – улица почиње
од улице „Чеда Вујадиновића“, између кп 904 и кп 903, простире
се делом кп 1469 до предложене улице број 6. Улица завршава
између кп 1068/3 и кп 1335, КО Росићи.
6.
Улица „Стевана Сремца“ – улица почиње од
улице „Надежде Петровић“, између границе насељеног места
Мионица и кп 1335, простире се делом кп 1469 и целом дужином
кп 1473/1 и кп 1473/2. Улица завршава између границе насељеног места Мионица и кп 1367/2, КО Росићи.
7.
Улица „Пере Велимировића“ – улица почиње од улице „Стевана Сремца“, на кп 1469, простире се делом
кп 1472 и завршава између кп 1259 и кп 1386, КО Росићи.
8.
Улица „Трњаци“ – улица почиње од улице
„Чеда Вујадиновића“, између кп 914 и кп 745/1, простире се делом кп 1467, кп 988 и завршава између кп 996 и кп 989, КО Росићи.
9.
Улица „Петра Лековића“ – улица почиње од
улице „Чеда Вујадиновића“, између кп 760 и кп 745/1, простире
се делом кп 1468 и целом дужином кп 406. Улица завршава између кп 398/3 и кп 383, КО Росићи.
10.
Улица „Мокрањчева“ – улица почиње од улице „Петра Лековића“, између кп 577 и кп 604, простире се целом
дужином кп 605/2, кп 605/3 и завршава између кп 387 и кп 596/1,
КО Росићи.
11.
Улица „Хаџи Проданова“ – улица почиње од
улице „Петра Лековића“, између кп 625 и кп 717, простире се целом дужином кп 610/2, кп 647 и делом кп 1464. Улица завршава
између кп 267/1 и кп 269/1, КО Росићи.
12.
Улица „Пољана“ – улица почиње од улице
„Хаџи Проданова“, између кп 296/1 и кп 294, пролази кроз кп
296/2, кп 296/3, кп 297, кп 299, кп 375, кп 355, између кп 355 и кп
357 и простире се делом кп 376/2. Улица завршава између кп
342 и кп 390, КО Росићи.
13.
Улица „Анђевина“ – улица почиње од улице
„Хаџи Проданова“, на кп 294, пролази кроз кп 295, кп 287/3, кп
287/1, кп 284/6, кп 283, кп 282 и простире се целом дужином кп
293/2. Улица завршава између кп 319 и кп 281, КО Росићи.
14.
Улица „Радоја Домановића“ – улица почиње
на раскрсници улице „Хаџи Проданова“ и улице „Дечанска“, на кп
267/1, пролази кроз кп 241, кп 237/2, кп 237/3, кп 237/1, кп 239/2,
кп 238, кп 227/1, кп 227/2, кп 228 и кп 199. Улица завршава на кп
198, КО Росићи.

