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На основу члана 77. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“
број: 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) и члана 33. Статута општине Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђе -
ловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12. 2019. године донела је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ и
ПРАВОБРАНИЛАШТВА

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
за 2020. годину

I. Постојећи број запослених на дан
28.11.2019. године

1. Постојећи број запослених на неодређено
време у Општинској управи општине Аранђе -
ловац општине Аранђеловац, на дан 28.11.2019.
године је (по радним местима слу жбеника и на-
мештеника):

2. Правобранилаштво општине Аранђело-
вац, на дан 28.11.2019. године, је имало једног
запосленог у статусу функционера (Општин-
ски правобранилац). 

3. Постојећи број запослених на одређено
време (због повећаног обима посла) у Општин-
ској управи општине Аранђеловац, на дан
28.11.2019. године је (по радним местима
службеника и намештеника):

4. Правобранилаштво општине Аранђело-
вац, на дан 28.11.2019. године, је имало 1 (јед-
ног) запосленог у радном односу на одређено
време са звањем виши референт.

II. Број запослених на неодређено време
који су потребни у 2020. години за коју се до-
носи Кадровски план

1. Потребан број запослених на неодређено
време у Општинској управи општине Аранђ-
еловац општине Аранђеловац у 2020. години
(по радним местима службеника и намеште-
ника):

Радна места службеника
и намештеника

број
извршилаца

Положај у првој групи 1

Положај у другој групи 1

самостални саветник 14

саветник 28

млађи саветник 7

сарадник 6

млађи сарадник 1

виши референт 18

референт 11

млађи референт 5

намештеник 9

Радна места службеника 
и намештеника

број
извршилаца

Положај у првој групи 0

Положај у другој групи 0

самостални саветник 0

саветник 6

млађи саветник 1

сарадник 1

млађи сарадник 0

виши референт 1

референт 3

млађи референт 2

намештеник 4



2. Број запослених са радним односом на не-
одређено време који су потребни у Правобра-
нилаштву општине Аранђеловац у 2020. го-
дини години за коју се доноси Кадровски план
је 1 функционер-Општински правобранилац и
1 (један) запослени са звањем виши референт.

III. Број приправника чији се пријем
планира у 2020. години за коју се доноси
Кадровски план

1. Општинска управа општине Аранђеловац
планира пријем шест приправника у 2020. го-
дини и то (разврстано по степену образовања):

2. Правобранилаштво општине Аранђело-
вац планира пријем два приправника са висо-
ком стручном спремом (240 ЕСПБ бодова) у
2020. години.

IV. Број запослених чији се пријем у
радни однос на одређено време планира у
2020. години за коју се доноси Кадровски
план

1. Број запослених чији се пријем планира у
Кабинету председника општине Аранђеловац
( разврстано по степену образовања):

2. Број запослених чији се пријем у Оп-
штинској управи општине Аранђеловац у
радни однос на одређено време планира због
повећања обима посла ( разврстано по степену
образовања):

3. Правобранилаштво општине Аранђело-
вац планира пријем 1 (једног) запосленог на
одређено време због повећања обима посла у
2020. години и то са средњом стручном спре-
мом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1100/2019-01-2 од 17.12. 2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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Радна места службеника
и намештеника

број
извршилаца

Положај у првој групи 1

Положај у другој групи 1

самостални саветник 15

саветник 35

млађи саветник 9

сарадник 7

млађи сарадник 1

виши референт 19

референт 11

млађи референт 7

намештеник 11

Приправници
број 

извршилаца

висока стручна спрема (240
ЕСПБ бодова)

3

виша стручна спрема
(180 ЕСПБ бодова)

2

средња стручна спрема 1

Висина стручне спреме
Број 

извршилаца

висока стручна спрема
(240 ЕСПБ бодова)

7

виша стручна спрема
(180 ЕСПБ бодова)

1

средња стручна спрема 6

Висина стручне спреме
Број 

извршилаца

висока стручна спрема
(240 ЕСПБ бодова)

2

виша стручна спрема
(180 ЕСПБ бодова)

0

средња стручна спрема 0



На основу члана 92. став 2 и 4. Закона о бу-
џетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 103/15 99/16, 113/17, 95/2018,
31/2019 и 72/2019) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 2/19), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2019. године донела је 

О Д Л У К У

О ПОТРЕБИ АНГАЖОВАЊА
ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. Ангажује се Екстерни ревизор за ревизију
завршног рачуна буџета општине Аранђеловац
за 2019. годину из реда лица која испуњавају
услове за обављање послова ревизије финан-
сијских извештаја прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.

2. Комисију за избор екстерног ревизора из
тачке 1. ове Одлуке именоваће председник Оп-
штине.

3. Ова Одлука ступа на снагу давањем са-
гласности Државне ревизорске институције, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'' бр. 54/09, 73/10,
101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,
142/14, 103/15, 99/16 113/17, 95/18, 31/19 и
72/19 ), чланом 92. став 2. предвиђено је да екс-
терној ревизији подлежу и завршни рачуни бу-
џета локалних власти.

Чланом 92. став 4. Закона је предвиђено да
екстерну ревизију буџета локалних власти
могу вршити и лица која испуњавају услове за
обављање послова ревизије финансијских из-
вештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија уз сагласност Др жав -
не ревизорске институције. 

Имајући у виду да постоји могућност да
Државна ревизорска институција услед обим-

ности посла неће моћи да изврши ревизију За-
вршног рачуна буџета општине Аранђеловац,
Скупштина општине доноси ову Одлуку у
складу са законом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-1101/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2019.године донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2020.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Програм пословања ЈКП „Бу-
куља“ Аранђеловац за 2020. годину, у тексту
усвојеном Одлуком Надзорног одбора бр. 03-
9255/3 од 05.12.2019.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1102/2019-01-2 од 17.12.2019.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2019.године донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2020.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Програм пословања ЈКП „Зеле-
нило“ Аранђеловац за 2020. годину, у тексту
усвојеном Одлуком Надзорног одбора бр. 2142
од 04.12.2019.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1103/2019-01-2 од 17.12.2019.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДУГА“ 

У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА РАДНУ
2018.-2019. ГОДИНУ 

1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Извештај о реализацији Годиш-

њег плана рада Предшколске установе „Дуга“
у Аранђеловцу за радну 2018.-2019. годину, у
тексту усвојеном Одлуком Управног одбора бр.
04-905 од 13.09.2019.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1104/2019-01-2 од 17.12.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 33. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12. 2019.године, донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДУГА''
AРАНЂЕЛОВАЦ ЗА РАДНУ

2019/2020.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Годишњи план рада Пред-
школске установе „Дуга'' Аранђеловац за
радну 2019/2020.годину, у тексту усвојеном
Одлуком Управног одбора бр.04-907 од 13.09.
2019.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1105/2019-01-2 од 17.12.2019.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу чланова 189. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени. глас-
ник Републике Србије“бр. 88/17,27/18 и 10/19), члана 50. Закона о предшколском васпитању и об-
разовању („Службени гласник Републике Србије“ бр 18/10,101/17,113/17,95/18 и 10/19), Правил-
ника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшкол-
ским установама („Службени гласник Републике Србије“ бр 146/14) и члана 33. став 1. тачка 6.
Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 17.12.2019. године донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДУГА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се предлог економске цене програма васпитања и образовања у Пред-
школској установи „Дуга“ у Аранђеловцу, чији је оснивач Скупштина општине Аранђе ловац. 

Члан 2.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Дуга“ у Аранђ-
еловцу за целодневни боравак у трајању од 11. сати дневно и васпитној групи деце са сметњама
у развоју за 2020. годину утврђује се у висини од 22.503,90 динара месечно по детету.

Структуру економске цене чине 

I ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411 ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 121.644.000,00

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 20.862.000,00

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 220.000,00

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 876.000,00

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.550.000,00

416 НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.940.000,00

УКУПНО I 148.092.000,00

II ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 12.290.000,00

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.045.000,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.940.000,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 970.000,00

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.060.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 15.115.000,00

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 800.000,00

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 100.000,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.300.000,00

УКУПНО II 36.620.000,00

УКУПНО I + II 184.712.000,00

ПРОСЕЧНА ДОЛАЗНОСТ 684

ЕКОНОМСКА ЦЕНА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 270.046,79

МЕСЕЦИ У ГОДИНИ 12,00

ЕКОНОМСКА ЦЕНА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ 22.503,90

20% ВРЕДНОСТИ 4.500,78

80% ВРЕДНОСТИ 18.003,12
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Члан 3.

Дневна економска цена по детету утврђује
се дељењем месечне економске цене по детету
из члана 2. став 1. ове Одлуке са бројем радних
дана у месецу

Члан 4.

Појединачно учешће корисника услуга у
економској цени по детету за целодневни об-
лик рада у трајању од 11 сати дневно и васпит-
ној групи деце са сметњама у развоју је 20% од
економске цене и износи 4.500,00 динара ме-
сечно по детету.

Учешће оснивача у економској цени по де-
тету за целодневне облике рада у трајању од 11
сати дневно и васпитној групи деце са смет-
њама у развоју је 80% од економске цене и из-
носи 18.003,90 динара месечно по детету.

Члан 5.

Појединачно учешће корисника услуга у
економској цени по детету за целодневне
облике рада у трајању од 11 сати дневно -при-
премни предшколски програм утврђује се у из-
носу од 4.050,00 динара месечно по детету.

Члан 6.

За дане одсуства корисник плаћа износ од
50% од утврђеног износа из члана 4. став 1. ове
Одлуке.

Износ утврђен чланом 4. став 1. ове Одлуке
и износ из става 1. овог члана, кориснику се
обрачунава збирно по истеку обрачунског ме-
сеца. 

Члан 7.

Цена ужине за четворочасовни програм из-
носи 1.200,00 динара месечно по детету.

Дневна цена ужине утврђује се дељењем
месечне цене са бројем радних дана у месецу. 

Члан 8.

У случају истовременог боравка у вртићу
троје и више деце из исте породице, трошкова
плаћања услуга вртића ослобођено је треће и
свако наредно дете које борави у вртићу

Члан 9.

Даном почетка примене ове Одлуке престаје
да важи Одлука о економској цена програма
васпитања и образовања у Предшколској уста-
нови „Дуга“ у Аранђеловцу за 2019. годину.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службени гласник општине Аранђело-
вац“а примењиваће се од 01. 01.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1106/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 4. став 3. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачке 2) и
члана 32. став 1. тачке 6) Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 4. став 8. Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др.
закон и 95/18), члана 39. став 3. Закона о пре-
кршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13,
13/16 и 98/16 –УС) и члана 33. став 1. тачка 6.
Статута општине Аранђеловац (“Службени
гласник општине Аранђеловац 2/19), 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ 

О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ
НАДЗОРУ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују садржина и
поступак комуналног инспекцијског надзора,
овлашћења и дужности комуналног инспек-
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тора и друга питања од значаја за комунални
инспекцијски надзор.

На питања која нису уређена овом одлуком
примењују се одредбе посебних закона којима
се уређује комунални инспекцијски надзор и
сходно и супсидијарно одредбе закона којима
се уређују инспекцијски надзор и општи
управни поступак.

+

Комунални инспекцијски надзор

Члан 2.

Комунални инспекцијски надзор је инспек-
цијски надзор над извршавањем закона и дру-
гих прописа у пословима из изворне надлеж-
ности општине, који је у делокругу комуналне
инспекције.

Комунални инспекцијски надзор обухвата
надзор у погледу коришћења и одржавања
објеката за снабдевањe водом за пиће, одво-
ђења и пречишћавања атмосферских и отпад-
них вода, одржавања шахти, хидраната и слив-
ника, одржавања канализације, управљања ко-
муналним отпадом, управљања и уређења гро-
баља, сахрањивања, погребне делатности,
управљања јавним паркиралиштима, функцио-
нисања и одржавања објеката јавне расвете,
управљања пијацама, одржавања путева,
улица, тргова, коловоза и тротора, одржавања,
уређења и чишћења јавних површина, одржа-
вања, уређења и чишћења јавних зелених по-
вршина, послова зоохигијене, контроле стања
комуналних објеката, уређаја и инсталација,
начина и безбедности њиховог коришћења, ко-
муналног реда, становања и одржавања зграда,
и друге послове у областима од непосредног
интереса за грађане. 

Комунални инспекцијски надзор обухвата
надзор над јавним комуналним и другим јав-
ним предузећима које је основала општина, од-
носно над привредним субјектима којима је по-
верено вршење комуналне делатности.

Комунални инспектор

Члан 3.

Послове комуналног инспекцијског надзора
из члана 1. ове одлуке за територију општине
Аранђеловац, комунална инспекција обавља
преко комуналног инспектора. 

Приликом вршења надзора, комунални ин-
спектор има службену легитимацију којом до-

казује својство инспектора. Легитимацију ко-
муналног инспектора издаје начелник општин-
ске управе. Образац и садржина легитимације
комуналног инспектора прописана је Правил-
ником о изгледу обрасца службене легитима-
ције инспектора („Службени гласник РС“, број
81/15). 

Мање сложене радње за потребе комуналне
инспекције врше комунални редари. 

II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ
КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

Овлашћења и дужности у погледу
делокруга, вођења поступка, извођења

доказа, утврђивања чињеница, изрицања 
и предузимања мера

Члан 4.

Комунални инспектор је овлашћен да: 
1. контролише управљање неопасним кому-

налним отпадом; 
2. контролише чишћење и одржавање јавних

површина око предузећа, установа, спортских
терена и објеката, пословних и стамбених
објеката, градилишта, неизграђених плацева,
стоваришта, као и осталих јавних површина; 

3. контролише одржавање јавних зелених
површина; 

4. контролише водоводну и канализациону
инсталацију; 

5. контролише одржавање јавне расвете; 
6. контролише одржавање фасада, олука и

клима уређаја, као и одржавање, чишћење и
уређење излога и површине око зграда; 

7. контролише оглашавање на отвореним
површинама; 

8. контролише заузеће јавних површина ма-
њим монтажним објектима привременог ка-
рактера, тезгама, витринама, фрижидерима, из-
ложбеним сталцима, жардињерама, летњим ба-
штама, хаварисаним возилима, пољопривред-
ним прикључним машинама и другим ства-
рима и предметима, складиштење робе и амба-
лаже испред радњи и других објеката на улици,
тротоарима, скверовима и осталим површи-
нама јавне намене; 

9. контролише управљање, уређење и одр-
жавање пијацама, јавним паркиралиштима и
гробљима; 

10. контролише одржавање уличних отвора
(шахти и сливника) и хидраната; 
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11. контролише одржавање других објеката
и површина од општег, односно јавног инте-
реса, чија функционалност, изглед и чистоћа
утичу на изглед и уређење насељеног места; 

12. контролише истовар, утовар и претовар
огревног, грађевинског и другог материјала и
робе са аспекта комуналног реда, изношење
кућног и уличног неопасног отпада, зеленог и
кабастог отпада, шљаке, угљене прашине,
шута, пепела и сл; 

13. контролише испуштање отпадних и фе-
калних вода, и одржавање септичких јама;

14. контролише сакупљање и одвођење ат-
мосферских вода са јавних површина; 

15. контролише извођење радова од стране
инвеститора на површинама јавне намене,
враћање јавних површина у првобитно стање
и њихово чишћење након завршетка радова; 

16. контролише одржавање катастарских
парцела у грађевинској зони које су видљиве
са јавне површине, односно површине јавне
намене или површине у јавном коришћењу;

17. контролише услове држања домаћих жи-
вотиња и обављање послова зоохигијене;

18. контролише радно време угоститељских
и занатских објеката;

19. надзире примену прописа у области ста-
новања и одржавања зграда;

20. врши увид у опште и појединачне акте,
евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и фи-
зичких лица;

21. врши идентификацију лица путем увида
у личну исправу или другу јавну исправу са
фотографијом;

22. саслуша и узима изјаве од одговорних
лица, присутних лица и сведока;

23. врши увиђај, односно прегледа објекте,
постројења и уређаје за обављање комуналне
делатности и пословне просторије ради прику-
пљања неопходних података; 

24. врши увиђај, односно прегледа објекте,
постројења и уређаје који служе коришћењу
комуналних услуга, укључујући и оне које
представљају унутрашње инсталације и при-
падају кориснику комуналне услуге; 

25. фотографише и сними простор у коме се
врши инспекцијски надзор, као и ствари које
су предмет надзора; 

26. записником налаже или предлаже мере
за отклањање незаконитости, односно непра-
вилности у одређеном року, ради усаглаша-
вања пословања и поступања са законом, под-
законским прописима и општинским одлу-

кама, а уколико надзирани субјекат не поступи
по наложеним мерама из записника, доноси
решење о налагању мера, осим код нерегисто-
ваних субјеката када се мере изричу само ре-
шењем;

27. окончава поступак записником уколико
странка у року који је одређен записником из-
врши наложене мере;

28. наложи кориснику извршење утврђених
обавеза као и отклањање недостатака на унут-
рашњим инсталацијама и да приступи тим ин-
сталацијама приликом извршења решења
којим је наложио отклањање недостатака или
искључење корисника са комуналног система; 

29. нареди решењем уклањање ствари и дру-
гих предмета са површина јавне намене ако су
они ту остављени противно прописима; 

30. наложи решењем уклањање, односно
премештање возила, као и постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила са по-
вршина јавне намене ако су остављена про-
тивно прописима;

31. забрани решењем одлагање отпада на
местима која нису одређена за ту намену; 

32. забрани решењем спаљивање отпада
изван за то одређеног постројења; 

33. забрани паљење траве и другог растиња,
отпадне предмете и материјале на путу и дуж
путног појаса;

34. забрани решењем одлагање комуналног
отпада ван за то одређених комуналних кон-
тејнера и типских посуда; 

35. забрани решењем премештање комунал-
них контејнера од стране неовлашћених лица,
као и њихово оштећење и уништење; 

36. забрани решењем бацање горућих пред-
мета и неохлађеног пепела у комуналне кон-
тејнере и корпе за отпад; 

37. забрани решењем одлагање комуналног
отпада на местима која нису одређена као од-
лагалишта, трансфер станице или регистро-
ване комуналне депоније и на приступне пу-
теве тим локацијама; 

38. забрани решењем одлагање отпадног
грађевинског материјала, земље и осталог гра-
ђевинског материјала ван за то одређене лока-
ције; 

39. забрани решењем одлагање отпада,
земље, грађевинског материјала и отпадних ма-
терија у водотоке и на обале водотока; 

40. забрани решењем оштећење и уништење
водоводне и канализационе инсталације; 

41. забрани решењем оштећење и уништење
инсталације јавне расвете; 
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42. забрани решењем оштећење и уништење
дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог
имобилијара и опреме на игралиштима; 

43. забрани решењем оштећење и уништење
зелених површина, засада и осталог пратећег
имобилијара и опреме; 

44. забрани решењем оштећење и уништење
објеката од општег јавног интереса; 

45. забрани решењем заузеће и уређење по-
вршина јавне намене без одобрења надлежне
службе; 

46. забрани обављање комуналне делатно-
сти субјекту који ту делатност обавља су-
протно одредби члана 9. Закона о комуналним
делатностима; 

47. нареди обустављање радова који се бес-
правно изводе на јавним површинама или про-
тивно важећим прописима и издатој докумен-
тацији; 

48. нареди уклањање снега и леда са путева,
улица и тротоара као и уклањање леденица са
кровова и тераса; 

49. нареди трајно уклањање засада који ош-
тећују или могу да оштете мрежу јавних инста-
лација; 

50. нареди поткресивање дрвећа које доди-
рује електро и телефонску мрежу и јавну рас-
вету

51. нареди обавезу вршења зоохигијенске
делатности; 

52. одреди рокове за отклањање неправил-
ности или недостатака, односно за извршење
решења; 

53. издаје прекршајни налог када је за пре-
кршај у надлежности комуналне инспекције од
прекршајних санкција предвиђена једино нов-
чана казна у фиксном износу и подноси захтев
за покретање прекршајног поступка, односно
пријаву за привредни преступ или кривично
дело када оцени да постоји сумња је повредом
прописа учињен прекршај, привредни преступ
или кривично дело; 

54. предузима и друге радње и мере ут-
врђене законом и одлукама Скупштине оп-
штине Аранђеловац.

Самосталност у раду

Члан 5.

Комунални инспектор обавештава непо-
средно претпостављеног, руководиоца инспек-
ције и начелника општинске управе о појавама
битнијег нарушавања самосталности и незако-
нитог утицаја на његов рад.

Разлика у овлашћењима комуналне
инспекције и комуналне милиције

Члан 6.

За разлику од комуналне милиције, која изу-
зетно може бити овлашћена на вођење управ-
ног поступка и доношење решења, комунална
инспекција води поступак комуналног инспек-
цијског надзора, као посебан управни посту-
пак, што укључује сачињавање записника и до-
ношење решења којим се изричу управне мере.

Изузетно, у једноставним и очигледним
стварима нарушавања комуналног реда, које су
мањег обима и значаја и не захтевају вођење
управног поступка, изрицање управне мере и
праћење њеног извршења, а у којима инспек-
тор затекне лице у вршењу прекршаја (нпр. ба-
цање кућног и другог комуналног отпада ван
посуда за одлагање отпада), комунална инспек-
ција овлашћена је да, без вођења управног по-
ступка, изда прекршајни налог, који садржи ут-
врђене чињенице и доказе.

III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Покретање поступка комуналног
инспекцијског надзора по представци

Члан 7.

При покретању поступка комуналног ин-
спекцијског надзора по службеној дужности,
комунални инспектор узима у обзир пријаве и
друге представке правних и физичких лица
којима се иницира поступак комуналног ин-
спекцијског надзора, и одлучује о покретању
поступка у складу са законом.

Налог за комунални инспекцијски надзор

Члан 8.

Када се заустављањем или остављањем во-
зила, односно постављањем или остављањем
објеката, уређаја и других ствари и предмета
супротно прописаним обавезама омета вршење
комуналне услуге, коришћење комуналних
објеката или пута или када је неопходно пред-
узимање хитних мера у јавном интересу, одно-
сно када то захтевају разлози спречавања или
отклањања непосредне опасности по кому-
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нални ред и друга добра и права која штити ко-
мунална инспекција, комунални инспекцијски
надзор може се вршити без издавања налога за
комунални инспекцијски надзор.

Обавезе надзираних субјеката

Члан 9.

Правна и физичка лица дужна су да кому-
налном инспектору омогуће несметано обав-
љање надзора, да му без одлагања дају по-
требне податке и ставе на увид и располагање
потребну документацију и друге доказе, ако ко-
мунални инспектор не може да их прибави по
службеној дужности, и изјасне се о чињени-
цама које су од значаја за вршење надзора.

Записник

Члан 10.

О сваком извршеном надзору и предузетим
радњама комунални инспектор саставља запис-
ник, у складу са законом.

Изузетно, у случају из члана 6. став 2. ове
одлуке комунални инспектор не саставља за-
писник. 

Посебна мера наредбе

Члан 11.

Комунални инспектор, у вршењу инспек-
цијског надзора из члана 8. ове одлуке, наре-
диће решењем кориснику, односно сопстве-
нику, ако је присутан, да одмах уклони ствари,
односно предмете, под претњом принудног из-
вршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази
на лицу места, комунални инспектор ће, без са-
слушања странке, донети решење којим ће на-
ложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одре-
дити и на минуте. 

Решење из става 2. овог члана лепи се на те
ствари, односно предмете уз назначење дана и
часа када је налепљено и тиме се сматра да је
достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не
утиче на ваљаност достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи
по датом налогу, комунални инспектор ће од-

редити постављање уређаја којим се спречава
одвожење возила, односно одредиће да се во-
зила, ствари и други предмети уклоне о трошку
корисника, односно сопственика, на место које
је за то одређено. 

Трошак из става 4. овог члана се утврђује
актом надлежног органа општине и може да
обухвата трошкове поступка, одношења во-
зила, ствари и другог предмета, лежарине и
друге доспеле трошкове. 

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог
члана не одлаже његово извршење. 

Мере за отклањање неправилности.
Решење и жалба

Члан 12.

Ако комунални инспектор приликом вр ше -
ња надзора утврди да пропис није примењен
или да је неправилно примењен, наложиће
мере и рок за отклањање неправилности запис-
ником, а уколико странка не поступи по нало-
женим мерама из записника донеће решење о
отклањању утврђене неправилности и одре-
диће рок за њено отклањање.

На решење комуналног инспектора може се
изјавити жалба општинском већу у року од 15
дана од дана достављања решења, осим ако је
законом другачије предвиђено.