Образложење: Миловановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Грујовићи“ – обухвата кп 224/4, кп
133/4, кп 133/1, кп 142, кп 196/1, кп 196/2, кп 192 и кп 193/1, КО
Радановци.
Образложење: Грујовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
4.
Заселак „Димитријевићи“ – обухвата кп
165/3, кп 165/1, кп 164 и кп 162/1, КО Радановци.
Образложење: Димитријевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
5.
Заселак „Остреш“ – обухвата кп 175/1, КО
Радановци.
6.
Заселак „Лајковача“ – обухвата кп 475, кп
481, кп 480 и кп 500, КО Радановци.
7.
Заселак „Стевановићи“ – обухвата кп 461/3,
кп 506/1, кп 506/2, кп 506/5 и кп део кп 489, КО Радановци.
Образложење: Стевановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
8.
Заселак „Лајковачко поље“ – обухвата кп
527/2 и кп 528, КО Радановци.
9.
Заселак „Матовићи“ – обухвата кп 658, кп
655, кп 654 и кп 553, КО Радановци.
Образложење: Матовићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
10.
Заселак „Радојевићи“ – обухвата кп 595, кп
597, кп 605, кп 706, кп 698, кп 699, кп 696 и кп 697, КО Радановци.
Образложење: Радојевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
11.
Заселак „Трешњица“ – обухвата 737, кп 738,
кп 787 и кп 802, КО Радановци.
12.
Заселак „Богићевићи“ – обухвата 775, КО
Радановци.
Образложење: Богићевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
13.
Заселак „Ливаде у Трешњици“ – обухвата
884, кп 883/2 и кп 882/2, КО Радановци.
14.
Заселак „Шуматница“ – обухвата 941, КО Радановци.
15.
Заселак „Градина“ – обухвата 976, КО Радановци.
16.
Заселак „Јеринићи“ – обухвата 1025 и кп
1031, КО Радановци.
Образложење: Јеринићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
17.
Заселак „Милентијевићи“ – обухвата 1656/1,
кп 1689 и кп 1691, КО Радановци.
Образложење: Милентијевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
18.
Заселак „Ивље“ – обухвата део кп 2049, КО
Радановци.
19.
Заселак „Кичерак“ – обухвата кп 2085/1, кп
2085/2, кп 2085/3, кп 2082/7 и кп 2082/4, КО Радановци.
20.
Заселак „Совинци“ – обухвата кп 2898, кп
2895 и кп 2896/1, КО Радановци.
21.
Заселак „Поповића поље“ – обухвата кп
2321, КО Радановци.
22.
Заселак „Ридови“ – обухвата кп 2324, КО Радановци.
Насељено место Росићи:
1.
Улица „Пут Краља Петра Првог“ – улица почиње између границе насељеног места Мрчићи и кп 1478, про22
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11.
Улица „Васе Чарапића“ – улица почиње од
улице „Велимира Лазовића“, између кп 1009 и кп 1010, простире
се целом дужином кп 1210 и завршава између кп 706 и кп 705,
КО Скакавци.
12.
Улица „Старине Новака“ – улица почиње од
улице „Васе Чарапића“, између кп 854 и кп 851/2, пролази кроз кп
856, кп 866 и простире се целом дужином кп 1032. Улица завршава између кп 870 и кп 1033, КО Скакавци.
13.
Улица „Равни гај“ – улица почиње од улице
„Васе Чарапића“, између кп 739 и кп 729, простире се делом кп
734, пролази кроз кп 675, кп 697, кп 679, кп 667, кп 664, кп 663/2 и
кп 663/3. Улица завршава на кп 684/2, КО Скакавци.
14.
Улица „Веселина Трифуновића“ – улица почиње од улице „Васе Чарапића“, између кп 1094 и кп 1095, пролази кроз кп 1096, кп 1127/3, кп 1129/2 и кп 1136/6. Улица завршава на кп 1133/1, КО Скакавци.
Образложење: Веселин Трифуновић био је истакнута
личност друштвено-политичког живота, родом из Скакаваца. Био
је председник МЗ у више мандата.
15.
Улица „Хиландарска“ – улица почиње од
улице „Веселина Трифуновића“, на кп 1096, пролази кроз кп
1099, кп 1117, кп 1118, кп 1119, кп 1120, кп 1122, кп 1173, кп
1172, кп 1123 и кп 1163. Улица завршава на кп 1161/1, КО Скакавци.
16.
Улица „Видик“ – улица почиње на кп 3/37,
простире се делом кп 1212 и завршава на граници насељеног
места Дивчибаре, између кп 1003/4 (КО Дивчибаре) и кп 3/15, КО
Скакавци.
17.
Улица „Велико брдо“ – улица почиње од
улице „Видик“, на кп 3/37, простире се целом дужином кп 3/28, кп
3/31 и завршава између кп 3/23 и кп 3/30, КО Скакавци.
18.
Улица „Црни врх“ – улица почиње од предложене улице број 16, између кп 1/2 и кп 3/15 простире се делом
кп 1200 и завршава између кп 1/16 и кп 3/1, КО Скакавци.
19.
Улица „Викенд насеље“ – улица почиње од
улице „Црни врх“, између кп 1/2 и кп 1/13, простире се целом дужином кп 1/17 и завршава између кп 1/8 и кп 1/7, КО Скакавци.
1.
Заселак „Расадник“ – обухвата кп 27, кп 28 и
кп 29, КО Скакавци.
2.
Заселак „Трнавци“ – обухвата кп 640/1, кп
640/2, кп 639/4, кп 134 и кп 640/3, КО Скакавци.
3.
Заселак „Ивановићи“ – обухвата кп 1140, кп
1141/3, кп 110 и кп 118, КО Скакавци.
Образложење: Ивановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Мионица:
1.
Улица „Јасик“ – улица почиње од границе насељеног места Скакавци, између кп 152 и кп 157/1, простире се
целом дужином кп 1895/2, кп 1895/1, делом кп 1904, кп 1292, кп
1285, кп 1903, кп 1640, кп 1905 и пролази кроз кп 1312/2, кп 1309,
кп 1308, кп 1307, кп 1287/1, кп 1291, кп 1281, кп 1643, кп 1635 и кп
1636. Улица завршава између кп 1523 и кп 1604, КО Мионица.
2.
Улица „Велико брдо“ – улица почиње од границе насељеног места Скакавци, између кп 153 и кп 157/1, простире се целом дужином кп 154, пролази кроз кп 156, кп 196/5, кп
197/2, кп 196/1 и делом кп 172 и кп 1896. Улица завршава између
кп 620 и кп 584, КО Руда Буква.
3.
Улица „Сокак са Великог брда“ – улица почиње од улице „Јасик“, између кп 651 и кп 744, простире се целом дужином кп 632 и завршава између кп 613 и кп 699, КО Мионица.

15.
Улица „Поље“ – улица почиње од улице „Радоја Домановића“, на кп 240, пролази кроз кп 239/2, кп 238, кп
227/2, кп 214, кп 213 и простире се целом дужином кп 181/1. Улица завршава између кп 172 и кп 207, КО Росићи.
16.
Улица „Дечанска“ – улица почиње на раскрсници улице „Хаџи Проданова“ и улице „Петровића ливаде“, између кп 268/1 и кп 267/1, простире се делом кп 1464 и завршава
између кп 98 и кп 1477, КО Росићи.
1.
Заселак „Милићевићи“ – обухвата кп 481/1,
кп 482/2 и кп 482/3, КО Росићи.
Образложење: Милићевићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
2.
Заселак „Новаковићи“ – обухвата кп 313, кп
312/1, кп 316, кп 315/1 и кп 323/4, КО Росићи.
Образложење: Новаковићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
Насељено место Скакавци:
1.
Улица „Чеда Вујадиновића“ – улица почиње
на граници насељеног места Росићи, између кп 1052 (КО Росићи) и кп 1213, простире се делом кп 1470 (КО Росићи) и делом кп
1213. Улица завршава на граници насељеног места Мионица,
између кп 1058 (КО Росићи) и кп 559, КО Скакавци.
2.
Улица „Велимира Лазовића“ – улица почиње од улице „Чеда Вујадиновића“, између кп 564/2 и кп 564/1,
простире се целом дужином кп 1206/1, кп 1208, кп 1195 и завршава на граници насељеног места Мионица, између кп 1196/1 и
кп 1191, КО Скакавци.
Образложење: Велимир Лазовић био је учесник оба
Балканска рата и Великог рата. Учествовао је у биткама на Церу
и Колубари, прешао је Албанију и погинуо током ослобађања Србије.
3.
Улица „Саве Ковачевића“ – улица почиње
од улице „Велимира Лазовића“, између кп 618 и кп 620, простире
се целом дужином кп 619, делом кп 1201, кп 1204 и пролази кроз
кп 175/1 и кп 36. Улица завршава на кп 37/2, КО Скакавци.
4.
Улица „Брезик“ – улица почиње од улице
„Миливојевићи“, између кп 608 и кп 459, пролази кроз кп 603/1,
простире се целом дужином кп 1203 и завршава између кп 302/3
и кп 319/1, КО Скакавци.
5.
Улица „Саве Машковића“ – улица почиње од
улице „Саве Ковачевића“, између кп 236/1 и кп 455/1, простире
се делом кп 1201 и завршава између кп 6 и кп 299, КО Скакавци.
6.
Улица „Саве Шумановића“ – улица почиње
од улице „Саве Машковића“, између кп 254/1 и кп 260, пролази
кроз кп 259, кп 260, кп 275 и између кп 11 и кп 278, између кп 9 и
кп 285. Улица завршава између кп 287 и кп 272/4, КО Скакавци.
7.
Улица „Питоми брег“ – улица почиње од улице „Саве Ковачевића“, између кп 143 и кп 495/1, простире се целом дужином кп 1205 и завршава између кп 55/2 и кп 93, КО Скакавци.
8.
Улица „Теразије“ – улица почиње од улице
„Саве Ковачевића“, између кп 224 и кп 190, простире се целом
дужином кп 204 и завршава на кп 199, КО Скакавци.
9.
Улица „Лазе Костића“ – улица почиње од
улице „Велимира Лазовића“, између кп 544 и кп 920/1, простире
се целом дужином кп 927, пролази кроз кп 525, кп 526 и завршава између кп 524 и кп 533, КО Скакавци.
10.
Улица „Мрамор“ – улица почиње од улице
„Велимира Лазовића“, између кп 874 и кп 876, пролази између кп
877/1 и кп 873, кроз кп 797/2, кп 798, кп 799, кп 800, простире се
целом дужином кп 814 и делом кп 1209. Улица завршава између
кп 764 и кп 749, КО Скакавци.
23
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС),
50/2013 (УС РС), 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019
- др закон) и члана 15. Статута општине Косјерић (“Службени
лист општине Косјерић”, број 15/19), на предлог Општинског већа
општине Косјерић, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра 2019. године, донела је