Жалба не одлаже извршење решења кому-
налног инспектора, осим ако је законом друга-
чије одређено. Када, у складу са овом одлуком,
жалба не одлаже извршење решења, кому-
нални инспектор може из оправданих разлога
одредити да жалба одлаже извршење решења,
што образлаже у решењу. Оправдани разлози
подразумевају да одлагање извршења није про-
тивно јавном интересу, односно да није у пи-
тању хитна мера, односно радња која не трпи
одлагање.

Решење општинског већа је коначно у упра -
вном поступку и против њега се може покре-
нути управни спор.

Сарадња у комуналном инспекцијском
надзору

Члан 13.

Комунални инспектор у обављању послова
сарађује са органом унутрашњих послова, ко-
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муналном милицијом и другим инспекцијама,
у складу са законом.

Сарадња из става 1. овог члана обухвата на-
рочито: међусобно обавештавање, размену ин-
формација, пружање непосредне помоћи и
предузимање заједничких мера и активности
од значаја за обављање послова комуналног
инспекцијског надзора.

Када комунални инспектор утврди повреду
прописа чију примену контролише други ор-
ган, односно друга инспекција, дужан је да о
томе обавести надлежни орган, односно над-
лежну инспекцију.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 14.

Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице ако:

1. онемогући, омета или вређа комуналног
инспектора у вршењу послова комуналног ин-
спекцијског надзора;

2. не достави тражене податке, које кому-
нални инспектор није могао да прибави по
службеној дужности, у року који одреди кому-
нални инспектор, или на други начин отежава,
неоправдано одлаже или продужава (одугов-
лачи) вршење комуналног инспекцијског над-
зора;

3. не поступи по решењу комуналног ин-
спектора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице у правном лицу у фиксном
износу од 15.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник, новчаном казном у фиксном
износу од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном у фиксном
износу од 10.000,00 динара.

За прекршаје из овог члана, комунални ин-
спектор издаје прекршајни налог у складу са
законом којим се уређују прекршаји.

Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара, казниће се за прекршај фи-
зичко лице у једноставним и очигледним ства-
рима нарушавања комуналног реда (члан 6.
став 2).]

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о комуналној инспекцији
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 87/2017).

Члан 16.

Одредбе других одлука, које нису усагла-
шене са одредбама ове одлуке, усагласиће се
са одредбама ове одлуке у року од 3 (три) ме-
сеца.

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1107/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 73. Закона о угоститељству
(“Службени гласник РС”, бр. 17/2019) и члана
33. став 1. тачка 6. и 14. Статута општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 2/2019 ) 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12.2019. године донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

У Одлуци о боравишној такси (“Службени
гласник општине Аранђеловац”, бр. 9/2019) ( у
даљем тексту: Одлука) у члану 3. Одлуке речи
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”Одељење за привреду и друштвене делатно-
сти” замењују се речима ”Одељење за пореске
послове”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1108/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. за-
кон и 47/2018), и члана 33. став 1. тачка 6. Ста-
тута општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, број 2/2019), у
циљу реализације мера и активности предви-
ђених Локалним антикорупцијским планом оп-
штине Аранђеловац усвојеног Одлуком Скуп-
штине општине Аранђеловац од 12.6.2019. го-
дине („Службени гласник општине Аранђело-
вац“, број 5/2019), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ
ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ

ФУНКЦИОНЕРА У ПОСТУПКУ
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА 

Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређује поступак
пријављивања и управљања приватним инте-
ресима јавних функционера општине Аранђ-
еловац, у поступку утврђивања предлога и до-
ношења одлука и других општих аката из над-
лежности општине Аранђеловац.

Члан 2.

Јавни функционер, у смислу ове одлуке,
јесте председник општине Аранђеловац и ње-
гов заменик, члан Општинског већа општине
Аранђеловац и одборник Скупштине општине
Аранђеловац.

Приватни интерес јавног функционера, у
смислу ове одлуке, јесте било каква корист или
погодност за јавног функционера или за друго
са њиме повезано лице у вези са предметом од-
луке или другог општег акта у чијем предла-
гању, односно доношењу учествује. 

На одређивање круга повезаних лица, у сми-
слу одредби ове одлуке, примењују се прописи
којима се уређује спречавање сукоба интереса
при вршењу јавних функција.

Члан 3. 

Јавни функционер је дужан да пријави при-
ватни интерес у вези са одлуком или другим
општим актом у чијем предлагању или доно-
шењу учествује.

Члан 4.

Јавни функционер дужан је да одмах по са-
знању, а најкасније у року од 3 (три) дана од
дана сазнања, пријави писаним путем органу
надлежном за решавање сукоба интереса јав-
них функционера, у смислу закона којим се
уре ђује спречавање сукоба интереса при врше -
њу јавних функција, Општинском већу одно-
сно Скупштини општине и Одбору за кад-
ровска и административна питања Скупштине
општине, постојање приватног интереса у по-
гледу предмета одлуке или другог општег акта
чији предлог утврђује односно у чијем доно-
шењу учествује.

Јавни функционер је дужан да о постојању
приватног интереса из става 1. овог члана истог
дана обавести јавност путем средстава јавног
информисања или на други примерен начин. 

Члан 5.

Сматраће се да приватни интерес јавног
функционера не постоји уколико се корист или
погодност предвиђена одлуком или другим оп-
штим актом, чији се предлог утврђује односно
који се доноси, односи на све грађане на тери-
торији општине Аранђеловац.
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Члан 6.

Јавни функционер је дужан да се уздржи од
било каквих активности у вези са предлагањем
односно доношењем одлуке или општег акта
из члана 3. ове одлуке од тренутка достављања
пријаве до тренутка добијања обавештења од
органа надлежног за решавање сукоба инте-
реса јавних функционера, у смислу закона
којим се уређује спречавање сукоба интереса
при вршењу јавних функција.

Члан 7.

Одбор за кадровска и административна пи-
тања Скупштине општине даје савете и смер-
нице у вези са пријављивањем приватног ин-
тереса јавних функционера, води евиденцију о
пријавама приватног интереса јавних функцио-
нера и прати извршавање обавезе пријављи-
вања приватних интереса јавних функционера.

Члан 8.

Евиденција о пријавама приватних интереса
јавних функционера садржи податке о датуму
пријема пријаве; предмету пријаве и обавеш-
тењу органа надлежног за решавање сукоба ин-
тереса јавних функционера, које буде достав-
љено Општинском већу односно Скупштини
општине, у складу са законом којим се уређује
спречавање сукоба интереса при вршењу јав-
них функција. 

Евиденција о пријавама приватних интереса
јавних функционера објављује се на званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.

Члан 9.

Надлежни одбор извештава Скупштину оп-
штине о пријављеним приватним интересима
јавних функционера у поступку доношења оп-
штих аката. 

Извештај из става 1. овог члана, уколико је
било пријава приватних интереса јавних функ-
ционера, подноси се Скупштини општине
најкасније до 31. марта текуће године за пре-
тходну годину.

Извештај из става 1. овог члана садржи по-
датке о броју и предмету пријава приватног ин-
тереса и податке о праћењу извршавања оба-
везе пријављивања приватног интереса. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се
на званичној интернет презентацији општине
Аранђеловац.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1109/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 33. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 2/2019), и Закључка Владе
Републике Србије 05 бр. 023-4235/2019-3 од
09.05.2019. године,

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12. 2019.године донела је 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
КОНВЕРЗИЈУ ДУГА ПО ОСНОВУ
ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У

ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ДРУШТВА
„СИМПО“ АД ВРАЊЕ 

1. Скупштина општине Аранђеловац је са-
гласна да се дуг по основу изворних јавних
прихода од пореза на имовину правних лица,
накнаде за заштиту и унапређење животне сре-
дине, комуналне таксе и и накнаде за кориш-
ћење грађевинског земљишта, у укупном из-
носу од 180.957,06 динара на дан 09.05.2019.
године, који „Симпо“ ад Врање има према бу-
џету општине Аранђеловац, конвертује у
трајни улог општине Аранђеловац у капиталу
друштва.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
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О б р а з л о ж е њ е

Закључком Владе Републике Србије Србије
05 бр. 023-4235/2019-3 од 09.05.2019. године
препоручено је државним повериоцима да
своја потраживања према „Симпо“ ад. Врање,
са стањем на дан 09. мај 2019. године, са при-
падајућом каматом до дана доношења овог за-
кључка, конвертују у трајни улог у капиталу
друштва.

На основу података Одељења за пореске по-
слове-Општинске управе општине Аранђело-
вац дуг „Симпо“ ад. Врање по основу изворних
јавних прихода од пореза на имовину правних
лица, накнаде за заштиту и унапређење жи-
вотне средине, комуналне таксе и и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта, са припа-
дајућом каматом до дана 09.05.2019. године,
према буџету општине Аранђеловац, износи
180.957,06 динара.

Поступајући по наведеном Закључку Владе
Републике Србије, а на основу овлашћења из
члана 33. Статута општине Аранђеловац,
Скупштина општине је донела Одлуку као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-1110/2019-01-2 од 17.12. 2019. го-
дине

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („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 33. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр.2/19) уз прибављену саглас-
ност Министарства државне управе и локалне
самоуправе број 015-05-00246/2019-24 од
28.11.2019.године,

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној дана 17.12.2019.године, донела
је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА ЗА
НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

Овом одлуком одређују се називи улица за-
сеока за насељена места на територији оп-
штине Аранђеловац.

Члан 2.

У насељеном месту Аранђеловац ут-
врђују се следећи називи улица

1. Улица др. Радисава Радојковићa (Опис
предложене улице бр.1: Улица почиње на кп 14
(између кп 8 и 15/1), иде целом дужином том
истом кп, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 17/5 и 17/8). Све у КО Аранђеловац.

Напомена: Предложена Улица 1 је део по-
стојеће Војвођанске улице.

Образложење: Чувени лекар из Аранђе -
ловца

2. Улица Радивоја виолинисте (Опис пред-
ложене улице бр.2: Улица почиње на кп 4961/3
(између кп 1511 и 1497/3), иде целом дужином
том истом кп, на чијој се територији завршава
(између кп 1506/18 и 1493/3). Све у КО
Аранђе ловац.

Напомена: Предложена Улица 2 је део по-
стојеће улице Јосифа Панчића.

Образложење: Чувени виолиниста који је
својевремено живео у том делу Аранђеловца

3. Улица Косте Јовановићa (Опис предло-
жене улице бр.3: Улица почиње на кп 1022/6
(између кп 1021/7 и 1022/7), иде делом дуж
исте кп, сече кп 1020/3, даље иде целом дужи-
ном на кп 859/1, на чијој се територији за-
вршава (између кп 859/12 и 859/6). Све у КО
Аранђеловац.

Напомена: Предложена Улица 3 је део по-
стојеће улице Владике Николаја Велимиро-
вића.

Образложење: Коста Јовановић(1920-2000),
први апотекар/фармацеут у Аранђеловцу.
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4. Улица Мире Ступице (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње на кп 3097/8 (између
кп 3097/5 и 3097/6), иде делом дуж исте кп,
скреће и иде делом дуж кп 3099/5 и кп 3099/4,
на чијој се територији завршава (између кп
3099/2 и 3099/1). Све у КО Аранђеловац.

Напомена: Предложена Улица 4 је део по-
стојеће улице Радоја Домановића.

Образложење: Позната српска глумица која
је једно време живела у Аранђеловцу.

5. Улица Боре Тодоровићa (Опис предло-
жене улице бр.5: Улица почиње на кп 5045/1
(код кп 5045/2), иде преко кп 4716/1, 4708/2, де-
лом дуж кп 4717/12 и кп 4717/5, завршава се на
кп 4719/3 (између кп 4874 и 4875/1). Све у КО
Аранђеловац.

Образложење: Познати глумац који је једно
време живео у Аранђеловцу.

6. Улица Шабана Бајрамовића (Опис пред-
ложене улице бр.6: Улица почиње на кп 2561
(између кп 2585/1 и 2449), иде целом дужином
том истом кп, на чијој се територији завршава
(између кп 2563 и 2432). Све у КО Аранђело-
вац.

Образложење: Шабан Бајрамовић (1936-
2008), најпознатији музичар ромске национал-
ности.

Напомена: Предложена Улица 6 је део по-
стојеће Ђурђевданске улице.

7. Ћаћина улица (Опис предложене улице
бр.7: Улица почиње на кп 133/2 (између кп
133/15 и 133/16), иде делом дуж кп 132/27,
132/34, 131/13, завршава се на кп 131/1 (између
кп 131/23 и 131/29). Све у КО Врбица.

Напомена: Предложена Улица 7 је део по-
стојеће Бранка Миљковића.

Образложење: Назив улице се даје по по-
току који пролази кроз овај крај, „Ћаћин по-
ток“.

8. Улица Поп Ранка Митровићa (Опис пред-
ложене улице бр.8: Улица почиње на кп 1560/9
(између кп 1560/10 и 1560/8), иде делом дуж
исте кп, затим делом дуж кп 1560/1 на чијој се
територији завршава (између кп 1560/40 и
1559). Све у КО Аранђеловац.

Напомена: Предложена Улица 8 постоји у
Адресном регистру под незваничним називом
Дринска 1.

Образложење: Један од организатора Дру-
гог српског устанка, у чијој кући су вођени до-
говори око организације устанка. Рођен у Ру-
довцима .Преминуо 1820. године.

9. Улица Весе Бостона (Опис предложене
улице бр.9: Улица почиње на кп 4025/7 (између

кп 4021 и 4025/4), иде делом дуж исте кп, за-
тим делом дуж кп 4025/9 на чијој се територији
завршава (између кп 4002 и 4025/8). Све у КО
Аранђеловац.

Напомена: Предложена Улица 9 постоји у
Адресном регистру под незваничним називом
Моравска 1.

Образложење: Веселин Максимовић( 1909-
1972), чувени локални абаџија, заступник ком-
паније „Сингер“ која је позната по производњи
шиваћих машина.

10. Улица Јована Крстовићa (Опис предло-
жене улице бр.10: Улица почиње од постојеће
Ђурђевданске улице, на кп 3941/1 (између кп
752/22 и 734/7), иде целом дужином том истом
кп, на чијој се територији завршава (између кп
740 и 738). Све у КО Врбица.

Образложење: Један од учесника у Првом
српском устанку из ових крајева, побратим
вође устанка Карађорђа Петровић.

11. Соколска улица (Опис предложене улице
бр.11: Улица почиње од постојеће Петра
Илића, на кп 734/5 (између кп 734/10 и 734/4),
иде целом дужином том истом кп, на чијој се
територији завршава (између кп 734/6 и 733/2).
Све у КО Врбица.

Напомена: Предложена Улица 11 пред-
ставља продужетак постојеће улице Петра
Илића.

Образложење: Назив улице даје се по по-
знатом и утицајном удружењу „Соко“ које је и
данас активно у овим крајевима.

Члан 3.

У насељеном месту Бања утврђују се сле-
дећи називи улица и засеока:

1. Улица“ Крћевачки пут“ (Опис предложене
улице бр.1: Улица почиње на кп 3640/3, (из-
међу кп 1021/10 и 847/2), иде целом дужином
том кп, и на њеној територији се завршава (из-
међу кп 2606/4 и 2607/4). Све у КО Бања. На-
помена: Предложена Улица 1 је заједничка са
насељеним местима Врбица и Крћевац-оп-
штина Топола.

2. Улица„ Краља Петра Првог“ (Опис пред-
ложене улице бр.2: Улица почиње на кп 3623,
(између кп 1073/4-КО Бања и 1952/10-КО
Врбица), иде делом дуж те кп, сече кп 3666 и
1983, даље иде целом дужином на кп 3698, на
чијој се територији завршава (између кп 2711
и 2710) код границе са суседним насељеним
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местом Топола-село, општина Топола). Све у
КО Бања. 

Напомена: Предложена Улица 2 је зајед-
ничка са насељеним местима Врбица општина
Врбица и Топола(село)-општина Топола..

3. Улица „Војводе Степе“(Опис предложене
улицебр.3:Улица почиње од предложене Улице
број 1, на кп 3640/3, (између кп 851/1 и 879/4),
иде делом дуж кп 848/24, даље делом дуж кп
3630, сече кп 3620/2, даље иде целом дужином
на кп 3691, на чијој се територији завршава
(између кп 114/3 и 102/3). Све у КО Бања.

4. Улица „Страхињића бана“ (Опис предло-
жене улице бр.4: Улица почиње од предложене
улице број 1, на кп 3640/3, иде делом дуж кп
1005/7, преко кп 1000/3, 983/2, 983/1, делом
дуж кп 982/2, 901/4, 872/7 даље иде целом ду-
жином на кп 865/5, на чијој се територији за-
вршава (између кп 865/6 и 865/4). Све у КО
Бања.

5. Улица „1. маја“ (Опис предложене улице
бр.5:Улица почиње од предложене Улице 3, на
кп 3630, иде делом дуж кп 868/3, 867/1 и дуж
кп 870/1 на чијој се територији завршава (из-
међу кп 866/11 и 866/5). Све у КО Бања.

6. Улица „Петра Кочића“ (Опис предложене
улице бр.6:Улица почиње од предложене Улице
3, на кп 3630, иде делом дуж кп 863/4 и 864/6,
завршава се на кп 864/10). Све у КО Бања.

7. Улица“Краљевића Марка“ (Опис предло-
жене улице бр.7:Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 3630, иде делом дуж кп 858/3,
скреће и сече кп 859/1, даље иде дуж кп 861/6
на чијој се територији завршава (између кп
859/9 и 861/4). Све у КО Бања.

8. Улица „Милоша Обилића“ (Опис предло-
жене улице бр.8:Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 3630, иде делом дуж кп 146/8,
завршава се на кп 146/1). Све у КО Бања.

9. Улица „Кнеза Лазара“ (Опис предложене
улице бр.9:Улица почиње од предложене Улице
3, на кп 3630, иде целом дужином на кп 145/3,
на чијој се територији завршава (између кп
145/6 и 145/18). Све у КО Бања.

10. Улица „Николе Тесле“ (Опис предло-
жене улице бр.10: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 3630, иде делом дуж кп
145/35, завршава се на кп 145/1). Све у КО
Бања.

11. Улица „Милана Ракића“ (Опис предло-
жене улице бр.11: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се делом
дуж кп 3632, скреће и иде дуж кп 966/4, затим
преко кп 966/3, завршава се на кп 957/4 (између
кп 962 и 957/3). Све у КО Бања.

12. Улица„Илије Бирчанина“ (Опис предло-
жене улице бр.12: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом ду-
жином на кп 946, на чијој се територији за-
вршава (између кп 912/4 и 929). Све у КО
Бања.

13. Улица „Церска“ (Опис предложене
улице бр.13:Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом дужи-
ном на кп 3628, на чијој се територији за-
вршава (између кп 929 и 1149/1). Све у КО
Бања.

14. Улица „Топлице Милана“ (Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом ду-
жином на кп 1189, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1165/2 и 1166/3). Све у КО
Бања. 

15. Улица“Алексе Ненадовића“ (Опис пред-
ложене улице бр.15 :Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом ду-
жином на кп 699/15, на чијој се територији за-
вршава (између кп 699/22 и 699/26). Све у КО
Бања.

16. Улица“Јанка Катића“(Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом дужи-
ном на кп 676, на чијој се територији завршава
(између кп 688/9 и 699/5). Све у КО Бања.

17. Улица „Цара Душана“ (Опис предло-
жене улице бр.17Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3640/3, пружа се делом дуж кп
3634, 592, скреће и иде дуж 593/2 на чијој се
територији завршава (између кп 593/1 и 594/1).
Све у КО Бања.

18. Улица“Данка Поповића“ (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом ду-
жином на кп 731, на чијој се територији за-
вршава (између кп 732/1 и 729/3). Све у КО
Бања.

19. Улица „Војводе Путника“(Опис предло-
жене улице бр.19: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се делом
дуж кп 3638, скреће и иде дуж кп 3634, на чијој
се територији завршава (између кп 338/1 и
337). Све у КО Бања.

20. Улица „Ђурђевданска“ (Опис предло-
жене улице бр.20: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом ду-
жином на кп 3639, на чијој се територији за-
вршава (између кп 470/2 и 478). Све у КО
Бања.

21. Улица „Царице Милице“ ( Опис предло-
жене улице бр.21:Улица почиње од предложене
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Улице 1, на кп 3640/3, пружа се преко кп
2192/4, 2192/3, 402/8, завршава се на кп 400/1).
Све у КО Бања.

22. Улица „Венчачка“ (Опис предложене
улице бр.22: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 3623, иде целом дужином на кп
3641 на чијој се територији завршава (између
кп 1382/2 и 1370/2). Све у КО Бања.

23. Улица„Стевана Синђелића“ (Опис пред-
ложене улице бр.23: Улица почиње од предло-
жене Улице 22, на кп 3641, иде делом дуж кп
1432/14, 1436/4, завршава се на кп 1436/3 (из-
међу кп 1431/2 и 1436/1). Све у КО Бања.

24. Улица „Иве Андрића“ (Опис предложене
улице бр.24:Улица почиње од предложене
Улице 22, на кп 3641, иде целом дужином на
кп 1432/14 на чијој се територији завршава
(код кп 1432/29). Све у КО Бања.

25. Улица „Мајке Јевросиме“ (Опис предло-
жене улице бр.25: Улица почиње од предло-
жене Улице 22, на кп 3641, иде целом дужином
на кп 1432/1 на чијој се територији завршава
(између кп 1432/22 и 1432/21). Све у КО Бања.

26. Улица „Светолика Ранковића“ (Опис
предложене улице бр.26:Улица почиње од
предложене Улице 22, на кп 3641, иде целом
дужином на кп 1429/15 на чијој се територији
завршава (између кп 1429/23 и 1429/24). Све у
КО Бања.

27. Улица „Војводе Степе“ (Опис предло-
жене улице бр.27: Улица почиње од предло-
жене Улице 22, на кп 3641, иде делом дуж кп
1247, затим кроз кп 1240/9, 1240/8, 1235/5, за-
вршава се на кп 1231/3 (између кп 1231/1 и
1231/2). Све у КО Бања. 

28. Улица „ Душана Радоњића“ (Опис пред-
ложене улице бр.28: Улица почиње од предло-
жене Улице 22, на кп 3641, иде целом дужином
на кп 1293 на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1286/1 и 3687). Све у КО Бања.

29. Улица „Војислава Илића“ (Опис предло-
жене улице бр.29:Улица почиње од предложене
Улице 22, на кп 3641, иде целом дужином на
кп 1340/1 на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1356/2 и 1342). Све у КО Бања.

30. Улица „ Брезовачки улица“ (Опис пред-
ложене улице бр.30:Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 3623, иде делом дуж кп
3625, сече кп 3692/1, затим иде дуж кп 3626, на
чијој се територији завршава (између кп 3459/3
и 3463/1). Све у КО Бања. 

Напомена: Предложена Улица 30 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Липо-
вац, општина Топола.

Образложење: Назив дат по делу села.
31. Улица „Стефана Немање“ (Опис предло-

жене улице бр.31:Улица почиње од предложене
Улице 30, на кп 3625, сече кп 3661, делом иде
дуж кп 3279, скреће и иде дуж кп 3287/3, сече
кп 3692/1, даље иде дуж кп 3307/1, завршава се
на кп 3306/3 (код кп 3305). Све у КО Бања.

32. Улица „Алексе Дукића“ (Опис предло-
жене улице бр.32:Улица почиње од предложене
Улице 30, на кп 3625, иде делом дуж кп 3646,
скреће и иде дуж кп 1877, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1879/2 и 1876/6). Све
у КО Бања.

Образложење: Алекса Дукић (1770-1810)
један од учесника устаничке скупштине у
Орашцу 1804. године.

33. Улица „Хајдук Вељкова“ (Опис предло-
жене улице бр.33:Улица почиње од предложене
Улице 32, на кп 3646, иде делом дуж кп 3647,
сече кп 3692/1, даље иде делом дуж кп 3155 на
чијој се територији завршава (између кп 3198/3
и 3196). Све у КО Бања.

34. Улица „Старине Новака“ (Опис предло-
жене улице бр.34:Улица почиње од предложене
Улице 32, на кп 1877, иде делом дуж кп 1890,
завршава се на кп 1892/3 (између кп 1892/1 и
1893/1). Све у КО Бања.

35. Улица „ Дворинска“ (Опис предложене
улице бр.35:Улица почиње од предложене
Улице 30, на кп 3626, иде делом дуж кп 3645,
скреће и иде дуж кп 3660, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 3379/1 и 3066/2). Све
у КО Бања.

Образложење: Дворине је археолошки ло-
калитет у Србији, на коме су откривени остаци
раскошне средњевековне цркве из 14. века, за-
дужбине последњег српског деспота Павла Ба-
кића.

36. Улица „Живана Живановића“ (Опис
предложене улице бр.36.Улица почиње од
предложене Улице 30, на кп 3626, иде целом
дужином на кп 3473, на чијој се територији за-
вршава (између кп 3484 и 3297/2). Све у КО
Бања.