4.
Улица „Под Јасиком“ – улица почиње од
улице „Јасик“, између кп 1313 и кп 1328, простире се делом кп
1904, кп 1368 и завршава између кп 1367 и кп 1372, КО Мионица.
5.
Улица „Оштри врх“ – улица почиње на граници насељеног места Субјел, између кп 6/8 (КО Субјел) и кп 1731,
простире се целом дужином кп 1908, пролази кроз кп 1625, кп
1618, кп 1616, кп 1613, кп 1606, кп 1604, кп 1599, кп 1560, кп
1448, кп 1440, кп 1442/1 и простире се делом кп 1905. Улица се
завршава на граници насељеног места Мушићи, између кп 1446
и кп 1443, КО Мионица.
6.
Улица „Теодора Драјзера“ – улица почиње
од улице „Оштри врх“, између кп 1729 и кп 1731, простире се делом кп 1748 и завршава између кп 1763 и кп 1745, КО Мионица.
7.
Улица „Топлице Милана“ – улица почиње између границе насељеног места Скакавци и кп 100/3, пролази
кроз кп 100/1, кп 100/2 и простире се делом кп 100/5, кп 1894 и
завршава између кп 239 и кп 252, КО Мионица.
8.
Улица „Мионичка брда“ – улица почиње на
граници насељеног места Росићи, између кп 1068/1 (КО Росићи)
и кп 68, простире се целом дужином кп 1068/2, делом кп 1893 и
завршава између кп 249 и кп 280/2, КО Мионица.
9.
Улица „Стевана Сремца“ – улица почиње на
граници насељеног места Росићи, између кп 1335 (КО Росићи) и
кп 68, простире се целом дужином кп 1469, кп 1473/1, кп 1473/2
(КО Росићи) и завршава између границе насељеног места Мионица и кп 1367/2 (КО Росићи).
10.
Улица „Сунчев брег“ – улица почиње између
границе насељеног места Мионица и кп 1832 (КО Брајковићи),
простире се делом кп 1910 и завршава између границе насељеног места Мионица и кп 1820 (КО Брајковићи).
1.
Заселак „Дивнићи“ – обухвата кп 410, кп 397
и кп 408, КО Мионица.
Образложење: Дивнићи су најмногобројнија фамилија
у засеоку.
2.
Заселак „Дејановићи“ – обухвата кп 902 и кп
898, КО Мионица.
Образложење: Дејановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
3.
Заселак „Миловановићи“ – обухвата кп 834
и кп 831/2, КО Мионица.
Образложење: Миловановићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
4.
Заселак „Нешковићи“ – обухвата кп 1112, кп
1118, кп 1119 и кп 1120, КО Мионица.
Образложење: Нешковићи су најмногобројнија фамилија у засеоку.
5.
Заселак „Гај“ – обухвата кп 1693, кп 1692 и кп
1695, КО Мионица.
6.
Заселак „Симовића гај“ – обухвата кп 1185 и
кп 1784, КО Мионица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

Одлуку
о изради Плана детаљне регулације
„Тмуша – Сеча Река“ у општини Косјерић
за експлоатацију мермера
Назив плана
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Тмуша
– Сеча Река“ у општини Косјерић за експлоатацију мермера, у
даљем тексту: План детаљне регулације.
Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради
Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације и графички приказ са прелиминарном границом обухвата Плана детаљне регулације.
.
Оквирна граница Плана детаљне регулације
Члан 2.
Прелиминарном границом обухваћене су следеће целе
и делови катастарских парцела и то:
5267/2, 5267/1, 5271/2, 5271/1, 5504, 5505/6, 5505/1 и 5506 и делове катастарских парцела 6047, 5220/1 и 5228 све у КО Сеча
Река.
Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна са оквирном површином обухвата око 11,5 ха, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме
и верификације нацрта плана.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за план
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”,
број 7/11).
За потребе Плана детаљне регулације, користиће се оверен катастарско-топографски план.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 015-1/2018
Датум: 7. новембар 2019. године

Члан 4.
Предмет обраде у Плану детаљне регулације је отварање површинског копа за експлоатацију мермера као архитектонско – грађевинског камена, који је усаглашен са плановима ширег подручја.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић,с.р.
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стране Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни
увид биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање
раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу
са Законом о планирању и изградњи.

Визија и циљ израде плана
Члан 5.
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског
основа за:
• издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама из планова ширег подручја, локацијским условима
и условима надлежних институција.

Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, потребна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на
основу претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду

Члан 9.
План детаљне регулације израдиће се у четири (4)
истоветна примерка у штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације сноси привредно
друштво „Balkan Marble” d.o.o. Младеновац.