Образложење: Живан Живановић, (1852-
1931) српски политичар и публициста, народни
посланик Краљевине Србије, министар про-
свете, учесник српско-турских ратова.

37. Улица „Космајска“ (Опис предложене
улице бр.37:Улица почиње од предложене
Улице 30, на кп 3626, иде целом дужином на
кп 3464/6, на чијој се територији завршава (код
кп 3463/12). Све у КО Бања.

38. Улица „Кнегиње Љубице“ (Опис пред-
ложене улице бр.38:Улица почиње од предло-
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жене Улице 2, на кп 3698, иде преко кп 3624/1,
делом дуж кп 3188 и 3656, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2912/4 и 2957/2). Све
у КО Бања.

39. Улица „Слободана Минића“ (Опис пред-
ложене улице бр.39:Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 3698, иде, целом дужином
на кп 3655, на чијој се територији завршава
(између кп 2955/3 и 2968/4). Све у КО Бања. 

Напомена: Предложена Улица 39 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Липо-
вац, општина Топола.

Образложење: Слободан Минић (1920-1944),
народни херој.

40. Улица „Милоша Обреновића“ (Опис
предложене улице бр.40:Улица почиње од
предложене Улице 39, на кп 3655, иде делом
дуж кп 2886, сече кп 3656, даље иде дуж кп
2947 на чијој се територији завршава (између
кп 2934 и 2944). Све у КО Бања.

41. Улица „Војводе Мишића“ (Опис предло-
жене улице бр.41:Улица почиње од предложене
Улице 39, на кп 3655, иде преко кп 2845/4,
2845/6, 2845/1, завршава се на кп 2845/10). Све
у КО Бања.

42. Улица „Липовачка“ (Опис предложене
улице бр.42:Улица почиње од предложене
Улице 39, на кп 3655, иде целом дужином на
кп 3658, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2833/2 и 2995/7). Све у КО Бања.

43. Улица „Вељка Влаховића“ (Опис пред-
ложене улице бр.43:Улица почиње од предло-
жене Улице 39, на кп 3698, иде целом дужином
на кп 2877, на чијој се територији завршава
(између кп 2876 и 2878). Све у КО Бања.

44. Улица „ Нушићева“ (Опис предложене
улице бр.44:Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 3698, иде делом дуж кп 2678,
сече кп 2679/3, 2446, затим иде дуж кп 2445/3
и 2443/2, завршава се на кп 2443/10 (између кп
2443/9 и 2443/12). Све у КО Бања. 

45. Улица „Железничка“ (Опис предложене
улице бр.45: Улица почиње на кп 1189, (између
кп 1165/2 и 661/2), иде делом дуж кп 1160,
3628, сече кп 3620/2, даље иде целом дужином
на кп 3627, на чијој се територији завршава
(између кп 87/1 и 81/2) Све у КО Бања.

46. Улица „Кнеза Михаила“(Опис предло-
жене улице бр.46: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 3698, иде делом дуж кп
2024/2, скреће и иде делом дуж 3649/1, на чијој
се територији завршава (између кп 2489 и
2488). Све у КО Бања.

47. Улица „ Солунска“ (Опис предложене
улице бр.47: Улица почиње од предложене

Улице 22, на кп 1707/8, (између кп 3641 и
1707/1) иде кроз кп 1709/2, 1712/3, затим
скреће и иде преко кп 1714/5, 1715/1, завршава
се на кп 1715/5). Све у КО Бања.

48. Улица „Светосавска“( Опис предложене
улице бр.48: Улица почиње од предложене
Улице 46, на кп 3649/1, иде целом дужином на
кп 2348, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2330/5 и 2356/3). Све у КО Бања.

49. Улица “Вука Караџића“(Опис предло-
жене улице бр.49: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3640/3, иде делом дуж кп
2171, сече кп 3665, делом дуж кп 2155, сече кп
2127, делом дуж кп 2158, даље целом дужином
на кп 3651 и на њеној територији се завршава
(између кп 2324/1 и 2487/2). Све у КО Бања.

50. Улица „ Змај Јовина“( Опис предложене
улице бр.50: Улица почиње од предложене
Улице 49, на кп 2155, иде делом дуж кп 2161/7,
сече кп 2127, 2162, даље целом дужином на кп
3651, на чијој се територији завршава (између
кп 2255 и 2653). Све у КО Бања.

51. Улица „Југ Богданова“ (Опис предло-
жене улице бр.51:Улица почиње од предложене
Улице 50, на кп 3651, (између кп 2160/3 и
2306/12), даље иде целом дужином на кп 3650
на чијој се територији завршава (између 2317/2
и 2283/3). Све у КО Бања. 

52. Улица“Лазе Костића“(Опис предложене
улице бр.52: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3640/3, иде делом дуж кп 2115,
затим сече кп 1499/2, 2108, 3665, иде делом
дуж кп 2404, затим скреће и иде дуж кп 1578,
на чијој се територији завршава (2417/1 и
2413). Све у КО Бања.

53. Улица „Доситеја Обрадовића“(Опис
предложене улице бр.53: Улица почиње од
предложене Улице 46, на кп 2024/2, иде преко
кп 1977/3, 1978/1 и 1978/3, затим делом дуж кп
1980 на чијој се територији завршава (између
кп 1949 и 2012). Све у КО Бања. 

54. Улица „Воје Манојловића“ (Опис пред-
ложене улице бр.54: Улица почиње од предло-
жене Улице 1 на кп 3640/3, иде делом дуж кп
3633, затим сече кп 3665, даље иде делом дуж
кп 1482/2, 1482/1 и делом дуж кп 3648, на чијој
се територији завршава (између 1898/2 и
1905/8). Све у КО Бања.

55. Улица „Паје Јовановића“ (Опис предло-
жене улице бр.55: Улица почиње од предло-
жене Улице 14, на кп 1189, иде делом дуж кп
1180, сече кп 3628, затим дуж кп 942/3, 941/6,
сече кп 946, даље иде целом дужином на кп
977 на чијој се територији завршава (између кп
973/3 и 972/2) Све у КО Бања.
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56. Улица „Десанке Максимовић“ (Опис
предложене улице бр.56: Улица почиње од
предложене Улице 19, на кп 3634, иде делом
дуж кп 527, затим иде преко кп 562, 560 и 558,
скреће и завршава се на кп 532). Све у КО
Бања.

57. Улица„Устаничка“ (Опис предложене
улице бр.57: Улица почиње од предложене
Улице 50, на кп 3651, иде преко кп 2647, 2575,
2581/2, 2582/2, завршава се на кп 2582/4). Све
у КО Бања.

58. Улица „Станоја Главаша“ (Опис предло-
жене улице бр.58: Улица почиње од предло-
жене Улице 50, на кп 3651, иде целом дужином
на кп 2283/3, на чијој се територији завршава
(између кп 2279/2 и 2518/2). Све у КО Бања.

59. Улица“Ђуре Јакшића“ (Опис предло-
жене улице бр.59: Улица почиње од предло-
жене Улице 58, на кп 2283/3, иде делом дуж кп
2557, затим скреће и иде преко кп 2554/8, за-
вршава се на кп 2555/3). Све у КО Бања.

60. Улица „Милунке Савић“ (Опис предло-
жене улице бр.60: Улица почиње од предло-
жене Улице 45, на кп 1189, (између кп 661/1 и
1166/3) пружа се целом дужином на кп 671, на
чијој се територији завршава (између кп 672 и
656/4). Све у КО Бања

61. Улица „ Карађорђева“ (Опис предложене
улице бр.61: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3640/3, пружа се целом дужи-
ном на кп 2189, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2188 и 402/1). Све у КО
Бања. 

62. Улица „ Првог српског устанак“ (Опис
предложене улице бр.62: Улица почиње од
предложене Улице 1, на кп 3640/3, пружа се де-
лом дуж кп 2602/2, затим преко кп 399/1, за-
вршава се на кп 397/2).Све у КО Бања. 

63. Улица „ Другог српског устанка“ (Опис
предложене улице бр.63:Улица почиње од
предложене Улице 51, на кп 3650, иде делом
дуж кп 2308/19 и 2306/61, на чијој се терито-
рији завршава (код 2306/29) Све у КО Бања.

64. Улица „Joвана Скерлића“ (Опис предло-
жене улице бр.64: Улица почиње од предло-
жене Улице 54 на кп 1482/1, иде преко кп 1483,
даље иде делом дуж кп 1489, завршава се на кп
1511). Све у КО Бања.

65. Улица „Јанка Веселиновића“ (Опис пре -
дложене улице бр.65: Улица почиње од пред-
ложене Улице 54 на кп 3669, иде делом дуж кп
1470/1, завршава се на кп 1477/3). Све у КО
Бања.

66. Улица „Илије Гарашанина“ (Опис пред-
ложене улице бр.66: Улица почиње од предло-

жене Улице 48, на кп 3649/1, (између кп 1971/1
и 1964/2), иде целом дужином на кп 1965 на
чијој се територији завршава (између кп 1963/3
и 1968/1). Све у КО Бања.

1. Засеок „ Стрмово“ (Опис предложеног за-
сеока бр.1: Засеок обухвата кп 3056/1,3055/10,
3056/2, 3056/3 и 3055/11). Све у КО Бања.

Члан 4.

У насељеном месту Босута утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Улица Краља Петра првог (Опис предло-
жене улице бр.1: Улица почиње на кп 3337 (из-
међу кп 1127 и 667/2), иде делом дуж исте кп,
сече кп 3335, даље иде целом дужином на кп
3338, на чијој се територији завршава (између
кп 277/2 и 1970/1), код границе са суседним на-
сељеним местом Вукосавци. Све у КО Босута. 

Напомена: Предложена Улица 1 је зајед-
ничка са насељеним местом Вукосавци. Све у
КО Босута.

2. Рудничка улица (Опис предложене улице
бр.2:Улица почиње на кп 993 (код кп 1094),
сече кп 1112, даље иде целом дужином на кп
1004, на чијој се територији завршава (између
кп 1176 и 1170), код границе са суседним насе-
љеним местом Драгољ, општина Горњи Мила-
новац. Све у КО Босута. 

Напомена: Предложена Улица 2 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Драгољ,
општина Горњи Милановац..

Образложење: Назив дат по планини која се
налази у близини.

3. Улица Букуљска (Опис предложене улице
бр.3: Улица почиње на кп 33/1 (између кп 943
и 941), иде целом дужином истом кп, на чијој
се територији завршава (између кп 27/3 и 30/1),
код границе са суседним насељеним местом
Јеловик. Све у КО Босута. 

Напомена: Предложена Улица 3 је зајед-
ничка са насељеним местом Јеловик.

4. Улица Доситеја Обрадовићa (Опис пред-
ложене улице бр.4: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 3339 (између кп 33/1 и
1096), иде целом дужином истом кп, на чијој
се територији завршава (између кп 972/1 и
903), код границе са суседним насељеним ме-
стом Драгољ, општина Горњи Милановац. Све
у КО Босута. 

Напомена: Предложена Улица 4 је зајед-
ничка са насељеним местом Драгољ, општина
Горњи Милановац.
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5. Улица Хајдук Вељка (Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 33/1, иде целом дужином на кп
25, на чијој се територији завршава (између кп
22/4 и 24). Све у КО Босута. 

6. Улица Вука Караџићa (Опис предложене
улице бр.6: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 33/1, иде делом дуж кп 311, сече
кп 614, иде делом дуж кп 591, затим сече кп
589/3, 589/2, 589/1, скреће на кп 570, и иде
преко кп 571/1, 571/4, завршава се на кп 571/5.
Све у КО Босута.

7. Улица Ђурђевданска (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње на кп 614, (између
кп 590/2 и 338), иде делом дуж исте кп, сече кп
3336/1, иде делом дуж кп 343, скреће и иде де-
лом дуж кп 115, затим преко кп 88, даље целом
дужином на кп 111 и на њеној територији се за-
вршава (између кп 113/1 и 112). Све у КО Бо-
сута. 

8. Улица Радомира Путника (Опис предло-
жене улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 614, иде делом дуж кп 350, сече
кп 3336/1, делом дуж кп 480, скреће и иде це-
лом дужином на кп 489, на њеној територији
се завршава (између кп 490 и 485/2). Све у КО
Босута. 

9. Улица Иве Андрићa (Опис предложене
улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3337, иде делом дуж кп 480,
3334, 137, скреће и иде дуж кп 3349, на чијој
се територији завршава (између кп 129/2-КО
Босута и кп 1693/7-КО Јеловик), код границе
са суседним насељеним местом Јеловик. Све у
КО Босута. 

Напомена: Предложена Улица 9 је зајед-
ничка са насељеним местом Јеловик. 

10. Војковачка улица (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње на кп 3343 (између
кп 3067 и 3034), иде делом дуж исте кп, преко
кп 2831, 2830, 2829, поново се враћа на кп
3343, затим преко кп 2848/4, 2848/5, завршава
се на кп 2848/2 (између кп 2848/6 и 3343). Све
у КО Босута.

Образложење: Назив дат по правцу кретања
за суседно село.

11. Улица Михила Пупина (Опис предло-
жене улице бр. 11: Улица почиње од предло-
жене Улице 1 на кп 3337, иде преко кп 1477,
1443/2, 3340/4, 1631, 1440/2,1632, 1643, 1626,
делом дуж кп 1597, 1777, затим преко кп
1845/2, 1857, даље целом дужином на кп 2342,
на чијој се територији завршава (између кп
2967/2 и 2968/1). Све у КО Босута. 

12. Улица Бранка Радичевићa (Опис предло-
жене улице бр.12: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3337,иде преко кп 3340/4,
1402, затим иде дуж кп 1403, на чијој се тери-
торији завршава (између 2459 и 1782). Све у
КО Босута. 

13. Улица Исидоре Секулић (Опис предло-
жене улице бр.13: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3337, иде преко кп 1475.
1479, 1484, 1545/1, 1543, 1557/1, затим скреће
и иде делом дуж кп 1485, даље иде преко кп
2080, 2028/3, затим дуж кп 2050, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2048 и 2049), код
границе са насељеним местом Горња Трешње-
вица. Све у КО Босута. 

14. Улица Гаврила Принципа (Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 13, на кп 1557/2, иде преко кп 1575,
1938, 1937, 1935, пружа се делом дуж кп 2131,
затим скреће и иде преко кп 2147 и 2148, по-
ново се враћа на кп 2131, на чијој се територији
завршава (између кп 2192 и 2200). Све у КО
Босута.

15. Улица Николе Тесле (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од предложене
Улице 11, на кп 2342, иде делом дуж кп 2537,
1854/1, скреће и сече кп 2526 и 2527, затим де-
лом дуж кп 2943, преко кп 2681, 2672, на-
ставља делом дуж кп 2471 и 2702, на чијој се
територији завршава (између кп 2703 и 2704).
Све у КО Босута. 

16. Улица Мике Аласа (Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње од предложене
Улицe 2, на кп 1004, преко кп 1182, сече кп
3341, иде делом дуж кп 1226, 1255, затим преко
кп 1258, 1259, 1264, 1265, поново се враћа на
кп 1226, иде целом дужином том кп, и на њеној
територији се завршава (између кп 1304/3 и
1710). Све у КО Босута. 

17. Улица Станоја Главаша (Опис предло-
жене улице бр.17: Улица почиње од предло-
жене Улице 16, на кп 1226, иде делом дуж кп
1310, 1341, 2507, затим преко кп 2416, за-
вршава се на 2417 (код кп 2419). Све у КО Бо-
сута.

18. Улица Бранислава Нушићa (Опис пред-
ложене улице бр.18: Улица почиње од предло-
жене Улице 11, на кп 1876 (између кп 1863 и
1877), иде делом дуж кп 1870 и 1890, затим
преко кп 1888, 1886/1, 1909/2, 1911, завршава
се на кп 1926. Све у КО Босута.

19. Улица Арсенија Ломе (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње од предложене
Улице 10, на кп 3053, иде делом дуж кп 3181,
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преко кп 3077, делом дуж кп 3140/2, преко кп
3073, 3072, завршава се на кп 3079. Све у КО
Босута.

20. Улица Милоша Обреновићa (Опис пред-
ложене улице бр.20: Улица почиње од предло-
жене Улице 15, на кп 2943, иде делом дуж кп
2646, сече кп 2638 и 2633/2, завршава се на кп
2632/1. Све у КО Босута.

21. Улица Лазе Костића( Опис предложене
улице бр.21: Улица почиње од предложене
Улице 9, на кп 3334, пружа се преко кп 443,
429/6, 426, 435 436, завршава се на кп 437/1.
Све у КО Босута.

22. Улица Јована Дучића (Опис предложене
улице бр.22: Улица почиње од предложене
Улице 18, на кп 1890, иде преко кп 1868/2,
1865, 1921/1, завршава се на кп 2565/1. Све у
КО Босута.

23. Хиландарска улица (Опис предложене
улице бр.23: Улица почиње од предложене
Улице 18, на кп 1890 (између кп 1868/2 и 1902),
иде целом дужином на кп 1899, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 1947 и 2585/2).
Све у КО Босута.

24. Улица Боре Станковића (Опис предло-
жене улице бр.24: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3338, иде преко кп 1502/3,
1502/2, затим иде дуж кп 880, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 878 и 879/2). Све у
КО Босута.

25. Бобовичка улица (Опис предложене
улице бр.25: Улица почиње од предложене
Улице 9, на кп 3334, иде делом дуж кп 158, 151,
затим преко 150/1, 155, завршава се на кп 151
(између кп 152 и 150/3). Све у КО Босута.

Образложење: Назив дат по речици Бобо-
вик до које пут води.

26. Светосавска улица (Опис предложене
улице бр.26: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 311, сече кп 332, 317/1, завршава
се на кп 306/4. Све у КО Босута.

27. Улица Старине Новака (Опис предло-
жене улице бр.27: Улица почиње од предло-
жене Улице 8, на кп 480, иде целом дужином
на кп 540, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 550/2 и 541/1). Све у КО Босута.

28. Улица Јована Стерије Поповића (Опис
предложене улице бр.28: Улица почиње од
предложене Улице 2, на кп 1004, иде делом
дуж кп 1189/2, сече кп 3341, затим преко кп
1203/2, 1211, даље целом дужином иде на кп
1203/2, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1201 и 1203/1). Све у КО Босута. 

29. Улица Милована Глишића (Опис пред-
ложене улице бр.29: Улица почиње од предло-

жене Улице 10, на кп 3343, иде преко кп 2767/2,
затим иде делом дуж кп 2767/1, скреће и иде
дуж кп 2702, на чијој се територији завршава
(између кп 2754 и 2760). Све у КО Босута.

1. Засеок 1 Јасиковац Опис предложеног за-
сеока бр.1: Засеок обухвата кп 3289. Све у КО
Босута. 

2. Засеок 2 Теовац Опис предложеног за-
сеока бр.2: Засеок обухвата кп 2924. Све у КО
Босута 

3. Засеок 3 Жинкова кућа Опис предложеног
засеока бр.3: Засеок обухвата кп 3201. Све у
КО Босута. 

4. Засеок 4 Јатакова кућа Опис предложеног
засеока бр.4: Засеок се налази на кп 2837. Све
у КО Босута.

5. Засеок 5 Дудинац Опис предложеног за-
сеока бр.5: Засеок се налази на кп 9. Све у КО
Босута

6. Засеок 6 Доњи Перкићи Опис предложе-
ног засеока бр.6: Засеок обухвата кп 1272/2,
1274/2, 1274/1 и 1277. Све у КО Босута.

7. Засеок 7 Паје Јовановића Опис предложе-
ног засеока бр.7: Засеок обухвата кп 168, 174,
190/3, 179/2, 212 и 250. Све у КО Босута.

8. Засеок 8 Саве Шумановића Опис предло-
женог засеока бр.8: Засеок обухвата кп 854, 853
и 861. Све у КО Босута

9. Засеок 9 Уроша Предића Опис предложе-
ног засеока бр.9: Засеок обухвата кп 459 и
460/2. Све у КО Босута

Члан 5.

У насељеном месту Брезовац утврђују се
следећи називи улица:

1. Улица Милоша Вујановићa (Опис предло-
жене улице бр.1: Улица почиње на кп 2920 (из-
међу кп 739 и 735), иде делом дуж исте пар-
целе, сече кп 2910/1, даље иде делом дуж кп
2922, 2937, преко кп 1307, 1308, 1309 завршава
се на кп 1310/2. Све у КО Брезовац. 

Образложење: Милош М.Вујановић (1918-
1942) један је од организатора Устанка у Шу-
мадији и партизанског покрета, стрељан на Ба-
њици 1942.Био је студент права.

2. Улица Вука Караџића (Опис предложене
улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2910/1 (између кп 790 и 793),
иде целом дужином истом парцелом, на чијој
се територији завршава (између кп 558/2 и
901/1). Све у КО Брезовац. 
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3. Улица Војводе Путника(Опис предложене
улице бр.З: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 2910/1, сече кп 558/2, пружа се
делом дуж кп 2913, скреће и иде преко кп
661/4, делом дуж кп 2915, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 670/1 и 644). Све у
КО Брезовац. 

4. Улица Синђелићева (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2922, пружа се делом дуж кп
2942, затим преко кп 1459/2, 1460/1, завршава
се на кп 1459/1.) Све у КО Брезовац. 

5. Улица Војводе Степе ( Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2922,(између кп 1480/1 и
1518),пружа се целом дужином на истој кп,на
чијој се територији завршава(између кп 2939 и
1246/3), код границе са суседним насељеним
местом Горња Шаторња,општина Топола.) Све
у КО Брезовац.

6. Улица Бранислава Нушића (Опис предло-
жене улице бр.6: Улица почиње од предложене
Улице 5, на кп 2922(између кп 1371 и
1370/2),иде целом дужином на кп 2940,на чијој
се територији завршава(између кп 2765/1 и
2797).Све у КО Брезовац.

7. Улица Лазе Костића (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 5,на кп 2922,пружа се целом дужином
на кп 2939,на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2730/2 и 1209). Све и КО Брезовац.

8. Улица Кнеза Милоша (Опис предложене
улице бр.8:Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Горња Трешњевица,на
кп 2963(између кп 1133 и 2784),иде делом дуж
исте кп,прелази и иде дуж кп 2947,даље иде
целом дужином на кп 2979,на чијој се терито-
рији завршава(између кп 2854-КО Брезовац и
кп 49/1-КО Доња Трешњевица). 

Напомена: Предложена Улица 8 је зајед-
ничка са насељеним местима Доња Трешње-
вица и Доња Шаторња-општина Топола.

9. Улица Илије Бирчанина (Опис предло-
жене улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 2910/1, иде преко кп 948, пружа
се целом дужином на кп 2923, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 953 и 1013/1). Све
у КО Брезовац.

10. Улица Николе Тесле (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 2901/2, иде делом дуж исте пар-
целе, прелази на кп 814, на њеној се територији
завршава (између кп 682 и 817). Све у КО Бре-
зовац. 

11. Улица Надежде Петровић (Опис предло-
жене улице бр.11: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 2910/1, иде делом дуж исте
кп, сече кп 542/3, поново иде дуж кп 2910/1, за-
тим сече кп 1602/1, 1603, поново дуж кп
2910/1, скреће и пружа се делом дуж кп 2935
на чијој се територији завршава (између кп 64
и 105/2), код границе са суседним насељеним
место Липовац, општина Топола. Све у КО
Брезовац. 

12. Улица Десанке Максимовић (Опис пред-
ложене улице бр.12: Улица почиње од предло-
жене Улице 11, на кп 2935, иде целом дужином
на кп 2910/1, на чијој се територији завршава
(између кп 1781/5 и 1798). Све у КО Брезовац.

13. Улица Милунке Савић (Опис предло-
жене улице бр.13: Улица почиње на кп 2977
(између кп 2706/1-K0 Брезовац и кп 64-КО
Доња Шаторња), иде делом дуж исте кп, даље
иде целом дужином на кп 2976, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2633/5-КО Бре-
зовац и кп 85-КО Доња Шаторња).

Напомена: Предложена Улица 13 иде грани-
цом насељеног места, потребно је отворити је
и у суседним насељеним местима Горња и
Доња Шаторња, општина Топола. 

14. Улица Мике Аласа (Опис предложене
улице бр.14: Улица почиње од предложене
Улице 11, на кп 2935, иде делом дуж кп 2933 и
2934, скреће и иде преко кп 344/3, 344/2, 349/5,
313/2, затим скреће и иде дуж кп 2932, на чијој
се територији завршава (између кп 310/1 и
309), код границе са суседним насељеним ме-
стом Липовац, општина Топола). Све у КО Бре-
зовац. 

15. Стевана Сремца (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од предложене
Улице 14, на кп 2933, иде преко кп 362/2 и 359,
затим делом дуж кп 2936, скреће на кп 1723, на
чијој се територији завршава (између кп 1724
и 357/2). Све у КО Брезовац.

16. Улица Солунска (Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње на кп 2989 (између
кп З09-К0 Брезовац и кп 1511-КО Липовац, оп-
штина Топола), иде делом дуж исте кп, затим
делом дуж кп 2956, сече кп 1792/1, даље целом
дужином на кп 2956, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2287/2 и 2451), код границе
са суседним насељеним местом Винча, оп-
штина Топола). Све у КО Брезовац.

Напомена: Предложена Улица 16 делом иде
границом са суседним насељеним местом, па
је потребно отворити је и у насељеном месту
Липовац, општина Топола. 
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17. Улица Светосавска (Опис предложене
улице бр.17: Улица почиње од предложене
Улице 16, на кп 2956, иде делом дуж кп 2954,
преко кп 1793, затим делом дуж кп 2955, преко
кп 2091/2, 2093, 2095, 2081, 2910/1, иде делом
дуж кп 2050, скреће и иде делом дуж кп 2951,
на чијој се територији завршава (између кп
1808 и 1829/1). Све у КО Брезовац. 

18. Улица Стеријина (Опис предложене
улице бр.18: Улица почиње од предложене
Улице 17, на кп 2050 (између кп 2049/2 и
2049/1), иде делом дуж исте кп, иде преко кп
2332/2, иде делом дуж кп 2972 на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2334 и 2331).
Све у КО Брезовац. 

19. Улица Хајдук Вељкова (Опис предло-
жене улице бр.19: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 2940, и пружа се целом ду-
жином на кп 2945, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1157/4 и 1162/1). Све у КО
Брезовац.

20. Улица Паје Јовановића (Опис предло-
жене улице бр.24: Улица почиње на кп 2934
(између кп 1771/1 и 1770), иде целом дужином
истом парцелом, на чијој се територији за-
вршава (између кп 339 и 340). Све у КО Брезо-
вац. 

21. Улица Ресавска (Опис предложене улице
бр.21: Улица почиње од предложене Улице 13,
иде делом дуж кп 2968 и 2591/7, затим преко
кп 2591/2, 2582, 2489/8, завршава се на кп
2489/2). Све у КО Брезовац. 

22. Улица Мишарска (Опис предложене
улице бр.22: Улица почиње од предложене
Улице 13, иде делом дуж кп 2996 и делом дуж
кп 2964, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2684 и 2681). Све у КО Брезовац.

23. Улица „Илије Гарашанина“ (Опис пред-
ложене улице бр.23: Улица почиње од предло-
жене Улице 22, на кп 2996, иде делом дуж кп
2965, затим преко кп 2515, 2516/2, делом дуж
кп 2966, завршава се на кп 2527/2). Све у КО
Брезовац.

Члан 6.

У насељеном месту Буковик утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Улица Милице Српкиње (Опис предло-
жене улице бр.1: Улица почињена кп 3267 (из-
међу кп 1455/15 и 1455/16), од постојеће улице
Јанићија Ђурића, иде целом дужином на кп
1455/7, на чијој се територији завршава (изме-
ђукп 1455/23 и 1455/9). Све у КО Буковик.

2. Улица Павла Милановића Кезуна (Опис
предложене улице бр.2: Улица почиње на кп
3267 (измеђукп 1454/7 и 1454/8), од постојеће
улице Јанићија Ђурића, иде преко кп 1454/2,
делом дуж кп 11454/14, завршава се на кп
1454/25 (између кп 1454/23 и 1454/26). Све у
КО Буковик.

Образложење: Павле Милановић- Ке-
зун(1887-1964), даровао земљиште за изградњу
болнице и прихватилишта за ратну сирочад.

3. Улица Слободана Данка Поповића (Опис
предложене улице бр.3: Улица почиње на кп
1854/2, од постојеће улице Пут 1300 Каплара,
иде преко кп 515/1, 1474/2, делом дуж кп
1473/9, 1472/1, 1470/9, 1469/2, завршава се на
кп 1468/13 (код кп 1467/1). Све у КО Буковик. 

Напомена: Део предложене Улице 3 припада
постојећој Сремачкој улици.

Образложење: Слободан Данко Поповић
(1928-2009),књижевник,адвокат, сценариста.

4. Улица Петронија Петровића (Опис пред-
ложене улице бр.4: Улица почиње од постојеће
улице Пут 1300 Каплара, на кп 1854/1 (између
кп 1497/1 и 1492/1), иде делом дуж кп 1867,
скреће и иде дуж кп 1825/5, скреће и иде преко
кп 1825/1, делом дуж кп 1825/18, завршава се
на кп 1871 (између кп 397-КО Аранђеловац и
кп 1845/4-КО Буковик). Све у КО Буковик.

Образложење: Петроније Петровић (1884-
1956),радио као деловођа у буковичкој оп-
штини, учесник Првог светског рата. За војне
заслуге одликован је Албанском споменицом,
Сребрном медаљом за ревносну службу, Вој -
ничком споменицом за Српско-турски рат,
Војничким крстом за српско–бугарски рат
(1913) и Војничком споменицом уједињења за
рат (1941-1918). Није учествовао у другом
светском рату.

5. Улица Милунке Савић (Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 4, на кп 1867 (између 1826/15 и 1826/24),
иде целом дужином на кп 1826/1, на чијој се
територији завршава (измеђукп 1833/9 и
1826/5). Све у КО Буковик.

6. Улица Јована Крстовића (Опис предло-
жене улице бр.6: Улица почиње од постојеће
улице Пут 1300 Каплара, на кп 1854/1 (између
кп 1522/1 и 1497/2), пружа се делом дуж кп
1865, сече кп 514/1, даље целом дужином на кп
1864, на чијој се територији завршава (између
кп 2704 и 2675). Све у КО Буковик.

Напомена: Предложена Улица 6 постоји у
Адресном регистру под незваничним називом
Буковик.
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Образложење: Јован Крстовић (-1806/7)
учествовао у Кочиној крајни, имао је висок
војни чин у аустроугарској војсци. Карађорђе
га је именовао за капетана. Учествовао је у
припреми „буна против дахија“, учествовао је
на Орашачком збору.Погинуо на Мишару 1806.
године.

7. Улица Миленка Радоњића (Опис предло-
жене улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 1864 (између кп 1548 и 1526/1),
пружа се делом дуж кп 1868 и кп 1808/2, преко
кп 2773, делом дуж кп 2774, скреће и иде де-
лом дуж кп 2630, даље иде целом дужином на
кп 2578 на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2639 и 2779/2). Све у КО Буковик.

Образложење: Миленко Радоњић (1859-
1936) обласни сенатор и председник обласне
скупштине

8. Улица Томислава Паунковића-Гићуле
(Опис предложене улице бр.8: Улица почиње
од постојеће улице Пут 1300 Каплара, на кп
516/1 (између кп 574/2 и 576), иде делом дуж
кп 575, сече кп 515/1, даље иде делом дуж кп
622 и кп 624, завршава се на кп 618/2). Све у
КО Буковик.

Образложење: Томислав Паунковић (1924-
1936), најпознатији буковички музичар, виоли-
ниста ромске националности.

9. Улица Живана Сарамандића (Опис пред-
ложене улице бр.9: Улица почиње од постојеће
Бањичке Улице на кп 2782, иде преко кп
2780/3, 2780/1, 2578, 2591/1, затим иде делом
дуж кп 2578 и дуж кп 2613, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2594/2 и 2636). Све
у КО Буковик.

Образложење: Живан Сарамандић (1938-
2012), српски оперски певач, добитник великог
броја домаћих и страних признања.

10. Улица Цара Лазара(Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње од постојеће улице
Пут 1300 Каплара, на кп 1854/1 (између кп
1416/5 и 1414), иде делом дуж кп 1858, сече кп
515/1, даље иде целом дужином кп 992, на
чијој се територији завршава (између кп 995/3
и 991/1). Све у КО Буковик.

11. Улица Калуђера Пакомија Масловарића
(Опис предложене улице бр.11: Улица почиње
од предложене Улице 10, на кп 992 (између кп
515/1 и 1002/15), иде делом дуж кп 1002/6,
скреће и иде дуж кп 1002/9, 1003/8, завршава
се на кп 1003/7 (између кп 1003/4 и 1003/5).
Све у КО Буковик.

Образложење: (16??-17??) Први досељеник
у Буковику, родом из Невесиња, обновио спа-
љени храм, сахрањен поред Буковичке цркве.

12. Улица Зорана Илића (Опис предложене
улице бр.12: Улица почиње од постојеће улице
Пут 1300 Каплара, на кп 1854/1, иде преко кп
1011/1, 515/1, 1020/26, 1020/25, 1020/24, даље
иде целом дужином на кп 1019/12, на чијој се
територији завршава (између кп 1019/10 и
1019/13). Све у КО Буковик.

Образложење: Зоран Илић (1977-1999), по-
гинуо као војник на Косову за време служење
војног рока.

13. Улица Светосавска (Опис предложене
улице бр.13: Улица почиње од постојеће улице
Пут 1300 Каплара, на кп 516/5 (између кп
1025/2 и 1021/13), иде целом дужином на кп
697, на чијој се територији завршава (између
кп 811/1 и 810). Све у КО Буковик.

14. Улица Краљ Милутина(Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 13, на кп 697 (између кп 1017/9 и
833/9), иде делом дуж кп 3091 и кп 437, скреће
и даље иде целом дужином на кп 433, на чијој
се територији завршава (између кп 434/2 и
435). Све у КО Буковик.

15. Улица Рудничка (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од постојеће улице
Пут 1300 Каплара, на кп 1854/1 (између кп
1010/4 и 1418), иде делом дуж кп 1010/3, сече
кп 515/1, даље иде целом дужином на кп 145/2,
на чијој се територији завршава (између кп
1013/1 и 1009/4). Све у КО Буковик.

Образложење: улица добила назив по руд-
нику глине према коме води.

16. Улица Радована Јоксимовића-Ђула
(Опис предложене улице бр.16: Улица почиње
од предложене Улице 15, на кп 145/2 (између
кп 515/1 и 1009/1), иде целом дужином на кп
145/2, на чијој се територији завршава (између
кп 857 и 983). Све у КО Буковик.

Образложење: Радован Јоксимовић (1882-
1967), преживео Солун, учесник оба Балканска
рата и Првог светског рата.Није учествовао у
Другом светском рату.

17. Улица Попа Јевтимија (Опис предложене
улице бр.17: Улица почиње од предложене
Улице 16, на кп 145/2 (између кп 1009/2 и
1005/6), иде делом дуж кп 1005/1, завршава се
на кп 1006/1 (између кп 1006/7 и 1006/8). Све
у КО Буковик.

Образложење:Поп Јевтимије (16??-
1741),свештеник у првој буковичкој цркви и
учитељ.

18. Улица Михаила Радовића (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од постојеће
улице Пут 1300 Каплара, на кп 1854/1 (између
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кп 1363 и 1365/1), иде делом дуж кп 1364, сече
кп 514/1, даље делом дуж кп 1870, 1860, скреће
и иде целом дужином на кп 1664/2, на чијој се
територији завршава (између кп 1664/5 и
1664/3). Све у КО Буковик. 

Образложење: Михаило Радовић ( 1885-?),
на изборима 1936. године изабран је за пред-
седника буковичке општине, заслужан је за из-
градњу и опремање школе у Буковику,био је
председник планинарског друштва „ Букуља“.

19. Улица Ђурђевданска (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње од предложене
Улице 18, на кп 1870 (између кп 1380 и 1643),
иде делом дуж кп 1870 и кп 514/1 на чијој се
територији завршава (код кп 1956/2). Све у КО
Буковик.

20. Улица Александра Видојевића (Опис
предложене улице бр.20: Улица почиње од
предложене Улице 19, на кп 1870 (између кп
1381 и 1650/2), иде целом дужином на кп 1872,
на чијој се територији завршава (између кп
1973/3 и 1653/1). Све у КО Буковик.

Образложење: Александар Лека Видојевић
(1876-1964), учесник свих ратова од 1912. го-
дине до 1918. године, носилац Карађорђеве
звезде и Албанске споменице.

21. Улица Милосава Ђурковића Швабића
(Опис предложене улице бр.21: Улица почиње
од предложене Улице 18, на кп 1870 (између кп
1387/2 и 1636/2) иде целом дужином на кп
1862, на чијој се територији завршава (између
кп 1674 и 1703/5). Све у КО Буковик.

Образложење: Милосав Ђурковић Швабић
(17??-18??), учесник оба устанка против Ту-
рака.

22. Улица Михаила Швабића (Опис предло-
жене улице бр.22: Улица почиње од предло-
жене Улице 18, на кп 1870 (између кп 1374/1 и
1373/1) иде целом дужином на кп 1870, на
чијој се територији завршава (између кп 1786/1
и 1591). Све у КО Буковик.

Образложење: Михаило Швабић ( 1919-
2002), носилац Партизанске споменице 1941.
године и следећих одликовања: Орден народ-
ног ослобођења, Орден заслуга за народ са
златном и сребрном звездом, Орден братства и
јединства са златним венцем.

23. Улица Теодора Арсенијевића (Опис
предложене улице бр.23: Улица почиње од
предложене Улице 22, на кп 1870, иде преко кп
1611, 1608, 1604, 1601, завршава се на кп
1746/7 (између кп 1746/2 и 1747/4). Све у КО
Буковик.

Образложење: Теодор Арсенијевић (1767-
1804) учесник Првог српског устанка, 1797. го-

дине постављен за првог Србина цариника на
Савском пристаништу.

24. Улица Милована Поповића (Опис пред-
ложене улице бр.24: Улица почиње од по-
стојеће улице Пут 1300 Каплара, на кп 516/5
(између кп 458/3 и 458/1),иде делом дуж кп
458/2, даље дуж кп 457/1, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 456/1 и 466/4). Све у
КО Буковик.

Образложење: Милован Поповић ( 1841-
1894), дародавац земљишта за школу.

25. Улица Добривоје Влајковића (Опис
предложене улице бр.25: Улица почиње од по-
стојеће улице Пут 1300 Каплара, на кп 516/5
(између кп 461/1 и 489/4), иде делом дуж кп
490/2, даље дуж кп 490/1, завршава се на кп
488/1 (код кп 488/3). Све у КО Буковик.

Образложење: Добривоје Влајковић (1921-
1994), учесник НОБ-а, истакнути борац Друге
шумадијске 21. српске ударне бригаде. Одли-
кован орденом заслуга за народ са сребрном
звездом и добитник Медање за храброст.

26. Улица Александра Алека Ђоновића
(Опис предложене улице бр.26: Улица почиње
од постојеће улице Пут 1300 Каплара, на кп
517/1, сече кп 515/1, иде делом дуж кп 583/5,
преко кп 583/4, 514/1, делом дуж кп 593, 592/3,
преко кп 1913, скреће и иде преко кп 2077/1,
завршава се на кп 2077/2. Све у КО Буковик.

Образложење: Александар Ђоновић( 1931-
1991), професор ликовне културе, оснивач и
директор смотре „ Мермер и звуци“, галерија
у Аранђеловцу носи његово име.

27. Улица Милешевска (Опис предложене
улице бр.27: Улица почиње од предложене
Улице 26, на кп 593 (између кп 594/2 и 596/3),
иде делом дуж кп 595, скреће и иде делом дуж
кп 615, поново скреће и иде целом дужином на
кп 607, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 605/1 и 608). Све у КО Буковик.

28. Улица Чесмица (Опис предложене улице
бр.28: Улица почиње од предложене Улице 27,
на кп 595 (између кп 604/4 и 596/5) иде целом
дужином на кп 595 на чијој се територији за-
вршава (између кп 1893 и 1906). Све у КО Бу-
ковик.

Образложење: Традиционалан назив улице
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва.

29. Улица Милоша Обилића (Опис предло-
жене улице бр.29: Улица почиње од постојеће
улице Пут 1300 Каплара, на кп 516/5, сече кп
515/1, 514/1, иде делом дуж кп 503, скреће и
иде дуж кп 2134, на чијој се територији за-
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вршава (између кп 1924/2 и 2037/1). Све у КО
Буковик. 

30. Улица Илије Гарашанина (Опис предло-
жене улице бр.30: Улица почиње на кп 3238/1
(између кп 3212 и 3211), иде делом дуж кп
3238/1, даље целом дужином на кп 3235, на
чијој се територији завршава (између кп 2222/1
и 2221/2). Све у КО Буковик. –

Напомена: Предложена Улица 30 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Гараши.

31. Улица Андрије Јовановића Андробаше
(Опис предложене улице бр.31: Улица почиње
на кп 3234 (између кп 2218/3 и 2222/1), иде це-
лом дужином на кп 3234, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2188 и 2236). Све у
КО Буковик.

Образложење: први насељеник у врбички
шор.Преминуо 1888. године,

32. Улица Светомира Лаловића (Опис пред-
ложене улице бр.32: Улица почиње на кп 1863
(између кп 2217/2 и 2218/3), иде делом дуж кп
1863, даље иде преко кп 2142/1, поново дуж кп
1863, на чијој се територији завршава (између
кп 2127/2 и 1691/1). Све у КО Буковик.

Образложење: Светомир Лаловић (1934-
1995),председник општине Аранђеловац, ми-
нистар унутрашњих посчова СР Србије. Захва-
љујући њему подигнута је нова зграда МУП-
а.Био је иницијатор изградње водозахвата и
бране у Гарашима.

33. Улица Благовештењска (Опис предло-
жене улице бр.33: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 1864 (између кп 1576/4 и
1589/2), иде целом дужином на кп 1589/1, на
чијој се територији завршава (између кп 1555/1
и 1577/2) Све у КО Буковик.

34. Улица Саве Шумановића (Опис предло-
жене улице бр.34: Улица почиње од постојеће
улице Пут 1300 Каплара, на кп 516/1, сече кп
515/1, иде преко кп 559/1, 560/1, сече кп 560/3,
514/1, затим преко кп 645/3, делом дуж кп
649/10, даље преко кп 644, 514/1, даље дуж кп
567/3, на чијој се територији завршава (између
кп 566 и 568). Све у КО Буковик.

35. Улица Видовданска (Опис предложене
улице бр.35: Улица почиње од постојеће улице
Пут 1300 Каплара, на кп 516/1 (између кп 554/3
и 554/4), иде делом дуж кп 554/2, 557/7, 553/5,
404/5, 411/7, 411/8, 398/3, 397/5, 342/3, 339/7,
319/5, 318/3, скреће и иде дуж кп 303/15,
303/16, 303/20, даље преко кп 304/2, 303/3,
303/6, скреће и иде преко кп 273/1, завршава се
на кп 299 (код кп 275). Све у КО Буковик.

36. Улица Радована Стојановића- Точака
(Опис предложене улице бр.36: Улица почиње

од постојеће улице Пут 1300 Каплара, на кп
516/1, иде делом дуж кп 515/1, скреће и иде
преко кп 572/1, 640, сече кп 639, 638, даље дуж
кп 624, завршава се на кп 625 (код предложене
Улице 8). Све у КО Буковик.

Образложење Радован Стојановић Точак (
1902-19-), био је познати шумадијски и аранђ-
еловачки музичар и први буковички музичар
ромске националности.

37. Улица Милосава Ивовића (Опис предло-
жене улице бр.37: Улица почиње од постојеће
улице Пут 1300 Каплара, на кп 517/1 (између
кп 517/10 и 517/11), иде преко кп 517/5, 516/3,
522/5, делом дуж кп 522/4, 527/8, 527/6, 528/4,
затим преко кп 529/3, 531/3, даље дуж кп 414/6,
на чијој се територији завршава (између кп
414/5 и 414/4). Све у КО Буковик.

Образложење: Милосав Ивовић ( 1945-
2000), председник општине Аранђеловац.

38. Улица Милоша Алексијевића (Опис
предложене улице бр.38: Улица почиње од
предложене Улице 37, на кп 528/4, иде преко
кп 528/3, делом дуж кп 423/2, 430/6, 430/7,
3099, завршава се на кп 3108. Све у КО Буко-
вик.

Образложење: Милош Алексијевић ( 1902-
1978), познати баштован у Шумадији уређивао
парк Буковичке бање.

39. Улица Милана Милошевића (Опис пред-
ложене улице бр.39: Улица почиње од предло-
жене Улице 14, на кп 3091 (између кп 436/3 и
3093/6), иде делом дуж кп 3091, преко кп 829/1,
829/2, 829/3, 827/1, 684/2, 680, даље целом ду-
жином на кп 681, на чијој се територији за-
вршава (између кп 676 и 269/1). Све у КО Бу-
ковик.

Образложење: Милан Милошевић (1891-
1963), професор српског језика и књижевности
у Гимназији у Аранђеловацу, Крагујевцу и Бео-
граду.

40. Улица Радивоја Јовановића (Опис пред-
ложене улице бр.40: Улица почиње од предло-
жене Улице 39, на кп 684/2, иде преко кп 681,
683, делом дуж кп 14, сече кп 3075/6, 3075/7,
скреће и иде преко кп 3071/4, 3075/9, даље дуж
кп 3075/12, на чијој се територији завршава
(између кп 3076/2 и 3074/1). Све у КО Буковик.

Образложење: Радивоје Јовановић ( 1884-
1976) први учитељ у Буковику.

41. Улица Велимира Јовановића (Опис пред-
ложене улице бр.41: Улица почиње на кп
1204/4, преко кп 1205/4, 1205/5, 1205/28, иде
делом дуж кп 1205/7 и кп 1211/9, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 1211/7 и 1211/3).
Све у КО Буковик.
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Образложење: Велимир Јовановић (1883-
1956), сеоски поштар, прешао Албанију, учес-
ник пробоја Солунског фронта.Није учество-
вао у Другом светском рату.

42. Улица Вожда Карађорђа (Опис предло-
жене улице бр.42: Улица почиње на кп 1353
(између кп 1210 и 1232/4), иде делом дуж кп
1353, делом дуж кп 3249, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1069/7-КО Буковик
и кп 1347-КО Мисача). Све у КО Буковик.

Напомена: Предложена Улица 42 делом иде
границом насељеног места, па је треба отво-
рити и у суседном насељеном месту Мисача.

43. Улица Вожда Карађорђа (Опис предло-
жене улице бр.43: Улица почиње на кп 3247
(између кп 1032-КО Буковик и кп 1362/1-Ми-
сача), иде целом дужином на кп 3247, на чијој
се територији завршава (између кп 29/1-КО Бу-
ковик и кп 770-КО Мисача). Напомена: Пред-
ложена Улица 43 иде границом насељеног ме-
ста, па је треба отворити и у суседном насеље-
ном месту Мисача.

Улице 42 и 43 треба да носе исти назив, јер
представљају исту улицу.

44. Улица Драгомира Станковића (Опис
предложене улице бр.44: Улица почиње на кп
3246 (између кп 29/1-КО Буковик и кп 2670-КО
Раниловић), иде целом дужином на кп 3246, на
чијој се територији завршава (између кп 4/1-
КО Буковик и кп 2623-КО Раниловић).

Напомена: Предложена Улица 44 иде грани-
цом насељеног места, па је треба отворити и у
суседном насељеном месту Раниловић.

Образложење: Драгомир Станковић(1881-
1943), прешао Албанију, учесник пробоја Со-
лунског фронта.Није учествовао у Другом
светском рату.

45. Улица Жике стрипа (Опис предложене
улице бр.45: Улица почиње од предложене
Улице 42, на кп 3249, иде делом дуж кп 1081/1
и кп 1095/3, преко кп 1089, даље дуж кп 1096/7,
на чијој се територији завршава (између
1096/18 и 1094). Све у КО Буковик.

Образложење: Живојин Тодоровић( 1925-
1968), карикатуриста, издавач забавника „Ра-
кета“.

46. Улица Петра Молера (Опис предложене
улице бр.46: Улица почиње од предложене
Улице 45, на кп 1081/1, иде преко кп 1081/12,
даље дуж кп 1080/7, завршава се на кп 1079/10.
Све у КО Буковик.

47. Улица Радивоја виолинисте (Опис пред-
ложене улице бр.47: Улица почиње од по-
стојеће улице Пут 1300 Каплара, на кп 516/1

(између кп 541/1 и 519/3), иде делом дуж кп
538/7, преко кп 537/15, скреће и иде делом дуж
кп 538/16, затим преко кп 538/4, 538/30, 538/29,
538/2, 538/19, завршава се на кп 538/24. Све у
КО Буковик.

Образложење: Радивоје Јовановић (1906-
1987),староградски певач, најпознатији певач
ромске националности

Засеок 1 Честар (Опис предложеног засеока
бр.1: Засеок се налази на кп 2431/5, 2431/3 и
2431/1). Све у КО Буковик.