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Косјерић”.

Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић а обрађивач Плана детаљне регулације је „Инфоплан“ д.о.о. Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350 - 4/2019 oд 7. новембра 2019. године

Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације биће
дефинисан посебним уговором између Инвеститора и Обрађивача.

Председник
Скупштине општине Косјерић
Иван Ликић,с.р

Место и начин обављања јавног увида
Члан 7.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни увид и јавни увид, након обављене стручне контроле од

.
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лист општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра 2019. године донела је

На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ
I
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне
школе ''Мито Игумановић'', Косјерић, и то:
‐ Испред Савета родитеља:
Владан Виторовић, из Косјерића.
‐

8. новембар 2019. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''МИТО ИГУМАНОВИЋ'', КОСЈЕРИЋ
I
У Школски одбор Основне школе ''Мито Игумановић'',
Косјерић, именује се:
‐ Испред Савета родитеља :
Милорад Митровић, из Косјерића.
‐

Испред Наставничког већа:
Милош Цвијић, из Косјерића.
II

Испред Наставничког већа:
Марија Глигоријевић, из Косјерића.

Мандат новоизабраног члана Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', Косјерић траје до истека мандата
Школског одбора .

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-18 /19
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

Број 022- 19/19
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени
29
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На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра 2019. године донела је

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 16. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19),
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
Бирају се за чланове Општинског већа општине Косјерић:
нице,

8. новембар 2019. године

I
Разрешава се члан Школског одбора Техничке школе,
Косјерић, испред Савета родитеља Гордана Прокић, из Косјерића.

1. Пантелија Јовановић, приватни предузетник, из Дуб-

2. Владимир Спасић, професор технике и информатике, из Косјерића.
II

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Мандат новоизабраних чланова Општинског већа трајаће до истека мандата Општинског већа општине Косјерић.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у ''Службеном листу општине Косјерић''.

Број 022- 15 /19
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

Број 020 - 14/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р.

На основу члана 120. став 6. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 88/2017) и члана 40. Статута општине Косјерић (''Службени
лист општине Косјерић'', број 3/19), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 7. новембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ
I
Именује се члан Школског одбора Техничке школе, Косјерић, и то:
Испред Савета родитеља :
1. Тања Нешковић, из Косјерића.

На основу члана 32.став 1.тачка 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон,101/16-др.закон и 47/18) и члана 54.и 55. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19), Скупштина општине Косјерић на седници 7. новембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
У Комисији за спровођење избора за чланове Савета
месних заједница општине Косјерић , разрешава се заменик члана Спасић Владимир, из Косјерића.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 013-6/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године

II
Мандат новоизабраног члана Школског одбора Техничке школе, Косјерић траје до истека мандата Школског одбора .
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број 022-35/19
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Иван Ликић, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 54. и 55. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић, број 3/19), Скупштина општине Косјерић на седници 7. новембра 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
У Комисију за спровођење избора за чланове Савета
месних заједница општине Косјерић, именује се за заменика
члана Павловић Иван, из Косјерића .
II
Мандат ново именованог заменика члана Комисије траје до истека мандата председника и чланова Комисије.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 013-7/2019
У Косјерићу, 7. новембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић,с.р.

31

8. новембар 2019. године

Број 22/19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

8. новембар 2019. године

Садржај

страна

1

Решење o разрешењу заменика председника и члана Комисије за планове ......................................................
Решење o избору заменика председника и члана комисије за планове ..............................................................

1

Решење o престанку функције члана Oпштинског већа oпштине Kосјерић.........................................................

1

Одлукa o четвртом допунском Буџету општине Косјерић за 2019. годину ..........................................................

2

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе ''Олга Грбић'' у Косјерићу ..............

3

Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ''Олга Грбић'' у Косјерићу ..............

3

Решење o престанку функције члана Oпштинског већа oпштине Kосјерић.........................................................

3

Одлука о допуни одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Косјерић ....

4

Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Тмуша – Сеча Река“ у општини Косјерић за експлоатацију
мермера .....................................................................................................................................................................

24

Решење Агенције за борбу против корупције .........................................................................................................

26

Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', Косјерић .....................

29

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Мито Игумановић'', Косјерић .....................
Решење о избору чланова Општинског већа општине Косјерић ...........................................................................

29
30

Решење о разрешењу заменика члана изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница на подручју општине Косјерић ................................................................................................................

30

Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе Косјерић ..........................................................

30

Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе Косјерић ..........................................................
Решење о именовању заменика члана изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница на подручју општине Косјерић ................................................................................................................

30

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт"
32

31