Засеок 2 Видиковац (Опис предложеног за-
сеока бр.2: Засеок се налази на кп 2431/8,
2431/4 и 3263/6). Све у KO Буковик.

Засеок 3 Борићи (Опис предложеног засеока
бр.3: Засеок се налази на кп 927/4, 927/5 и
928/2. Све у KO Буковик.

Засеок 4 Багремар (Опис предложеног за-
сеока бр 4.: Засеок се налази на кп 2463/1). Све
у KO Буковик.

Засеок 5 Шумски лаз(Опис предложеног за-
сеока бр.5:Засеок се налази на кп 3168/11,
3168/8, 3168/7, 3168/5, 3168/3, 3168/18, 3168/19,
3168/20, 3168/16, 3168/12 и кп 3168/13. Све у
KO Буковик.

Засеок 6 Бела бреза (Опис предложеног за-
сеока бр.6: Засеок се налази на кп 2665 и
2664/2). Све у KO Буковик.

Засеок 7 Осоје (Опис предложеног засеока
бр.7: Засеок се налази на кп 2028/3, 2028/5 и
2028/8). Све у KO Буковик.

Члан 7.

У насељеном месту Венчани утврђују се
следећи називи улица:

1. Београдска улица (Опис предложене
улице бр.1: Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Сибница, на кп 3587,
иде делом дуж кп 3529, 3590 (уз границу са су-
седним насељеним местом Тулеж), делом дуж
кп 3531 и на њеној територији се завршава, (из-
међу 453/1 и 3536). Све у КО Венчане.

Образложење: Назив је дат по правцу кре-
тања ка граду Београду.

2. Занатлијска улица (Опис предложене
улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3531 (између кп 283/4 и 445),
иде делом дуж кп 3537, 3538, 649/3, завршава
се на кп 648/1. Све у КО Венчане.

Образложење: Назив дат по занатлијама из
тог краја села.
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3. Улица Мике Аласа (Опис предложене
улице бр.3: Улица почиње на кп 307, пружа се
преко кп 303, делом дуж кп 3536, затим иде це-
лом дужином на кп 3531, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 678/3 и 593/2). Све у
КО Венчане.

4. Улица Паје Јовановића (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 3537 (између кп 283/4 и 408),
пружа се целом дужином на кп 3535, на чијој
се територији завршава (између кп 279/1 и
277/1). Све у КО Венчане.

5. Улица Проте Матеје Ненадовић (Опис
предложене улице бр.5: Улица почиње од гра-
нице са суседним насељеним местом Тулеж, на
кп 3540 (између кп 667 и 685), иде делом дуж
кп 3541, 3542, завршава се на кп 3600, код гра-
нице са суседним насељеним место Ранило-
вић. Све у КО Венчане. 

Напомена: Предложена Улица 5 је зајед-
ничка са суседним насељеним местима Тулеж
и Раниловић.

6. Улица др Анастасије Заваљевске (Опис
предложене улице бр.6:Улица почиње од пред-
ложене Улице 5, на кп 3540, иде делом дуж кп
3523, 3525, затим иде преко кп 3521/2, 3522/4,
поново се враћа на кп 3525, затим иде дуж кп
3549, на чијој се територији завршава (између
кп 2819/9 и 2811). Све у КО Венчане. 

Образложење: Анастасија Заваљевска
(1890-1969),омиљена докторка, рускиња, која
је 33 године била лекар у селу.

7. Koсмајска улица (Опис предложене улице
бр.7:Улица почиње од предложене Улице 6, на
кп 3525, иде делом дуж кп 3528/1, 3553, за-
вршава се на кп 3554 (између кп 1028 и 1246),
код границе са суседним насељеним местом
Тулеж. Све у КО Венчане. 

Напомена: Предложена Улица 7 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Тулеж.

8. Придворичка улица (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 3528/1, сече кп 3527/1, затим иде
дуж кп 3584/1, 3552, иде преко кп 3558/2,
1180/1, 1180/2, 1180/3. 1181/2, сече кп 3584/1,
дуж кп 1335/2, 1336/2, затим поново прелази
на кп 3584/1, сече кп 1631/5, 1632/6, 1629/2, за-
тим иде дуж кп 1600, сече кп 1602/2, 1605/1,
делом дуж кп 1603, преко кп 1612, завршава се
на кп 1613. Све у КО Венчане.

Образложење: Назив дат по реци Придве-
рици која тече паралелно са улицом.

9. Колубарска улица (Опис предложене
улице бр.9:Улица почиње од границе са сусед-

ним насељеним местом Рудовци, на кп 3597/3
(између кп 89-КО Партизани и кп 2767/2-КО
Венчане), иде делом дуж исте кп, даље иде це-
лом дужином на кп 3580, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 3068 и 3095/3). Све
у КО Венчане.

Образложење: Назив је дат по правцу кре-
тања ка Колубари.

10. Улица Јеврема Грујић (Опис предложене
улице бр.10:Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 1635/5, сече кп 1632/4, 1631/2,
иде дуж кп 1630, 1633/2, затим преко кп 3585,
делом дуж кп 3561, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1581/3 и 2767/2), код гра-
нице са суседним насељеним местом Рудовци.
Све у КО Венчане.

Образложење: Назив дат по историјској
личности који је према историјским записима
школовање започео код Старе цркве брвнаре у
засеоку Придворица.

11. Улица Добрице Ерића (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње на кп 2074 (између
кп 2073/1 и 1810/4), иде делом дуж исте кп, за-
тим делом дуж кп 3566, 3565, 954, скреће на кп
3549, затим иде дуж кп 3597/2, уз границу са
суседним насељеним местом Даросава, на
чијој се територији завршава (код кп 3162/1).
Све у КО Венчане. 

Напомена: Предложена Улица 11 иде грани-
цом насељеног места, па је треба отворити у
суседном насељеном месту Даросава.

12. Царска улица (Опис предложене улице
бр.12: Улица почиње од предложене Улице 11,
на кп 3565 (између кп 2848/2 и 2060/3), иде де-
лом дуж те кп, затим преко кп 2880/1, 2882/2,
2882/1, даље дуж кп 2889, завршава се на кп
2078/1. Све у КО Венчане. 

13. Улица Козме и Дамјана (Опис предло-
жене улице бр.13:Улица почиње од предложене
Улице 11 (између кп 2842 и 2840), иде дуж кп
954, затим преко кп 2873/1, 2872, 2874, 2901,
2902, 2905, даље дуж 3576, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2918 и 2926/2). Све
у КО Венчане. 

14. Варошка улица (Опис предложене улице
бр.14: Улица почиње од предложене Улице 13,
на кп 2873/2, даље иде целом дужином на кп
954, на чијој се територији завршава (између
кп 2259 и 2257/1). Све у КО Венчане. 

Образложење: Традиционални назиц улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица. Назив дат по називу краја кроз који про-
лази улица.
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15. Солунска улица (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 3531, пружа се делом дуж кп
3539, 611/1, завршава се на кп 618/1. Све у КО
Венчане.

Образложење: Назив је дат по борцима Ве-
ликог рата.

16. Улица Краља Петра Првог (Опис пред-
ложене улице бр.16:Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 3531, иде целом дужином
на кп 622 и на њеној се територији завршава
(између кп 621/2 и 633). Све у КО Венчане. 

17. Видовачка улица (Опис предложене
улице бр.17: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 3553 (између кп 1220 и 1163),
иде целом дужином то истом кп и на њеној те-
риторији се завршава (између кп 1262 и
1267/1). Све у КО Венчане.

Образложење: Назив је дат по по извору
Видовац.

18. Улица Лазе Костића (Опис предложене
улице бр.18: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 3558/2, иде целом дужином на
кп 3558/1, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1201 и 1310) Све у КО Венчане.

19. Бунавичка улица (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3549, иде делом дуж кп 3544, за-
тим сече кп 3583, делом дуж кп 3548, преко кп
2154, затим иде дуж кп 3567, завршава се код
границе са суседним насељеним местом Рани-
ловић (између кп 988/1 и 1015) .Све у КО Вен-
чане. 

Напомена: Предложена Улица 19 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Ранило-
вић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

20. Каменичка улица (Опис предложене
улице бр.20: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3549, (између кп 1684/2 и 1884),
иде целом дужином овом кп и на њеној тери-
торији се завршава (између кп 1784 и 2234).
Све у КО Венчане. 

Образложење: Назив дат по старој школи
која се налази у том крају.

21. Улица Милоја Васића (Опис предложене
улице бр.21: Улица почиње од предложене
Улице 20, на кп 3549 (између кп 1649/1 и 1756),
иде делом дуж кп 1755, сече кп 1751, затим
дуж кп 3500, на чијој територији се завршава
(између кп 1741 и 1720/8). Све у КО Венчане.

Образложење: Милоје Васић (1869-1956).
је био српски археолог, професор на Београд-
ском универзитету и члан САНУ.

22. Улица Филипа Вишњића (Опис предло-
жене улице бр.22: Улица почиње од предло-
жене Улице 20, на кп 954 (између кп 1784 и
2233), иде целом дужином том кп, на чијој се
територији завршава (између кп 945/2 и 955/1).
Све у КО Венчане.

23. Улица Милутина Миланковића (Опис
предложене улице бр.23: Улица почиње од
предложене Улице 19, на кп 2154, иде делом
дуж кп 3548, затим дуж кп 3568, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2310/2 и 2313).
Све у КО Венчане.

24. Улица Краљице Наталије (Опис предло-
жене улице бр.24:Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом, на кп 3596/2 (из-
међу кп 3436/5-КО Венчане и кп 2623-КО Ра-
ниловић), даље иде целом дужином том истом
кп (уз границу са суседним насељеним местом)
на чијој се територији завршава (између кп
3596/1-КО Венчане и кп 2326/1-КО Ранило-
вић). Све у КО Венчане. 

Напомена: Предложена Улица 24 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је и у суседном насељеном месту Раниловић. 

25. Улица Илије Гарашанина (Опис предло-
жене улице бр.25:Улица почиње од предложене
Улице 24, на кп 3596/2 (између кп 2486/3 и
2491/2), даље иде целом дужином на кп 3568,
на чијој се територији завршава (између кп
2569/1 и 2458). Све у КО Венчане. 

26. Улица Ђорђа Петровића (Опис предло-
жене улице бр.26: Улица почиње од предло-
жене Улице 25 на кп 3571 (између кп 2527 и
2519), иде делом дуж исте кп, сече кп 3583, де-
лом дуж кп 3572,3369, преко кп 3367, 3372/2,
3372/5, 3375/2, завршава се на кп 3378/2, све у
КО Венчане.

27. Туријска улица (Опис предложене улице
бр.27: Улица почиње од предложене Улице 19,
на кп 3511, иде целом дужином на кп 3545, на
чијој се територији завршава (између кп 887/9
и 886). Све у КО Венчане.

Образложење: Назив дат по реци Турији.
28. Ливадска улица (Опис предложене улице

бр.28: Улица почиње од предложене Улице 19,
на кп 3549, иде целом дужином на кп 3547, на
чијој се територији завршава (између кп 1092
и 1114). Све у КО Венчане.

Образложење: Назив дат по ливадама
према према којима пут води.

29. Улица Тодоровачка (Опис предложене
улице бр.29: Улица почиње од предложене
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Улице 3, на кп 3536 (између кп 460/1 и 303),
иде делом дуж кп 3581, 3532, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 332 и 333) Све у
КО Венчане.

Образлозење: Назив дат по реци Тодоровац.
30. Улица Стерије Поповића (Опис предло-

жене улице бр.30: Улица почиње од предло-
жене Улице 29, на кп 3532 (између кп 153 и
346/2), иде целом дужином на кп 368/1, на
чијој се територији завршава (између кп 358/2
и 372/2). Све у КО Венчане. 

Образложење: Назив дат по називу узви-
шења преко кога пролази пут.

31. Улица Хиландарска (Опис предложене
улице бр.31: Улица почиње од предложене
Улице 24, на кп 3596/2, даље иде делом дуж кп
3596/1, скреће на кп 3568, затим иде преко кп
2172, завршава се на кп 2170. Све у КО Вен-
чане. 

Напомена: Предложена Улица 31 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Раниловић. 

32. Магловачка улица (Опис предложене
улице бр.32: Улица почиње од границе са су-
седним насељеним местом Дрлупа на кп 3534
(између кп 144/1 и 386/1), иде целом дужином
том истом кп, и на њеној се територији се за-
вршава (између кп 461/8 и 489). Све у КО Вен-
чане.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.Назив улице дат је по пределу кроз који
улица пролазе.

33. Улица Васка Попе Опис предложене
улице бр.33:Улица почиње од предложене
Улице 11, на кп 3597/2, даље иде целом дужи-
ном на кп 3597/1, (уз границу насељеног ме-
ста), на чијој се територији завршава (код кп
3151/4). Све у КО Венчане. 

Напомена: Предложена Улица 33 иде грани-
цом насељеног места, па је треба отворити у
суседном насељеном месту Даросава. 

34. Иванчевачка улица (Опис предложене
улице бр.34: Улица почиње од предложене
Улице 25, на кп 3568, даље иде делом дуж кп
2423, затим преко кп 2420, 2419, 2417/4, 2416,
2413/1, даље иде целом дужином на кп 3574,
на чијој се територији завршава (између кп
2630/2 и 2621/1). Све у КО Венчане. 

Образложење: Назив дат по извору Иванче-
вац.

35. Устаничка улица (Опис предложене
улице бр.35:Улица почиње на кп 3589-КО Вен-

чане, (између кп 386/1-KO Венчане и 1861/3-
КО Дрлупа), иде дуж кп 3530, завршава се на
кп 822 (између кп 828/3 и 829/1). 

Напомена: Предложена Улица 35 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је и у суседном насељеном месту Дрлупа (оп-
штина Београд-Сопот). 

Образложење: Назив је дат у спомен уста-
ницима из Првог српског устанка.

36. Кусањска улица (Опис предложене
улице бр.36: Улица почиње од предложене
Улице 5, на кп 3542, иде делом дуж кп 3543/1,
даље иде целом дужином на кп 557, на чијој се
територији завршава (између кп 559 и 551/1).
Све у КО Венчане.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица. Назив улице дат је по пределу кроз који
улица пролазе.

37. Улица Светозара Марковића (Опис пред-
ложене улице бр.37: Улица почиње од предло-
жене Улице 24, на кп 3596/2, даље иде целом
дужином на кп 2507/3, завршава се на кп
2509/2. Све у КО Венчане. 

38. Врањевачка улица (Опис предложене
улице бр.38:Улица почиње од предложене
Улице 24, на кп 3596/2, даље иде целом дужи-
ном на кп 2502/4, завршава се на кп 2504. Све
у КО Венчане. 

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.Назив улице дат је по пределу кроз који
улица пролазе.

Члан 8.

У насељеном месту Врбица утврђују се

следећи називи улица и засеока:

1. Улица Краља Петра Првог (Опис предло-
жене улице бр.1: Улица почиње на кп 3921/1
(између кп 1558 и 1721/2), иде целом дужином
на кп 3921/1, на чијој се територији завршава
(између кп 1959 и 1952/4). Све у КО Врбица.

2. Улица Живка Урошевића (Опис предло-
жене улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3921/1 (између кп 1679/2 и
1677), иде делом дуж кп 1680, 1689/2, преко кп
1695, 1696/2, поново дуж кп 1680, скреће и иде
преко кп 1707/3, поново скреће и иде дуж кп
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1755/5 и кп 1758/2, завршава се на кп 1762/4
(између 1759 и 1762/1).Све у КО Врбица.

Образложење: Солунски борац, погинуо
1917.

3. Улица Врбичка река (Опис улице 3 и 4
спојене у једну: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3921/1 (између кп 1673 и 1650),
иде делом дуж кп 3922, скреће и иде дуж кп
1882/1, поново скреће и иде делом дуж кп
3919, сече кп 1992/2, 1991/5, 1991/15, 1991/14,
делом дуж кп 3927, на којој се завршава (из-
међу кп 1976 и 1832/1), све у КО Врбица.

4. Улица Парлошка (Опис предложене улице
бр.5: Опис предложене улице бр.5: Улица по-
чиње од предложене Улице 4, на кп 1991/1 (из-
међу кп 3919 и 1991/10), иде делом дужкп
3927, даље целом дужином на кп 2036, на чијој
се територији завршава (између кп 2062/2 и
2039). Све у КО Врбица.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

5. Улица Радише Богдановића (Опис пред-
ложене улице бр.6: Улица почиње од предло-
жене Улице 5, на кп 3927 (између кп 1989/7 и
2048/1), пружа се целом дужином на кп 3925,
на чијој се територији завршава (између кп
2074/1 и 2074/2). Све у КО Врбица.

Образложење: Радиша Богдановић, судија
Уставног суда, оснивач Смотре „ Мермер и
звуци“. Живео од 1930. године до 2001. године

6. Улица Перише Богдановића (Опис пред-
ложене улице бр.7: Улица почиње од предло-
жене Улице 4, на кп 3919 (између кп 1866 и
1868/1), пружа се целом дужином на кп 3920,
на чијој се територији завршава (између кп
2005/1 и 2009/1). Све у КО Врбица.

Образложење: Периша Богдановић (1894-
1968), први врбички песник, издао више књига
за децу и омладину.

7. Улица Речанска (Опис предложене улице
бр.8: Улица почиње од постојеће улице Јоа-
кима Вујића, на кп 3932/1 (између кп 1831/1 и
1976), иде делом дуж кп 3932/1 и кп 3923, даље
целом дужином на кп 3931, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 3394 и 3418). Све у
КО Врбица. 

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

8. Улица Владимира Радојевића (Опис пред-
ложене улице бр.9: Улица почиње од предло-

жене Улице 8, на кп 3932/1, сече кп 2078, затим
иде целом дужином накп 2089, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2103/2 и 2088/5).
Све у КО Врбица. 

Образложење: солунски борац, преминуо
1922. године.

9. Улица Бродска (Опис предложене улице
бр.10: Улица почиње од постојеће улице Чегар-
ске, на кп 3918/2 (између кп 2675 и 2612/1), иде
делом дуж кп 2633, скреће и иде преко кп 2639,
даље иде целом дужином на кп 3933, на чијој
се територији завршава (између кп 2182 и
2874). Све у КО Врбица. 

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

10. Улица Чађовлачка (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 3932/1 (између кп 2115/2 и
2079/1), иде делом дуж кп 2115/8, преко кп
2115/1, 2116/3, 2116/4, 2116/17, 2116/7, 2127/2,
2128, даље целом дужином на кп 3933, на чијој
се теритoрији завршава (између кп 2627 и
2169/8). Све у КО Врбица.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

11. Улица Доктора Власте Ћировића (Опис
предложене улице бр.12: Улица почиње од
предложене Улице 8, на кп 3932/1 (између кп
2293/1 и 2222/1), иде делом дуж кп 3928,
скреће и иде делом дуж кп 2241/1, преко кп
2239/1, делом дуж кп 2237/1, скреће и поново
иде дуж кп 2241/1, на чијој се територији за-
вршава (између 3431 и 3447).Све у КО Врбица.

Образложење: Власта Ђорђевић(1932-
2017), професор на Медицинском факултету,
уролог.

12. Улица Косте Јоковића (Опис предложене
улице бр.13: Улица почиње од постојеће улице
Танаска Рајића, на кп 3917 (између кп 1476/1 и
1478/1), иде делом дуж кп 1477, 1482/2, 1481/2,
1499/2, даље делом дуж кп 1505, и кп 2534/5,
на чијој се територији завршава (између кп
2534/3 и 2534/1). Све у КО Врбица

Образложење: Солунски ратник, преминуо
1917. године.

13. Улица Авалска ( Опис предложене улице
бр.14: Улица почиње од постојеће улице Та-
наска Рајића, на кп 3917 (између кп 1392/3 и
1264/11), иде делом дуж кп 3913, сече кп
1387/1, 1387/2, даље иде делом дуж кп 1305,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 10 – Аранђеловац, 18. децембар 2019. 113



сече кп 3911, иде делом дуж кп 1137, завршава
се на кп 1139/9 (између кп 1140/2 и 1138/4). Све
у КО Врбица.

14. Улица Крћевачки пут ( Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од постојеће Занат-
лијске улице, на кп 1609 (између кп 1591/8 и
1592/1), иде целом дужином на 1609,на чијој
се територији завршава (између кп 1610/5 и
1929/6). Све у КО Врбица.

Напомена: Предложена Улица 15 постоји у
Адресном регистру под незваничним називом
Крћевачки пут.

Напомена: Предложена Улица 15 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Бања.

15. Улица Кубршничка (Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње на кп 808/10 (из-
међу кп 809/5 и 809/9), иде целом дужином на
кп 808/10, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 808/11 и 809/3). Све у КО Врбица.

16. Улица Златарска улица (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње на кп 169/2,
иде преко кп 171/2, сече кп 3883/3, иде преко
кп 175/3, делом дуж кп 174/3, даље целом ду-
жином на кп 3883/1, на чијој се територији за-
вршава (између кп 163/1 и 76/3). Све у КО
Врбица.

17. Улица Космајска (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње на кп 3941/1, иде
делом дуж кп 3892, скреће и иде делом дуж кп
504 и кп 326/10, на чијој се територији за-
вршава (између кп 327/5 и 326/1). Све у КО
Врбица.

Напомена: Предложена Улица 19 је део по-
стојеће Космајске улице и део потеса Бошко-
вића крај изнад пруге.

18. Улица Кленовачка (Опис предложене
улице бр.20: Улица почиње од предложене
Улице 19, на кп 3892 (између кп 505/9 и 503),
иде целом дужином на кп 3892, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 294/2 и 314). Све
у КО Врбица.

Напомена: Предложена Улица 20 постоји у
Адресном регистру као део потеса, Бошковића
крај изнад пруге

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

19. Улица Војислава Илића (Опис предло-
жене улице бр.21: Улица почиње од предло-
жене Улице 19, на кп 3892(између кп 496/2 и
502), иде делом дуж кп 501/1 и кп 497/3, затим
преко кп 497/5 и кп 497/2, завршава се на кп
498. Све у КО Врбица.

20. Улица Виноградарска (Опис предложене
улице бр.22: Улица почиње на кп3901/1(између
кп 809/11 и 832/2), иде делом дуж кп 3901/1,
даље целом дужином на кп 3887, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 324 и 342/1). Све
у КО Врбица.

Напомена: Део предложене Улице22 по-
стоји у Адресном регистру као потес Бошко-
вића крај изнад пруге.

21. Улица Лапинска (Опис предложене
улице бр.23: Улица почиње од предложене
Улице 22, на кп 3901/1 (између кп 697/1 и
825/2), иде делом дуж кп 3902, скреће и иде
дуж кп 680/1 и кп 3941/1, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 589 и 670/1). Све у
КО Врбица.

Напомена: Предложена Улица 23 постоји у
Адресном регистру као потес Лапин. 

22. Улица Бабице Олгице (Опис предложене
улице бр.24: Улица почиње од постојеће улице
Орашачки пут, на кп 3904/2 (између кп 448/26
и 857/2), иде целом дужином на кп 3895, на
чијој се територији завршава (између кп 443/2
и 401). Све у КО Врбица.

Образложење: Олгица Марковић- изузетна
жена које се цео свој радни век посветила ро-
ђењу и здрављу деце и породиља у породи-
лишту Здравственог центра у Аранђеловцу.

Напомена: Улица представља наставак
улице Бабице Олгице у Аранђеловцу за коју је
добијена сагласност Министарства државне
управе и локалне самоуправе под бројем 015-
05-00046/2017-24 од 08.11.2017. године.

Напомена: Предложена Улица 24 постоји
под незваничним називом Бабице Олгице, који
не постоји у списку Адресног регистра.

23. Улица Јована Крстовића (Опис предло-
жене улице бр.25: Улица почиње на кп 3941/1,
преко кп 489 и кп 486/2, завршава се на кп
474/3 (код кп 474/2). Све у КО Врбица.

Образложење: Јован Крстовић (-1806/7)
учествовао у Кочиној крајни, имао је висок
војни чин у аустроугарској војсци. Карађорђе
га је именовао за капетана, учествовао је у при-
преми „буна против дахија“, учествовао је на
Орашачком збору.Погинуо на Мишару 1806.
године.

Напомена: Предложена Улица 25 је део по-
теса Бошковића крај изнад пруге. 

24. Улица Живка Дамњановића (Опис пред-
ложене улице бр.26: Улица почиње од предло-
жене Улице 15, на кп 1609(између кп 856/26 и
1596/4,) иде делом дуж кп 856/27, 856/33, за-
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вршава се на кп 856/21 (између кп 856/18 и
856/1). Све у КО Врбица.

Образложење: Живко Дамљановић (?-
1915), учесник Првог балканског рата.

25. Улица Крунска (Опис предложене улице
бр.27: Улица почиње од постојеће улице Ора-
шачки пут, на кп 3904/2(између кп 856/10 и
856/2), иде делом дуж кп 856/40, преко кп
856/39, делом дуж кп 861/10, завршава се на кп
861/24 (између кп 861/15 и 861/35). Све у КО
Врбица.

26. Улица Стојничка (Опис предложене
улице бр.28: Улица почиње од предложене
Улице 27, на кп 861/10(између кп 1595/1 и
861/12), иде делом дуж кп 861/13, 861/21,
861/19, завршава се на кп 861/32 (између кп
861/31 и 861/34). Све у КО Врбица. 

27. Улица Ђорђа Швабића (Опис предло-
жене улице бр.29: Улица почиње одпредложене
Улице 15, на кп 1609, (између кп 1597/6 и
1604/3), иде делом дужкп3896 и кп 3888, на
чијој се територији завршава (између кп 450/12
и 397/2). Све у КО Врбица.

Образложење: учесник балканских ратова
и Првог светског рата. Рођен 1870. године,
страдао 1916. године у логору у области Тирол
у Аустрији. Један је од ретких образованих
људи тог доба.

28. Улица Вински пут (Опис предложене
улице бр.30: Улица почиње од постојеће улице
Орашачки пут, (између кп 631 и 625) иде целом
дужином на кп 3941/1, на чијој се територији
завршава (између кп 366 и 415). Све у КО
Врбица.

29. Улица Баљковачка (Опис предложене
улице бр.31: Улица почиње од постојеће улице
Орашачки пут (између кп 855/1 и 839/2), иде
делом дуж кп 839/9, 855/16, 855/1, 842/14,
842/16, 842/31, 845/18, завршава се на 847/4
(између кп 847/1 и 847/5). Све у КО Врбица.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

30. Улица Трешњевичка (Опис предложене
улице бр.32: Улица почиње на кп 3917 (између
кп 3019 и 3180),иде целом дужином на кп 3917,
на чијој се територији завршава (између кп
2510 и 2514/1). Све у КО Врбица.

Напомена: Део предложене Улице 32, по-
стоји у Адресном регистру под незваничним
називом Пут за Горњу Трешњевицу.

Напомена: Предложена Улица 32 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Вуко-
савци

31. Улица Војводе Мишића (Опис предло-
жене улице бр.33: Улица почиње од постојеће
улице Војводе Путника, на кп 3991/1 (између
кп 992/10 и 1147/5), иде преко кп 3911, делом
дуж кп 1324, преко кп 1062/2, сече кп 1061/2,
делом дуж кп 1065/2, 1075/2, 1083/4, 1089/3,
сече кп 1092/2, 1093/3, 3909, даље дуж кп
1375/3, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1373/2 и 1375/1). Све у КО Врбица 

32. Улица Косанчић Ивана (Опис предло-
жене улице бр.34: Улица почиње од постојеће
улице Танаска Рајића, на кп 3917 (између кп
1401/2 и 1396/1), иде делом дуж кп 1399 и кп
1406, на чијој се територији завршава (између
кп 1418/1 и 1418/2). Све у КО Врбица.

33. Улица Каменарска (Опис предложене
улице бр.35: Улица почиње на кп 3937 (између
кп 3183 и 3181),иде преко кп 3184, делом дуж
кп 3937, 3797, 3801/5, 3805/2, завршава се на
кп 3806/2 (између кп 3806/1 и 3808). Све у КО
Врбица.

Образложење Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

34. Улица Храстова (Опис предложене
улице бр.36: Улица почиње од предложене
Улице 35, на кп 3937, иде преко кп 3712,
3714/1, 3710/1, даљеиде целом дужином на кп
3939, на чијој се територији завршава (између
кп 3260/3 и 3311). Све у КО Врбица.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

35. Улица Цвећа (Опис предложене улице
бр.37: Улица почиње од предложене Улице 8,
на кп 3932/1 (између кп 1982/3 и 1983/4), иде
делом дуж кп 1982/4 и кп 2116/4, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2117/2 и
2116/13). Све у КО Врбица.

36. Улица Боре Станковића (Опис предло-
жене улице бр.38: Улица почиње од постојеће
улице Чегарске, на кп 3918/2 (између кп 2601/2
и 2605/1), иде делом дуж кп 3916, скреће и иде
дуж кп 2599, даље иде преко кп2597/2, 2589,
завршава се на кп 2591 (код кп 2590). Све у КО
Врбица.

37. Улица Вујмилова (Опис предложене
улице бр.39: Улица почиње од постојеће улице
Чегарске, на кп 3918/2 (између кп 2696 и
2686/1), иде целом дужином на кп 2692, на
чијој се територији завршава (између кп 2715/2
и 2715/1). Све у КО Врбица.
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Образложење: Први досељеник у Врбицу
1731. године., родоначелник фамилије Лазаре-
вић.Традиционални назив улице, устаљен у
употреби код локалног становништва за део
насељеног места којим пролази улица.

38. Улица Дравска (Опис предложене улице
бр.40: Улица почиње од постојеће улице Јоа-
кима Вујића, на кп 3932/1 (између кп 1831/7 и
1831/12), иде целом дужином на кп 1831/5, на
чијој се територији завршава (између кп
1831/10 и 1831/27). Све у КО Врбица.

39. Улица Вуканића сокак (Опис предло-
жене улице бр.41: Улица почиње од постојеће
улице Рудничке, на кп 1841/1 (између кп 1841/3
и 1842/1), иде делом дуж кп 1842/2 и кп 1847/2,
на чијој се територији завршава (између кп
1843/1 и 1848). Све у КО Врбица.

Образложење: Јово Вуканић- један од
првих досељеника у Врбицу 1787. године,
учесник Првог српског устанка, родоначелник
фамилије Јовановић, преминуо 1817. године.
Традиционални назив улице, устаљен у упо-
треби код локалног становништва за део насе-
љеног места којим пролази улица.

40. Улица Милоја Фишековића (Опис пред-
ложене улице бр.42: Улица почиње од по-
стојеће улице Орашачки пут, на кп 3903 (из-
међу кп 620и 624), иде делом дуж кп 621 и кп
617/6, на чијој се територији завршава (између
кп 617/7 и 617/13). Све у КО Врбица.

Образложење: Милоје Фишековић, солун-
ски ратник, преминуо 1919. године.

41. Улица Дворска (Опис предложене улице
бр.43: Улица почиње од постојеће улице Ора-
шачки пут, на кп 3904/2 (између кп 848 и 649),
иде делом дуж кп 648, 847/4 и кп 845/34, на
чијој се територији завршава (између кп 844 и
845/32). Све у КО Врбица.

42. Улица Војводе Степе (Опис предложене
улице бр.44: Улица почиње на кп 3991/1 (из-
међу кп 992/7 и 992/10), иде целом дужином на
кп 3991/1, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1038/12 и 1038/8). Све у КО Врбица.

Напомена: Предложена Улица 44 је део по-
стојеће улице Војводе Путника, из суседног на-
сељеног места Аранђеловац

43. Улица Јабучарска (Опис предложене
улице бр.46: Улица почиње од предложене
Улице 35, на кп 3937, иде преко кп 3287, 3229,
3228, 3241/2, 3242, 3243/3, 3243/4, 3246/1,
3246/3, делом дуж кп 3135/2, преко кп 3134/1,
завршава се на кп 3140/2 (између кп 3140/1 и
3123/1).Све у КО Врбица.

44. Улица Бошка Говедара (Опис предло-
жене улице бр.48: Улица почиње од предло-

жене Улице 19, на кп 3892(између кп 493/3 и
496/7), иде преко кп 493/2 и кп 493/7, иде де-
лом дуж кп 493/8, завршава се на кп 492/6 (из-
међу кп 492/1 и 492/5).Све у КО Врбица.

Образложење: Учесник Првог српског
устанка, родоначелник фамилије Бошковић,
преминуо 1832. године Традиционални назив
улице, устаљен у употреби код локалног ста-
новништва за део насељеног места којим про-
лази улица. 

45. Улица Дугајлијска (Опис предложене
улице бр.49: Улица почиње од предложене
Улице 10, на кп 3933, иде преко кп 2639, 2640,
2641, 2642, 2643, иде делом дуж кп 2864 и кп
3918/2, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2857 и 2882). Све у КО Врбица.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

1. Засеок 1 Букуља (Опис предложеног за-
сеока бр.1: Засеок се налази на кп 981/1,981/4,
981/6, 1024/2, 1024/4, 1024/6, 1024/1, 1024/3,
1029/3, 1029/6 и 1029/5. Све у KO Врбица.

2. Засеок 2 Скочајића (Опис предложеног за-
сеока бр.2: Засеок се налази на кп 2573, 2581 и
2582. Све у КО Врбица.)

3. Засеок 3 Баљковица (Опис предложеног
засеока бр.3: Засеок се налази на кп 577. Све у
KO Врбица.)

4. Засеок 4 Џековачка (Опис предложеног
засеока бр.4: Засеок се налази на кп 3363/2,
3364, 3384/4, 3369/3, 3369/2 и 3369/1. Све у KO
Врбица).

5. Засеок 5 Каменити врх (Опис предложе-
ног засеока бр.5: Засеок се налази на кп3546/1,
3546/2 и 3585. Све у KO Врбица).

Члан 9.

У насељеном месту Вукосавци утврђују
се следећи називи улица и засеока:

1. Улица Таковска (Опис предложене улице
бр.1: Улица почиње на кп 2237 (између кп
740/1 и 739), иде целом дужином истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 1293
и 1286). Све у КО Вукосавци.

Напомена: Предложена Улица 1 је зајед-
ничка са насељеним местом Јеловик.

2. Улица Букуљска (Опис предложене улице
бр.2: Улица почиње од предложене Улице 1, на
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кп 2237 (између кп 733 и 674), иде делом дуж
кп 2228, затим скреће и иде дуж кп 146 и кп 31,
даље иде преко кп 36 и кп 39, завршава се на
кп 31 (између кп 168/5 и 40). Све у КО Вуко-
савци.

3. Улица Солунских ратника (Опис предло-
жене улице бр.3: Улица почиње на кп 2226/1
(између кп 2237 и 1318), пружа се делом дуж
исте кп, прелази на кп 872/2, поново иде дуж
кп 2226/1, затим преко кп 856, 857, прелази на
кп 153/2, поново иде дуж кп 2226/1, на чијој се
територији завршава (између кп 271 и 114/2).
Све у КО Вукосавци.

4. Улица Војводе Путника (Опис предло-
жене улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 2226/1 (између кп 1284 и 1248),
пружа се целом дужином на кп 2236, на чијој
се територији завршава (између кп 592 и
589/4). Све у КО Вукосавци.

5. Улица Војводе Мишића (Опис предло-
жене улице бр.5:: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 2226/1, иде преко кп 1245/5, за-
тим делом дуж кп 2230, скреће и иде делом
дуж кп 1236, скреће и иде делом дуж кп 1188,
преко кп 1332, 1357, 1356, поново скреће и иде
преко кп 1352/3 и ту се завршава (код кп 1359),
све у КО Вукосавци.

6. Улица Војводе Бојовића (Опис предло-
жене улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 2230 (између кп 266 и 271),
пружа се целом дужином том истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 883 и
884). Све у КО Вукосавци.

7. Улица Мишарска (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 5, на кп 2230 (између кп 1243 и 1241),
иде делом дуж исте кп, затим прелази на кп
957, иде дуж исте и на њеној територији се за-
вршава (између кп 939 и 955). Све у КО Вуко-
савци. 

8. Улица Теслина (Опис предложене улице
бр.9: Улица почиње од предложене Улице 1, на
кп 2237, иде делом на кп 663, преко кп 677,
678, поново дуж кп 663, завршава се на кп
661/1.Све у КО Вукосавци. 

9. Улица Колубарска (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2237, иде целом дужином на кп
2239, на чијој се територији завршава (између
кп 1863 и 1839). Све у КО Вукосавци. 

10. Улица Обилићева (Опис предложене
улице бр.12: Улица почиње од предложене
Улице 11, на кп 2239, иде преко кп 793, 791,
794/3, 795/1, 1880, 1878, 1874, 1873, завршава
се на кп 1856. Све у КО Вукосавци. 

11. Улица Качерска (Опис предложене улице
бр.13: Улица почиње од предложене Улице 1,
на кп 2237, иде целом дужином на кп 2238, на
чијој се територији завршава (између кп 1974
и 2012). Све у КО Вукосавци.

12. Улица Трешњевички пут (Опис предло-
жене улице бр.15 Улица почиње на кп 2262
(између кп 12-КО Вукосавци и 3180-КО
Врбица), иде делом дуж исте, затим делом дуж
кп 2244 и кп 2266, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1459/1-КО  Вукосавци и 12-
КО Врбица). Све у КО Вукосавци.

Напомена: Предложена Улица 15 је зајед-
ничка са суседним насељеним            местима
Горња Трешњевица и Врбица.

13. Улица Цара Душана (Опис предложене
улице бр. 16: Улица почиње од предложене
Улице 15, на кп 2244, пружа се делом дуж кп
2243, 2265/1, 2265/2 и на кп 2265/3, на чијој се
територији завршава (између кп 813 - КО
Горња Трешњевица и 1576 - КО Вукосавци).
Све у КО Вукосавци.

14. Улица Цара Лазара (Опис предложене
улице бр.17 Улица почиње од предложене
Улице 16, на кп 2243, иде целом дужином на
кп 1189, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1139 и 1136). Све у КО Вукосавци.

15. Улица Хајдучка (Опис предложене улице
бр.18: Улица почиње од предложене Улице 16,
на кп 2265/2, иде целом дужином на кп 2242,
на чијој се територији завршава (између кп
1552/2 и 1561). Све у КО Вукосавци.

16. Улица Рудничка (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње на кп 2241 (између
1607 и 1576), иде целом дужином том истом
кп, на чијој се територији завршава (између кп
1310 и 1315). Све у КО Вукосавци.

17. Улица Краља Милутина (Опис предло-
жене улице бр.20: Улица почиње на кп 2331
(између кп 2300 и 2306/1), иде целом дужином
том истом кп, на чијој се територији завршава
(између кп 2304/1 и 2307). Све у КО Вуко-
савци.

Напомена: Предложена Улица 20 је зајед-
ничка са суседним насељеним   местом Горња
Трешњевица.

18. Улица Краља Милутина (Опис предло-
жене улице бр.21 Улица почиње на кп 1993 (из-
међу кп 1992 и 2073), иде преко кп 2248, даље
иде целом дужином на кп 2247, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2108/2 и 2107).
Све у КО Вукосавци. –Напомена: Предложена
Улица 21 је заједничка са суседним насељеним
местима Горња Трешњевица и Босута.
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19. Улица Јасеничка (Опис предложене
улице бр.22: Улица почиње на кп 2265/3 (из-
међу кп 1607 и 813), иде делом дуж кп 2265/4,
2265/5, 2265/6 и кп 2265/7, на чијој се терито-
рији завршава (код кп 2217/2). Све у КО Вуко-
савци.

20. Улица Краља Милутина (Опис предло-
жене улице бр.23: Улица почиње на кп 2267
(између кп 1043/1-Горња Трешњевица и кп
2189-Вукосавци), иде целом дужином том ис-
том кп, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1052-КО Горња Трешњевица и 2192-
КО Вукосавци).

Напомена: Предложена Улица 23 иде грани-
цом насељеног места, тако да је треба  отво-
рити у суседном насељеном месту Горња
Трешњевица.

Напомена: улице 18 и 20 представљају на-
ставак улице број 17.

Засеоци:
1. Засеок 1:Ивановићи (Опис предложеног

засеока бр.1: Засеок се налази на кп 212/2 и
822. Све у КО Вукосавци.)

2. Засеок 2:Марковићи (Опис предложеног
засеока бр.2: Засеок се налази на кп 1915, 1917,
1901, 2240 и 1914. Све у КО Вукосавци)

3. Засеок 3:Ганићи (Опис предложеног за-
сеока бр.3: Засеок се налази на кп 2067/1,
2067/2 и 1922. Све у КО Вукосавци)

4. Засеок 4: Ђођевићи (Опис предложеног
засеока бр.4: Засеок се налази на кп 2315/2,
2316, 2315/1, 2314, 2060 и 2059. Све у КО Ву-
косавци)

5. Засеок 5: Росићи (Опис предложеног за-
сеока бр.5: Засеок се налази на кп 1733. Све у
КО Вукосавци)

6. Засеок 6: Клик (Опис предложеног за-
сеока бр.6: Засеок се налази на кп 2203 Све у
КО Вукосавци)

7. Засеок 7: Јеремићи (Опис предложеног за-
сеока бр.7: Засеок се налази на кп 1646/2,
1649/1, 1650/1, 1645/3, 1654/2, 1654/1 и 1653.
Све у КО Вукосавци)

8. Засеок 8: Митровићи ( Опис предложеног
засеока бр.8: Засеок се налази на кп 173/3, 171
и 172/7. Све у КО Вукосавци)

9. Засеок 9 : Ивковићи (Опис предложеног
засеока бр.9: Засеок се налази на кп 1984 и
1814/1. Све у КО Вукосавци.

Члан 10.

У насељеном месту Горња Трешњевица
утврђују се следећи називи улица и засеока:

1. Улица “ Краља Александра Карађорђ-
евића“ (Опис предложене улице бр.1: Улица
почиње од границе са суседним насељеним ме-
стом Вукосавци, на кп 3406 (између кп 12 и
33), иде целом дужином на кп 3406, на чијој се
територији завршава (између кп 1452 и
1469/2). Све у КО Горња Трешњевица. 

Напомена: Предложена Улица 1 је зајед-
ничка са суседним насељеним месту    Вуко-
савци. 

2. Улица „ Др. Петра Марковића“ (Опис
предложене улице бр.2: Улица почиње на кп
3406 (између кп 1469/2 и 1644/2), иде делом
дуж кп 3418, затим делом дуж кп 3465, уз гра-
ницу са суседним насељеним местом, на чијој
се територији завршава (између кп 2025/3-КО
Горња Трешњевица и кп 367/5 КО-Доња Треш-
њевица, општина Топола). Све у КО Горња
Трешњевица. 

Напомена: Улица делом иде границом насе-
љеног места, па је потребно отворити је у су-
седном насељеном месту Доња Трешњевица,
општина Топола.

Образложење: Петар Марковић (1934–
1993) – професор атомске енергије, предавао
на факултетима бивше Југославије. 

3. Улица Карађорђева (Опис предложене
улице бр.3: Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Врбица, на кп 3447 (из-
међу 3653/2-КО Врбица и кп 46-Горња Треш-
њевица), иде целом дужином на кп 3407, на
чијој се територији завршава (између кп 519 и
398/1). Све у КО Горња Трешњевица.

4. Улица“ Милана Илић-Чиче“ (Опис пред-
ложене улице бр.4: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3406 (између кп 1452 и
1644/2), пружа се целом дужином том истом
кп, на чијој се територији завршава (између кп
3433 и 2273). Све у КО Горња Трешњевица.

5. Улица Петра Кара (Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 4,на кп 1737/1, затим се пружа делом
дуж кп 3420, прелази на кп 2078/10, на чијој се
територији завршава (између кп 2078/4 и
2078/5). Све у КО Горња Трешњевица.

Образложење: Петар Кара ( ? – 1804) .Назив
дат по команданту јесеничке војске и војводи
из Првог српског устанка. Не постоје подаци о
години његовог рођења.

6. Улица „ Вушљивичка“( Опис предложене
улице бр. 6: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 3418, иде целом дужином на кп
3421, на чијој се територији завршава (између
кп 1978/2 и 1987/1). Све у КО Горња Трешње-
вица. 
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Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.   

7. Улица „Војводе Мишића“ (Опис предло-
жене улице бр.7: Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Доња Трешње-
вица, на кп 2021/2, затим иде преко кп 2021/7,
2021/6, 1991/5, завршава се на кп 1991/1 (код
кп 1991/4). Све у КО Горња Трешњевица.

8. Улица „Живојина Мишић“ (Опис предло-
жене улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 3418 (између 1629/2 и 1628), иде
делом дуж кп 3411, затим преко кп 1634, по-
ново се враћа на кп 3411, преко кп 1496,
1495/1, затим прелази и иде делом дуж кп 3410
и кп 3407, завршава се на кп 398/1. Све у КО
Горња Трешњевица

9. Улица Рудничка (Опис предложене улице
бр.9: Улица почиње од предложене Улице 8, на
кп 3407, иде делом дуж исте кп, затим делом
дуж кп 534, преко кп 519/1, 520, 350/2, за-
вршава се на кп 349/1. Све у КО Горња Треш-
њевица. 

Образложење: Назив дат по планини Руд-
ник.

10. Улица“ Венчачка“ (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 3407, иде делом дуж кп 701, сече
кп 3439, затим иде делом дуж кп 709, на чијој
се територији завршава (између кп 458/1 и
714/1). Све у КО Горња Трешњевица. 

Образложење: Назив дат по планини Вен-
чац.

11. Улица Кнеза Милоша (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 3407, иде делом на кп 690, затим
преко кп 693/1, 691, скреће и иде преко кп 736,
737, 738, 739, 741/1, завршава се на кп 1551
(код границе са суседним насељеним местом
Брезовац). Све у КО Горња Трешњевица. 

Напомена: Предложена улица 11 је зајед-
ничка са насељеним местом Брезовац. 

12. Улица „Пољска “ ( Опис предложене
уливе бр 12.) Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 3407 (између кп 1535 и 690), иде
делом дуж исте кп, скреће и иде преко кп 1582,
1566/2, завршава се на кп 1566/1. Све у КО
Горња Трешњевица.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

13. Улица Мојсила Ранитовића ( Опис пред-
ложене улице бр. 13.: Улица почиње од пред-

ложене Улице 4, на кп 3406, иде преко кп
1397/1, 1395, затим делом дуж кп 3415, затим
прелази и иде дуж кп 2307, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2298/2 и 2299). Све
у КО Горња Трешњевица.

Образложење: Саборац и заменик војводе
Петра Кара. Живео у 19.веку,учесник Првог
српског устанка.

14. Улица Теодора Ђурића ( Опис предло-
жене улице бр. 14:Улица почиње од предло-
жене Улице 13, на кп 3415, иде преко кп 2508/4,
2508/2, 2507/3, 2504/2, 2501/1, затим делом дуж
кп 3432, даље иде преко кп 2441, 2475, 2479,
скреће и иде делом дуж кп 3432, преко кп 2718,
прелази на кп 3430, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2649/2 и 2705/2). Све у КО
Горња Трешњевица.

Образложење: Барјактар јасеничке војске
команданта Петра Кара. Живео у 19.веку,учес-
ник Првог српског устанка. 

15. Улица „Живадина Миловановића“ (
Опис предложене улице бр.15:Улица почиње
од предложене Улице 4, на кп 3406, пружа се
делом дуж кп 3426, скреће и прелази на кп
3429/2, затим делом дуж кп 3442, поново
скреће, иде на кп 3425, затим преко кп 2141,
делом дуж кп 2172, завршава се на кп 2200 (из-
међу кп 2209/2 и 2206). Све у КО Горња Треш-
њевица 

Образложење: Живадин Миловановић (? –
1942) командант бригаде, погинуо у борби са
Немцима.

16. Улица Старца Радосава( Опис предло-
жене улице бр, 16:Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Војковци-оп-
штина Топола, на кп 3131 (између кп 3130 и
3132), иде преко кп 3128/1, 3127, даље целом
дужином на кп 3406, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2273 и 2272/1). КО Горња
Трешњевица.

Образложење: Назив дат по оцу војводе
Петра Кара.Доселио се у Горњу Трешњевицу
после аустријске окупације 1718 – 1739.године.

17. Улица “Стефана Лазаревића“ ( Опис
предложене улице бр. 17: Улица почиње од
предложене Улице 1, на кп 3406, пружа се де-
лом дуж кп 3409/1, затим скреће и иде преко
кп 589, 588, 587/1, скреће на кп 868, сече кп
1149, 864/1, и наставља дуж кп 1148/2, на чијој
се територији завршава (између кп 1148/1 и
1148/3). Све у КО Горња Трешњевица.

18. Улица“ Трешњевичка“ ( Опис предло-
жене улице бр. 18: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 3466 (између кп 2004/1-КО
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Горња Трешњевица и кп 319 –КО Доња Треш-
њевица, општина Топола), иде целом дужином
на истој кп, на чијој се територији завршава
(између кп 2010-КО Горња Трешњевица и кп
325/4 КО-Доња Трешњевица, општина То-
пола).

Напомена: Улица иде границом насељеног
места, па је потребно отворити је у суседном
насељеном месту Доња Трешњевица, општина
Топола.

19. Улица Светогорска ( Опис предложене
улице бр. 19: Улица почиње од предложене
Улице 4, на кп 3406, иде делом дуж кп 1720/2,
1721/2, 3413, затим скреће и иде преко кп 1231,
1239/1, завршава се на кп 1242 (код кп 1247/1).
Све у КО Горња Трешњевица.

20. Улица „ Краља Милутина“ ( Опис пред-
ложене улице бр 20.: Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Вукосавци, на
кп 3449 (између кп 892-КО Горња Трешњевица
и кп 2325-КО Вукосавци), иде дуж исте кп, за-
тим прелази и иде дуж кп 3409/2, на чијој се
територији завршава, код границе са суседним
насељеним местом Вукосавци (између кп 841/2
и 824/2). Све у КО Горња Трешњевица. 

Напомена: Предложена Улица 20 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Вукосавци..

21. Улица“ Петра Барјактара“ ( Опис пред-
ложене улице бр. 21: Улица почиње од предло-
жене Улице 17, на кп 3409/1 (између кп 589 и
590/1), иде делом дуж исте кп, прелази на кп
2330, на чијој се територији завршава (између
кп 2293-КО Вукосавци и кп 81814-КО Горња
Трешњевица). Све у КО Горња Трешњевица.

22. Улица „Вука Караџића“ (Опис предло-
жене улице бр.22: Улица почиње од предло-
жене Улице 5, на кп 3420, иде делом дуж кп
1948, завршава се на кп 1958. Све у КО Горња
Трешњевица.

23. Улица „Изворска“ ( Опис предложене
улице бр. 23: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 3407, иде делом дуж кп 186, за-
вршава се на кп 367/1. Све у КО Горња Треш-
њевица.

1. Засеоk 1 Поток (Опис предложеног за-
сеока бр.1: Засеок се налази на кп 3234/1,
3234/2 и 3233/1. Све у КО Горња Трешњевица.

Члан 11.

У насељеном месту Даросава утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Улица 1300 каплара (Опис предложене
улице бр.1: Улица почиње на кп 2889 (између
кп 2890/1 и 2891/1), иде делом дуж исте кп,
преко кп 3131/1, даље целом дужином на кп
3136 и на њеној територији се завршава (из-
међу кп 2280/1 и 3131/1). Све у КО Партизани.

Напомена: Предложена Улица 1 је зајед-
ничка са насељеним местима Прогореоци и Бу-
ковик. 

2. Жујићева улица (Опис предложене улице
бр.2: Улица почиње од предложене Улице 1, на
кп 3136 (између кп 3131/1 и 2864/1) иде делом
дуж исте кп, завршава се на кп 1465 (између кп
1459 и 1460/4). Све у КО Партизани.

Образложење: Назив дат по околном брду.
3. Улица Ђуре Јакшићa (Опис предложене

улице бр.3: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 3136 иде делом дуж кп 2841,
преко кп 2842, завршава се на кп 2843 (између
кп 2844 и 2851). Све у КО Партизани.

4. Доситејева улица (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136, иде кроз кп 2591/7, сече
кп 2592/3, преко кп 2583/15 и 2583/17, даље це-
лом дужином на кп 2583/1, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2582 и 2355/2). Све
у КО Партизани.

5. Улица Стевана Сремца (Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136 (између кп 2578/5 и
2578/7), иде делом дуж кп 2578/3, преко кп
2579/2, 2579/3, даље иде целом дужином на кп
2580/15, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2580/6 и 2580/2). Све у КО Партизани.

6. Улица Милоша Црњанског (Опис предло-
жене улице бр.6:Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136 (између кп 2571/1 и
2569/6), иде целом дужином на кп 2572/5, на
чијој се територији завршава (између кп
2572/15 и 2572/14). Све у КО Партизани.

7. Улица Јована Дучићa (Опис предложене
улице бр.7:Улица почиње од предложене Улице
1, на кп 3136 (између кп 2569/8 и 2569/10) иде
делом дуж кп 2569/9, завршава се на кп 2569/2
(код кп 2568). Све у КО Партизани.

8. Улица Илије Гарашанинa (Опис предло-
жене улице бр.8:Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136 (између кп 2570 и 2559/2),
иде делом дуж кп 2561/2 и кп 2561/9, сече кп
2562/3, преко кп 2563/1, завршава се на кп
2564. Све у КО Партизани.

9. Шумадијска улица (Опис предложене
улице бр.9:Улица почиње од предложене Улице
1, на кп 3136 (2534/3 и 2528/4,) пружа се целом

120 Број 10 – Аранђеловац, 18. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



дужином на кп 2524, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2518/5 и 2512/2). Све у КО
Партизани.

10. Улица Стефана Првовенчаног (Опис
предложене улице бр.10: Улица почиње од
предложене Улице 1, на кп 3136 (2493/2 и
2491), пружа се целом дужином на кп 2498, на
чијој се територији завршава (између кп 2509/1
и 2506). Све у КО Партизани. 

11. Улица Томе Росандићa (Опис предло-
жене улице бр.11:Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136 (између кп 2240 и 2272/3),
пружа се целом дужином на кп 2164, на чијој
се територији завршава (између кп 2167/1 и
2171/9). Све у КО Партизани.

12. Улица Степе Степановићa (Опис предло-
жене улице бр.12Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136, иде преко кп 31631/1, де-
лом дуж кп 2305/1, сече кп 2303/2, 3149/7, де-
лом дуж кп 2305/2, скреће и иде преко кп
2318/1, 2327/1, сече кп 2329/2 и кп 2326, затим
преко 2323/1, на чијој се територији завршава
(код кп 2295). Све у КО Партизани.

13. Аласова улица (Опис предложене улице
бр.13: Улица почиње од предложене Улице 1,
на кп 3136, пружа се преко кп 3131/1, сече кп
2616/2, и кп 3149/7, затим иде дуж кп 2619/3 и
кп 2621/3, сече кп 2900/4, 290214, 2901/15, за-
вршава се на кп 2901/2 (између кп 2900/9 и
2901/1). Све у КО Партизани.

14. Улица Антонија Исаковићa (Опис пред-
ложене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 13, на кп 3131/1 (између кп 2616/2
и 2604), пружа се целом дужином кп 3131/1, на
чијој се територији завршава (између кп
2556/16 и 2557/3). Све у КО Партизани.

15. Улица Стефана Дечанског (Опис предло-
жене улице бр.15: Улица почиње од предло-
жене Улице 13, на кп 2902/14, иде делом дуж
кп 2902/5, скреће и иде дуж кп 3152/1, на чијој
се територији завршава (између кп 2902/10-КО
Партизани и кп 1378/2-КО Прогореоци).

Напомена: Предложена Улица број 15 је
заједничка са суседним насељеним местом
Прогореоци

16. Улица Стефана Дечанског (Опис предло-
жене улице бр.16: Улица почиње на кп 2636/1
(између кп 3141/1 и 2635/2), иде преко кп 2651
и кп 2652/1, иде делом дуж кп 3141/1 и кп
2659/8, завршава се на кп 3141/2 (између кп
2649/1 и 3141/1). Све у КО Партизани. 

Напомена: Предложена Улица број 16 је
заједничка са суседним насељеним местом
Прогореоци.

Напомена: Предложене Улице 15 и 16 у на-
сељеном месту Даросава и предложена Улица
17 у насељеном месту Прогореоци представ-
љају заједничку улицу.

17. Улица Кнеза Лазара (Опис предложене
улице бр.17:Улица почиње од предложене
Улице 13, на кп 2619/3 (код кп 2619/1), иде де-
лом дуж кп 2619/9 и кп 2649/1, сече кп 3141/1,
даље целом дужином на кп 3141/2, на чијој се
територији завршава (између кп 2938 и
2663/4). Све у КО Партизани.

Напомена: Предложена Улица број 17 је
заједничка са суседним насељеним местом
Прогореоци.

18. Улица Владете Јеротића (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од предло-
жене Улице 17, на кп 3141/2 (између кп 2660 и
2658/2), иде целом дужином на кп 2665, на
чијој се територији завршава (између кп 2664/4
и 2657/2). Све у КО Партизани.

19. Улица Доситеја Обрадовића (Опис пред-
ложене улице бр.19: Улица почиње од предло-
жене Улице 17, на кп 2649/1 (између кп 2633/1
и 2623/7), иде целом дужином на кп 2633/3, на
чијој се територији завршава (између кп 2624/2
и 2623/2). Све у КО Партизани. 

20. Улица Моме Капора (Опис предложене
улице бр.20: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136 (између кп 2557/3 и
2557/11), иде делом дуж кп 2557/2, сече кп
3131/1 и кп 2556/16, иде делом дуж кп 2556/14
и кп 2556/13, сече кп 3149/7 и кп 2683/10, иде
делом дуж кп 2683/11, затим преко кп 2684/3,
2682/7, 1682/4, 2682/13, 1682/14, 2682/1, 2680,
2679/1, завршава се на кп 2673 (између кп 2670
и 2671). Све у КО Партизани.

21. Улица Радомира Путника (Опис предло-
жене улице бр.21: Улица почиње од предло-
жене Улице 20 на кп 2683/11, иде делом дуж кп
2684/2, завршава се на кп 2682/12 (код кп
2682/6). Све у КО Партизани.

22. Улица Меше Селимовића (Опис предло-
жене улице бр.22: Улица почиње на кп 2464/3
(између кп 2464/6 и 2464/4) пружа се делом
дуж кп 2233/2, преко кп 2462/2, 2231/2, 2231/1,
2228/2, 2228/1, 2226/3, завршава се на кп 2224
(између кп 2221 и 2223). Све у КО Партизани.

23. Улица Господар Јевремова (Опис пред-
ложене улице бр.23: Улица почиње на кп 362/9
(између кп 362/3 и 362/2), сече кп 359/3, 361/2,
иде делом дуж кп 360/2, даље иде целом дужи-
ном на кп 3151/1 на чијој се територији за-
вршава (између кп 298-КО Партизани и 3162/1-
КО Венчане) Све у КО Партизани.-
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Напомена: Предложена Улица 23 иде грани-
цом насељеног места, и треба је отворити у су-
седном насељеном месту Венчане.

24. Улица Бране Црнчевића (Опис предло-
жене улице бр.24:Улица почиње од предложене
Улице 23, на кп 3151/1 (између кп 355/2 и
357/2), иде целом дужином на кп 356, на чијој
се територији завршава (између кп 2126 и
2135/1). Све у КО Партизани.

25. Улица Славка Поповића (Опис предло-
жене улице бр.25: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3136 (између кп 3160 и
2540/9), пружа се делом дуж кп 2540/8 и кп
3160, сече кп 3142, даље целом дужином на кп
356, на чијој се територији завршава (између
кп 1755 и 1641/1). Све у КО Партизани.

26. Улица Алексе Шантића (Опис предло-
жене улице бр.26: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3136 (између кп 2528/18 и
2528/8), пружа се делом дуж кп 2528/11, скреће
и иде дуж кп 2528/3, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2526/5 и 2528/17). Све у КО
Партизани.

27. Улица Милутина Бојића(Опис предло-
жене улице бр.27: Улица почиње на кп 356 (из-
међу кп 2126 и 2137), иде целом дужином том
истом кп, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1754 и 1646). Све у КО Партизани.

28. Улица Мике Антића (Опис предложене
улице бр.28: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 1465 (између кп 3149 и 1460/1),
пружа се делом дуж кп 3138, преко кп 1503,
1533/1, 1534/5, 1536/2, 1538/2, завршава се на
кп 1563/2 (између кп 1563/6 и 1557). Све у КО
Партизани.

29. Улица Светолика Ранковића (Опис пред-
ложене улице бр.29:Улица почиње на кп 1563/2
(између кп 1557 и 1563/3), сече кп 1563/6,
преко кп 1563/7, 1564/1, 1563/8, иде делом дуж
кп 1563/12 и 1568/5, сече кп 3133, даље иде це-
лом дужином на кп 3126 на чијој се територији
завршава (између кп 1848 и 1849) Све у КО
Партизани.

30. Улица Павла Бељанског (Опис предло-
жене улице бр.30: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 3136 (између кп 2867 и
2866/3), иде целом дужином на кп 3142, на
чијој се територији завршава (између кп 2813
и 2807). Све у КО Партизани.

31. Улица Јеврема Грујића (Опис предло-
жене улице бр.31:Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 1563/2 (између кп 1563/3 и
1557). сече кп 1563/3, иде делом дуж кп 1563/5
и кп 1571/4, скреће и иде целом дужином на кп

3138, на чијојсе територији завршава (између
кп 1777/1 и 1921/1). Све у КО Партизани. 

32. Улица Добрице Ерића Опис предложене
улице бр.32:Улица почиње на кп 3151/2 (из-
међу кп 297-КО Партизани и кп 3161/1-КО
Венчане), иде целом дужином том истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 269-
КО Партизани и кп 3099/1-КО Венчане). Све у
КО Партизани.

Напомена: Предложена Улица 32 иде грани-
цом са насељеним местом Венчане и потребно
је отворити тамо и продужити.

33. Улица Стевана Синђелића (Опис пред-
ложене улице бр.33:Улица почиње од предло-
жене Улице 23, на кп 3151/1 (између кп 775 и
303) иде делом дуж кп 3126, скреће и иде дуж
кп 678, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 679 и 512/3). Све у КО Партизани.

34. Улица Змај Јовина (Опис предложене
улице бр.34:Улица почиње од предложене
Улице 33, на кп 3126 (између кп 738 и 731), иде
делом дуж кп 727/2, затим преко кп 727/1,
726/1, даље иде целом дужином на кп 727/2 на
чијој се територији завршава (између кп 726/1
и 435/3). Све у КО Партизани.

35. Улица Цара Уроша (Опис предложене
улице бр.35:Улица почиње од предложене
Улице 33, на кп 3126 (између кп 511/4 и 504/1),
иде целом дужином том истом кп, на чијој се
територији завршава (између кп 1859/2 и
1849). Све у КО Партизани.

36. Улица Лазе Костића (Опис предложене
улице бр.36:Улица почиње од предложене
Улице 35, на кп 3126 (између кп 495/1 и 503),
иде целом дужином на кп 510, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 447/1 и 472/2).
Све у КО Партизани.

37. Улица Ивана Лалића (Опис предложене
улице бр.37 : Улица почиње од предложене
Улице 23, на кп 3151/1 (између кп 319 и 340/1),
иде целом дужином на кп 337, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2034 и 2029).
Све у КО Партизани.

38. Карађорђева улица (Опис предложене
улице бр.38: Улица почиње од предложене
Улице 37, на кп 337 (између кп 2017 и 2036)
иде целом дужином на кп 2034, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2016 и 2045/2).
Све у КО Партизани.

39. Улица Десанке Максимовић (Опис пред-
ложене улице бр.39: Улица почиње на кп 337
(између кп 2017 и 2029), иде целом дужином
том истом кп, на чијој се територији завршава
(између кп 1927 и 1925/1). Све у КО Парти-
зани.
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40. Улица Бранка Радичевића (Опис предло-
жене улице бр.41: Улица почиње од предло-
жене Улице 39, на кп 337 (између кп 1973 и
1972/1), иде делом дуж кп 1966, преко кп
1960/6, 1960/5, 1960/4, завршава се на кп
1960/3 (код кп 1961). Све у КО Партизани.

41. Улица Александра Обреновића(Опис
предложене улице бр.43: Улица почиње од
предложене Улице 29, на кп 3126, иде преко кп
1819/1, даље се пружа целом дужином на кп
1817, на чијој се територији завршава (између
кп 1409/1 и 1400/1). Све у КО Партизани.

42. Улица Димитрија Туцовића (Опис пред-
ложене улице бр.44: Улица почиње од предло-
жене Улице 32, на кп 3151/2 (између 269-КО
Партизани и кп 3549-КО Венчани), иде делом
дуж кп 3151/3, скреће и иде дуж кп 100, на
чијој се територији завршава (између кп 211/2
и 66/1). Све у КО Партизани.

43. Улица Живојина Мишића (Опис предло-
жене улице бр.45:Улица почиње од предложене
Улице 44, на кп 3151/3 (између кп 258 и 268),
иде делом дуж кп 255/3, скреће и иде делом
дуж 167/1, делом дуж кп 255/5, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 172/4 и 171/2).
Све у КО Партизани.

44. Улица Николе Тесле(Опис предложене
улице бр.46: Улица почиње од предложене
Улице 45, на кп 255/3 (између кп 122 и 121),
иде делом дуж кп 118, скреће и иде дуж кп 188,
на чијој се територији завршава (између кп
190/2 и 11/2). Све у КО Партизани. 

45. Улица Михаила Пупина (Опис предло-
жене улице бр.47: Улица почиње од предло-
жене Улице 46, на кп 118 (између кп 111/1 и
111/2), иде делом дуж кп 111/3 и кп 112/5,
скреће и иде дуж кп 188, на чијој се територији
завршава (између кп 112/1 и 186/3). Све у КО
Партизани.

46. Улица Стефана Лазаревића (Опис пред-
ложене улице бр.48: Улица почиње од предло-
жене Улице 32, на кп 33151/2 (између кп 297 и
298), иде целом дужином на кп 299, на чијој се
територији завршава (између кп 3127 и 1219).
Све у КО Партизани. 

47. Улица Оскара Давича (Опис предложене
улице бр.49: Улица почиње на кп 299 (између
кп 1220 и 1218/6), иде целом дужином на кп
3127, на чијој се територији завршава (између
кп 1303/2 и 1301). Све у КО Партизани. 

48. Улица Косте Абрашевића (Опис предло-
жене улице бр.50: Улица почиње на кп 299 (из-
међу кп 1220 и 1219), иде целом дужином том
истом кп, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1356 и 1357/3). Све у КО Партизани.

49. Улица Надежде Петровића (Опис пред-
ложене улице бр.51: Улица почиње на кп 299
(између кп 1357/3 и 1436), иде делом дуж исте
кп, преко кп 1357/13 и кп 1357/16, даље иде це-
лом дужином на кп 3148, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1376 и 1384). Све у
КО Партизани.

50. Улица Милована Глишића (Опис пред-
ложене улице бр.52: Улица почиње на кп 356
(између кп 1641/1 и 1646), иде делом дуж кп
1642 и кп 3143, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2393/1 и 2402). Све у КО
Партизани.

51. Улица Васка Попе (Опис предложене
улице бр.53: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3136 (између кп 2528/2 и
2493/1), пружа се делом дуж кп 3144, преко кп
2426, завршава се на кп 2428/1. Све у КО Пар-
тизани.

52. Улица Марка Краљевића (Опис предло-
жене улице бр.54: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3136 (између кп 2554/5 и
2533/4), иде делом дуж кп 2553, сече кп 3131/1,
делом дуж кп 2691, сече кп 3140/7, скреће и
иде преко кп 2692/3, 2692/1, 2695/3, 2695/6, за-
вршава се на кп 2696/1 (код кп 2696/2 и
2695/4). Све у КО Партизани.

53. Улица Милунке Савић (Опис предло-
жене улице бр.55: Улица почиње од предло-
жене Улице 54 на кп 2692/4, иде делом дуж кп
2710, сече кп 2713, преко кп 2712/1, на чијој се
територији завршава (код кп 2704 и 2708/1).
Све у КО Партизани.

54. Улица Стефана Уроша Првог (Опис
предложене улице бр.56: Улица почиње од
предложене Улице 1, на кп 3136, сече кп
3131/1, 2761 и кп 2760/4, иде делом дуж кп
3146, скреће и иде дуж кп 2757/16, поново
скреће и иде дуж кп 2755/11, даље целом ду-
жином на кп 2755/7, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2755/8 и 2755/1). Све у КО
Партизани.

55. Улица Ивана Гундулића (Опис предло-
жене улице бр.57: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 3136, сече кп 3131/1, иде
делом дуж кп 2762/4, 3147, преко кп 2766/2,
2769/12, иде делом дуж кп 2767 и кп 2757/4,
даље иде целом дужином на кп 2753/2, на чијој
се територији завршава (између кп 2751/4 и
2750/2). Све у КО Партизани.

56. Улица Хајдук Вељкова (Опис предло-
жене улице бр.58: Улица почиње од предло-
жене Улице 57, на кп 2767 (између кп 2757/4 и
2768/1), иде преко кп 2768/1, 2768/2, 2768/3,
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2768/4, сече кп 2748/5, иде преко кп 2770/1,
2774/2, сече кп 2748/5, 2749/2, даље иде целом
дужином на кп 2748/5, на чијој се територији
завршава (између кп 2722/1 и 2749/1). Све у КО
Партизани.

57. Улица Славка Грујића (Опис предложене
улице бр.59: Улица почиње од предложене
Улице 48, на кп 299 (између кп 1218/1 и
1167/1), иде делом дуж кп 1073/2, сече кп 3159,
иде делом дуж кп 1073/1, скреће и иде целом
дужином на 1103/1, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1081 и 1080). Све у КО Пар-
тизани.

58. Улица Царице Милице (Опис предло-
жене улице бр.60: Улица почиње од предло-
жене Улице 59, на кп 1073/2, иде преко кп 1165,
делом дуж кп 1121, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1108 и 1143/5). Све у КО
Партизани.

59. Улица Колубарска улица (Опис предло-
жене улице бр.61: Улица почиње на кп 3151/3
(између кп 89-КО Партизани и кп 2767/2-КО
Венчане), иде целом дужином том истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 90-КО
Партизани и кп 2767/1-КО Венчане). Све у КО
Партизани

Напомена: Предложена Улица 61 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Вен-
чане.

60. Улица Антонија Исаковића (Опис пред-
ложене улице бр.62: Улица почиње од предло-
жене Улице 48, на кп 299 (између кп 625 и
640/1), иде целом дужином на кп 3125, на чијој
се територији завршава (између кп 594/1 и
580). Све у КО Партизани.

61. Улица Ђуре Даничића (Опис предло-
жене улице бр.63: Улица почиње од предло-
жене Улице 50, на кп 299, иде преко кп 1342/1,
1340/2, преко кп 1225, завршава се на кп 1236/8
(између кп 1236/4 и 1236/3). Све у КО Парти-
зани. 

62. Улица Живојина Мишића (Опис предло-
жене улице бр.65: Улица почиње од предло-
жене Улице 56, на кп 2759/2, иде делом дуж кп
3146, преко кп 2759/1 и кп 2758, поново дуж кп
3146, преко кп 2724/1 и кп 2728, скреће и сече
кп 2732/1, затим скреће на кп 2727/2, иде преко
кп 2721 и кп 2734/1, сече кп 2733/1, завршава
се на кп 2731/2 (код кп 2732/2 и 2731/4). Све у
КО Партизани.

1. Засеок 1Шутица Опис предложеног за-
сеока бр.1: Засеок се налази на кп 2287/1 и
2287/3. Све у КО Партизани.

2. Засеок 2 Орловача Опис предложеног за-
сеока бр.2: Засеок се налази на кп 2781/5,
2780/2, 2781/7 и 2871/8. Све у КО Партизани.

3. Засеок 3 Златовар Опис предложеног за-
сеока бр.3: Засеок се налази на кп 994/4, 994/1
и 993/2. Све у КО Партизани. 

4. Засеок 4 Остењак Опис предложеног за-
сеока бр 4.:Засеок се налази на кп 1309/1 и
1296. Све у КО Партизани.

5. Засеок 6 Црква брвнара Опис предложе-
ног засеока бр.6: Засеок се налази на кп 1328.
Све у КО Партизани.

6. Засеок 7 Грујића крај Опис предложеног
засеока бр.7: Засеок се налази на кп 1287/1. Све
у КО Партизани.

7. Засеок 8 Врањевац Опис предложеног за-
сеока бр.8: Засеок се налази на кп 1419/1. Све
у КО Партизани.

8. Засеок 9 Торине Опис предложеног за-
сеока бр.9: Засеок се налази на кп 2151 и
2150/1 Све у КО Партизани. 

9. Засеок 10 Село Опис предложеног засеока
бр.10: Засеок се налази на кп 2442/2, 2442/1,
2434/2, 2435 и 2436. Све у КО Партизани.

10. Засеок 11 Камаљ Опис предложеног за-
сеока бр.11:Засеок се налази на кп 914 и 1136.
Све у КО Партизани.

11. Засеок 12 Брдо Опис предложеног за-
сеока бр.12: Засеок се налази на кп 945/2, 945/1
и 946. Све у КО Партизани.

Члан 12.

У насељеном месту Јеловик утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Букуљска улица (Опис предложене улице
бр.1: Улица почиње од границе са суседним на-
сељеним местом Гараши, на кп 2257/1 (између
кп 633/3 и 490/2), иде делом дуж кп 2257/1,
сече кп 2253, даљe иде дуж кп 2257/2 и на ње-
ној територији се завршава (између кп 2245 и
2246), код границе са суседним насељеним ме-
стом Босута. Све у КО Јеловик.

Образложење: Назив је дат по планини Бу-
куљи.

Напомена: Предложена Улица 1 је зајед-
ничка са насељеним местима Гараши и Босута.

2. Главна јеловичка улица (Опис предло-
жене улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2257/1, сече кп 2258, иде делом
дуж кп 518, 503, 2260, сече кп 749, затим се
пружа дуж кп 753/4, 2291, 1272/3, 2292, 2293,
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завршава се на кп 2267 (између кп 1357 и
1794/1). Све у КО Јеловик.

Образложење: Улица која повезује све де-
лове села.

3. Улица Радоја Домановића (Опис предло-
жене улице бр.3: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 2260, иде целом дужином на кп
2254 и на њеној се територији завршава (из-
међу кп 796 и 7497). Све у КО Јеловик

4. Улица Староселска (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 752/3, иде целом дужином на кп
1102, на чијој се територији завршава (између
331/1 и 924/2). Све у КО Јеловик.

Образложење: Улица води у део села који
се назива Старо село. Традиционални назив
улице, устаљен у употреби код локалног ста-
новништва за део насељеног места којим про-
лази улица.

5. Улица Димитрија Туцовића (Опис пред-
ложене улице бр.5: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 2293, иде преко кп 1282,
затим делом дуж кп 1102, на чијој територији
завршава (између кп 1041 и 978/2). Све у КО
Јеловик.

6. Улица Светозара Марковића (Опис пред-
ложене улице бр.6: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 2267, (између кп 1810/5 и
1807), иде делом дуж кп 1814, скреће и иде це-
лом дужином на кп 1816, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1959 и 2037/3). Све
у КО Јеловик.

7. Улица Милунке Савић (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2257/2, пружа се целом дужи-
ном на кп 2256, на чијој се територији за-
вршава (између кп 698/1 и 686/2). Све у КО
Јеловик.

8. Улица Проте Матеје Ненадовића (Опис
предложене улице бр.8: Улица почиње од пред-
ложене Улице 2, на кп 2267, иде делом дуж кп
2294, скреће и иде дуж кп 2266, затим преко кп
2268, иде делом дуж кп 1660, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 1643/1 и 1667/3),
код границе са суседним насељеним местом
Вукосавци. Све у КО Јеловик.

9. Улица Светосавска (Опис предложене
улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 2268, пружа се делом дуж кп
1623 и 1736, завршава се на кп 1611. Све у КО
Јеловик.

10. Улица Иве Андрић (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 2268, иде целом дужином на кп

2270, на чијој се територији завршава (између
кп 1693/7 и 1689). Све у КО Јеловик.

11. Улица Николе Тесле (Опис предложене
улице бр. 11: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 2294, иде преко кп 1752, даље
иде целом дужином на кп 2266, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 1873 и 1866/2).
Све у КО Јеловик.

12. Улица Ђурађа Бранковића (Опис пред-
ложене улице бр.12: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 2257/2, пружа се целом ду-
жином на кп 2094, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2092/5 и 2130). Све у КО
Јеловик.

13. Улица Немањина (Опис предложене
улице бр.13: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2257/2, сече кп 2257/3, пружа се
делом дуж кп 716, завршава се на кп 717/3. Све
у КО Јеловик.

14. Улица Краља Драгутина (Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 2267 (између кп 1794/1 и
1357), иде дуж исте парцеле, скреће и иде де-
лом дуж кп 2268, поново скреће и иде делом
дуж кп 1364, завршава се на кп 1607/4 (између
кп 1607/1 и 1600). Све у КО Јеловик.

15. Улица Радоја Домановића (Опис предло-
жене улице бр.15: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 2293, иде преко кп 1297/2,
1299/3, делом дуж кп 2267, 974, 1012, затим
преко кп 1313, скреће на кп 1314, завршава се
на кп 1016/1. )Све у КО Јеловик.

1. Засеок 1 Гарашко језеро (Опис предложе-
ног засеока бр.1: Засеок се налази на кп 34/1 и
34/2). Све у КО Јеловик

2. Засеок 2 Широковац (Опис предложеног
засеока бр.2: Засеок се налази на кп 2122/1. 

Све у КО Јеловик. 
3. Засеок 3 Мало језеро (Опис предложеног

засеока бр.3: Засеок се налази на кп 1.) Све у
КО Јеловик. 

4. Засеок 4 Букуља (Опис предложеног за-
сеока бр.4: Засеок се налази на кп 302/1, 302/2,
302/1, 301, 300, 298, и 296. Све у КО Јеловик.

Члан 13.

У насељеном месту Копљаре утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Улица“ Карађорђева“ (Опис предложене
улице бр.1: Улица почиње на кп 2312/3 (између
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кп 2309 и 2310/3), иде делом дуж кп 2095/4, за-
тим преко кп 2263/3, 2262/3, даље иде дуж кп
2452, и на њеној територији се завршава (из-
међу кп 747 и 1015/2). Све у КО Копљаре. 

2. Улица „Деспота Стефана Лазаревића“
(Опис предложене улице бр.2: Улица почиње
од предложене Улице 1, на кп 747, иде делом
дуж кп 1389, 1390, 1360, 1359/2, даље се пружа
делом дуж кп 1351, 1325, затим иде преко кп
1324/2, 1324/1, 1209/2, делом дуж кп 1267 и кп
1594, на чијој се територији завршава (између
кп 1602 и 1593/4) код границе са суседним на-
сељеним местом Белосавци-општина Топола.
Све у КО Копљаре. 

Напомена: Предложена Улица 2 је зајед-
ничка са суседним насељеним место Бело-
савци- општина Топола.

3. Улица „Добрице Ћосић“ (Опис предло-
жене улицебр.3: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 1351, пружа се делом дуж кп
1350, скреће на кп 1543, на чијој се територији
завршава (између кп 1405/2 и 2788/1). Све у КО
Копљаре.

4. Улица „Милеве Марић“ (Опис предло-
жене улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2452 (између кп 2262/1 и
2096/1), пружа се делом дуж исте кп, затим де-
лом на кп 2111/3, завршава се на кп 2114 (из-
међу кп 2113/2 и 2116/1). Све у КО Копљаре. 

5. Улица „Војводе Петра Бојовића“ (Опис
предложене улице бр.5: Улица почиње на кп
2774-КО Копљаре, (између кп 2866-КО Ора-
шац и кп 2322/4-КО Копљаре), пружа се целом
дужином том истом кп, на чијој се територији
завршава (између кп 2467/1-КО Орашац и кп
854/2-КО Копљаре). 

Напомена: Предложена Улица 5 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Орашац. 

6. Улица „Липарска улица“ (Опис предло-
жене улице бр.6: Улица почиње на кп 2774-КО
Копљаре, (између кп 3131/3-КО Орашац и кп
2433-КО Копљаре), пружа се целом дужином
на кп 2774, на чијој се територији завршава
(између кп 2893-КО Орашац и кп 2426/1-КО
Копљаре). – Потребно је да улица има исти на-
зив као у насељеном месту Орашац („ Липар-
ска улица“).

Напомена: Предложена Улица 6 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Орашац.

7. Улица „Светосавска“ (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 2428/2 (између кп 2428/5 и
2428/3), иде делом дуж кп 2432/13, 2435/4,

2631, даље иде целом дужином на кп 1351, на
чијој се територији завршава (између кп 1780/5
и 1840/1). Све у КО Копљаре.

8. Улица“ Таковска“ (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 2631, пружа се делом дуж кп
2547, скреће и прелази на кп 2788/1, завршава
се на кп 1914 (између кп 2540/2 и 2569/1). Све
у КО Копљаре.

9. Улица „Првог Српског Устанка“ (Опис
предложене улице бр.9: Улица почиње од пред-
ложене Улице 7, на кп 2631, пружа се целом ду-
жином на кп 2589, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2587/2 и 2556/1). Све у КО
Копљаре.

10. Улица „Станоја Главаша“ (Опис предло-
жене улице бр.10: Улица почиње од предло-
жене Улице 7, на кп 2631, пружа се делом дуж
кп 2518, скреће и прелази на кп 2523, завршава
се на кп 2619. Све у КО Копљаре.

11. Улица „Илије Гарашанина“ (Опис пред-
ложене улице бр.11: Улица почиње од предло-
жене Улице 7, на кп 2631, пружа се делом дуж
кп 2509, завршава се на кп 2518 (код кп 2520).
Све у КО Копљаре

12. Улица „Солунска“ (Опис предложене
улице бр.12: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 2435/4, пружа се делом дуж кп
2435/10 и 2345/11, завршава се на 2434/8 (из-
међу кп 2434/6 и 2436/2). Све у КО Копљаре.

13. Улица „Милоша Обилића“ (Опис пред-
ложене улице бр.13: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 2095/4, иде целом дужи-
ном на кп 2087 и на њеној се територији за-
вршава (између кп 849 и 861/1). Све у КО Ко-
пљаре.

14. Улица“ Вожда Карађорђа“ (Опис пред-
ложене улице бр.14: Улица почиње на кп 2767-
КО Копљаре, (између кп 524/1-КО Копљаре и
1514/2-КО Орашац), иде целом дужином на кп
2767, на чијој се територији завршава (између
кп 527/6-КО Копљаре и кп 1545-КО Орашац). 

15. Улица“ Николе Тесле“ (Опис предло-
жене улице бр.15 : Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Орашац, на кп
2763 (између кп 495/4 и 309/1), иде делом дуж
кп 634, скреће на кп 1042, сече кп 2788/1, даље
делом дуж кп 1091, 1177, сече кп 2788/1, иде
делом дуж кп 1105, 1127, поново скреће и иде
делом дуж кп 420, на чијој се територији за-
вршава (између кп 422/2 и 417/1). Све у КО Ко-
пљаре. 

16. Улица „Косовска“ (Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње од предложене
Улице 15 на кп 2788/1 (између кп 328/1 и 1092),
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иде делом дуж исте кп, скреће и сече кп 364,
затим иде дуж кп 370/2, на чијој се територији
завршава (између кп 369/1 и 371). Све у КО Ко-
пљаре.

17. Улица „Царице Милице“ (Опис предло-
жене улице бр.17 Улица почиње од предложене
Улице 15, на кп 1042 (између кп 1039/1 и 1051),
иде целом дужином на кп 1040, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 636/1 и 516/2).
Све у КО Копљаре. 

18. Улица“ Милунке Савић“ (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од границе са
насељеним местом Орашац, на кп 2764 (из-
међу кп 491 и 492/1), иде делом дуж кп 633, за-
вршава се на кп 1040 (код 636/1). Све у КО Ко-
пљаре.

19. Улица „Бранислава Нушића“ (Опис
предложене улице бр.19: Улица почиње на кп
1040 (између кп 632/2 и 636/1), иде делом дуж
кп 747 и 645, на чијој се територији завршава
(између кп 643 и 646/1). Све у КО Копљаре. 

20. Улица „Владике Саве Шумадијског“
(Опис предложене улице бр.20: Улица почиње
од предложене Улице 2, на кп 1594, пружа се
делом дуж исте кп, затим прелази и иде делом
дуж кп 1178, 1111, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1106/1 и 1112/2). Све у КО
Копљаре. 

21. Улица „Видовданска“( Опис предложене
улице бр.21:Улица почиње на кп 2452 (између
кп 747 и 1015/2), иде делом дуж кп 1433, 1766,
завршава се на кп 1479 (између кп 1478 и
1490/2). Све у КО Копљаре. 

22. Улица „Књаза Милоша“ (Опис предло-
жене улице бр.22:Улица почиње на кп 1351 (из-
међу кп 1780/5 и 2044), иде делом дуж кп 1576,
сече кп 1209/4, затим иде делом дуж кп 1576,
1577, 1579/7, 1685/4, 1691/2, завршава се на кп
1816/3 (између кп 1816/1 и 1691/1), код границе
са суседним насељеним местом Белосавци, оп-
штина Топола. Све у КО Копљаре. 

Напомена: Предложена Улица 22 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Бело-
савци – општина Топола.

23. Улица „ Вожда Карађорђа „ (Опис пред-
ложене улице бр.23: Улица почиње на кп 2764-
КО Копљаре, (између кп 470/1-КО Копљаре и
1412-КО Орашац), иде целом дужином на кп
2764 на чијој се територији завршава (између
кп 495/3-КО Копљаре и кп 1393/2-КО Орашац).
Потребно је да улица има исти назив као у на-
сељеном месту Орашац („Улица Вожда Кара-
ђорђа“).Улице 14 и 23 треба да имају исти на-
зив, јер представљају једну улицу.

Напомена: Предложена Улица 23 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Орашац. 

24. Улица „ Ђурђевданска „ (Опис предло-
жене улице бр.24: Улица почиње на кп 2763-
КО Копљаре, (између кп 309/1-КО Копљаре и
1599-КО Орашац), иде целом дужином на кп
2763, на чијој се територији завршава (између
кп 346-КО Копљаре и кп 1609/13-КО Орашац). 

1. Засеок 1 Максимовић (Опис предложеног
засеока бр.1: Засеок се налази кп 58/3. Све у
КО Копљаре.)

Члан 14.

У насељеном месту Мисача утврђују се
следећи називи улица:

1. Улица Кнеза Лазара (Опис предложене
улице бр.1: Улица почиње на кп 780- КО Ми-
сача, (између кп 770-КО Мисача и кп 2670-КО
Раниловић), иде целом дужином том истом кп,
и на њеној територији се завршава (између
28/3-КО Мисача и 2265-КО Раниловић). 

Напомена: Предложена Улица 1 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Раниловић.

2. Улица Вожда Карађорђа (Опис предло-
жене улице бр.2: Улица почиње на кп 1395 (из-
међу кп 770-КО Мисача и кп 29/1-КО Буко-
вик), иде делом дуж кп 1394, затим делом дуж
кп 1393, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1402/4-КО Мисача и кп 1085/10-КО
Буковик). Све у КО Мисача. 

Напомена: Предложена Улица 2 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Буковик. 

3. Улица Видовданска Опис предложене
улице бр.3: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 780, пружа се делом дуж кп 779,
733/3, завршава се на кп 685/1. Све у КО Ми-
сача.

4. Улица Ђурђевданска (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 1, пружа се делом дуж кп 28/2, 186/1, за-
вршава се на кп 586 (између кп 128/3 и 125).
Све у КО Мисача.

5. Рудничка улица (Опис предложене улице
бр.5: Улица почиње од предложене Улице 2, на
кп 1393, иде делом дуж кп 1377, затим прелази
на кп 1153, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1150 и 1108). Све у КО Мисача.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 10 – Аранђеловац, 18. децембар 2019. 127



Образложење: Назив је дат по делу села где
су некада постојали рудници угља. 

6. Задружна улица (Опис предложене улице
бр.6.: Улица почиње од предложене Улице 2, на
кп 1395, иде делом дуж кп 934/1, затим делом
дуж кп 1404, 934/11, 1405, 934/3, 934/5 и за-
вршава се на кп 557/3 (између кп 558 и 557/2).
Све у КО Мисача

Образложење: Пут који је водио до нека-
дашње задруге,која је била центар окупљања
мештана села.

7. Улица Вука Караџића(Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 1404, иде делом дуж кп 1383/1,
скреће и прелази на кп 1377, затим иде делом
дуж кп 1154, завршава се на кп 1099 (између
кп 1103 и 1091/1). Све у КО Мисача.

8. Улица Светосавска (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 5, на кп 1377, иде делом дуж кп 1375, за-
тим прелази на кп 1185/6, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1202/2 и 1185/1). Све
у КО Мисача.

9. Улица Мишарска (Опис предложене
улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 5 на кп 1377, иде делом дуж кп 1306, за-
тим преко кп 1382-КО Мисача, даље иде делом
дуж кп 2572/2, 2571/4, 2570/5, 2557-КО Ора-
шац, затим иде преко кп 1299/1, 1299/2, за-
вршава се на кп 1298. Све у КО Мисача.

10. Улица Зорана Гајића (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње на кп 934/8 (између
кп 557/2 и 120/3), иде делом дуж кп 1379/14,
255/2, 1379/1, 304/3, 302/3, 1039/4, 1045/3,
1059/2, 1061/3, завршава се на кп 1081/2 (код
1060/1). Све у КО Мисача.

Образложење: Назив дат по припаднику
ЈНА који је страдао у Скопљу 1984.године.

11. Улица Хиландарска (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 934/3, пружа се целом дужином
на кп 1377, на чијој се територији завршава
(између кп 444/2 и 449/1). Све у КО Мисача.

12. Улица Павла Вујисића (Опис предло-
жене улице бр.12: Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Орашац, на кп
1388, иде делом дуж кп 1099, завршава се на
кп 1091/5 (између кп 1091/2 и 1094/1). Све у
КО Мисача.

13. Улица Јована Дучића (Опис предложене
улице бр.13: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 1378 (између кп 365/2 и 369),
скреће и иде целом дужином на кп 1377, на
чијој се територији завршава (између кп 972 и
1050). Све у КО Мисача.

14. Улица Лазе Лазаревића (Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 10, на кп 486/2 (између кп 486/1 и
485/1), иде преко 484/2, делом дуж 486/3, 487/3,
510/2, скреће и иде делом дуж кп 586, затим
преко кп 585, даље делом дуж кп 202/2, за-
вршава се на кп 202/5. Све у КО Мисача. 

15. Улица Јевреме Грујић (Опис предложене
улице бр.15 Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 780, пружа се дуж кп 5/1, затим
скреће и иде дуж кп 593/7, завршава се на кп
593/3. Све у КО Мисача. 

16. Улица Стефана Немање (Опис предло-
жене улице бр. 16: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 934/4, иде делом дуж кп
413, 416/2, завршава се на кп 423/4 (између кп
423/3 и 419). Све у КО Мисача.

17. Улица Иве Андрића (Опис предложене
улице бр.17 Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Врбица, иде целом ду-
жином на кп 1402/12, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1402/16 и 1402/9). Све у КО
Мисача.

18. Улица Краљевића Марка (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Врбица, иде це-
лом дужином на кп 1400/11, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 1401/2 и 1400/9).
Све у КО Мисача.

19. Улица Кнеза Лазара (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње од границе са су-
седним насељеним местом Врбица, иде делом
дуж кп 1399/4, завршава се на кп 1399 (између
кп 1399/9 и 1399/11). Све у КО Мисача 

20. Улица Милa Недељковића (Опис пред-
ложене улице бр.20: Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Орашац (из-
међу кп 1396/4-КО Мисача и 2657/2-КО Ора-
шац), иде целом дужином на кп 1392-КО Ми-
сача, на чијој се територији завршава (између
кп 1317-КО Мисача и кп 2652-КО Орашац).
Напомена: Предложена Улица 21 иде границом
насељеног места, па је потребно отворити је у
суседном насељеном месту Орашац.

Образложење: Миодраг Миле Недељковић
(1941-2009) је био српски новинар, етнолог и
књижевник.

21. Млинска (Опис предложене улице бр.21
Улица почиње од предложене Улице 1, на кп
780, иде дуж кп 708/3, прелази на кп 709/7 и на
њеној се територији завршава (између кп 703/4
и 709/7). Све у КО Мисача

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
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ништва за део насељеног места којим пролази
улица. Назив је дат по објекту старог млина ка
којем води улица.

22. Царски пут (Опис предложене улице
бр.22 : Улица почиње на кп 585 (између кп 207
и 206/1), иде целом дужином том истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 227/3
и 202/1). Све у КО Мисача. 

Напомена: Предложена Улица 22 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Орашац.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица. Назив пута датира од давнина.

23. Улица Краља Петра Првог (Опис пред-
ложене улице бр.23: Улица почиње на кп 1387-
КО Мисача, (између кп 1096/2-КО Мисача и кп
2520/1-КО Орашац), иде целом дужином том
истом кп, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1090/1-КО Мисача и кп 846-КО Ора-
шац). 

Напомена: Предложена Улица 24 иде грани-
цом насељеног места, тако да је треба отворити
у суседном насељеном месту Орашац. 

Члан 15.

У насељеном месту Орашац утврђују се
следећи називи улица:

1. Орашачки пут (Опис предложене улице
бр.1: Улица почиње на кп 3177 (између кп
2143/3 и 2414/2), иде целом дужином том ис-
том кп, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 3063/1 и 3137). Све у КО Орашац.

Образложење: Пут познат под називом
Орашачки пут. Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

2. Гајевачка улица (Опис предложене улице
бр.2: Улица почиње на кп 3177 (између кп
2199/1 и 2135), иде делом дуж кп 2143/3, преко
кп 2140/2, 2142/2, даље делом дуж кп 2143/1,
преко кп 366, завршава се на кп 3168 (између
кп 488 и 365/1). Све у КО Орашац.

Образложење: Пут познат под називом
Гајевачки пут. Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

3. Липарска улица (Опис предложене улице
бр.3: Улица почиње од предложене Улице 1, на

кп 3177 (између кп 3039/4 и 2880/3), иде делом
дуж кп 2893, даље целом дужином на кп 3196,
на чијој се територији завршава (између кп
3138-КО Орашац и кп 2433-КО Копљаре). 

Напомена: Предложена Улица 3, иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Копљаре.

Образложење: Пут познат под називом Пут
за Липар.

4. Улица Војводе Петра Бојовић (Опис пред-
ложене улице бр.4: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 2893 (између кп 2889/10 и
2889/4), пружа се делом дуж кп 2889/3, 2892/6,
3071/3, 3073, даље дуж кп 3196, завршава се на
кп 3224 (између кп 1739 и 1742/1). Све у КО
Орашац.

Напомена: Предложена Улица 4, делом иде
границом насељеног места, па је потребно
отворити је у суседном насељеном месту Ко-
пљаре. 

5. Пета авенија (Опис предложене улице
бр.5: Улица почиње од предложене Улице 2, на
кп 2143/1 (између кп 1923/5 и 2150/13), иде де-
лом дуж кп 2207, скреће и иде дуж кп 2363, на
чијој се територији завршава (између кп 2373/5
и 2362). Све у КО Орашац.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.Пут дужи низ година носи овај назив.

6. Улица Вожда Карађорђа (Опис предло-
жене улице бр.6: Улица почиње на кп 3177 (из-
међу кп 2135 и 2414/6), иде делом дуж исте кп,
затим делом дуж кп 3201, 3173, 3202 и кп 1581,
на чијој се територији завршава (између кп
182/2 и 187/2). Све у КО Орашац. 

Напомена: Предложена Улица 6, иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Копљаре. 

Напомена: Предложена Улица 6 је зајед-
ничка са насељеним местом Стојник

7. Улица Кнеза Лазара (Опис предложене
улице бр. 7: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3177, (између кп 1629/1 и
1621/8), иде делом дуж кп 1622, даље иде це-
лом дужином на кп 1331, и на њеној терито-
рији се завршава (између кп 257 и 1332/1). Све
у КО Орашац.

8. Улица Свете Петке (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3177 (између кп 2030/1 и
1625/1), иде целом дужином на кп 2029, на ње-
ној територији се завршава (између кп 1194/3
и 1171/1). Све у КО Орашац.
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9. Улица Краља Александра (Опис предло-
жене улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 1622 (између кп 1278/4 и
1275/4), иде делом дуж кп 1278/2, скреће и иде
целом дужином на кп 1276/2, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 1276/3 и 1276/1).
Све у КО Орашац.

10. Устаничка улица (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње од предложене
Улице 5, на кп 2207 (између кп 2367 и 2185),
иде целом дужином на кп 2206/1, на чијој се
територији завршава (између кп 2376/1 и
2194/1). Све у КО Орашац.

11. Улица Светог Луке (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 5, на кп 2207 (између кп 1892/2 и 1901),
иде делом дуж кп 1903, затим преко кп 1900/1
и кп 1900/2, завршава се на кп 1894/1. Све у КО
Орашац. 

12. Улица Марка Краљевића (Опис предло-
жене улице бр.12: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 3177 (између кп 1665 и
1666/3), иде делом дуж кп 3224, 1688, затим це-
лом дужином на кп 1798, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1785/1 и 1684/1). Све
у КО Орашац. 

13. Улица Српских владара (Опис предло-
жене улице бр.13: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 3177 (између кп 1669/2 и
1669/5), иде целом дужином на кп 1669/1, на
чијој се територији завршава (код кп 1679/3).
Све у КО Орашац.

14. Улица Спасовданска (Опис предложене
улице бр.14: Улица почиње од предложене
Улице 12, на кп 3224 (између кп 1665 и 1688),
иде целом дужином том истом кп, на чијој се
територији завршава (између кп 1712/1 и
1711/1). Све у КО Орашац.

15. Улица Вука Караџића (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3177 (између кп 2040/2 и
2036/2), иде целом дужином на кп 2038, на
чијој се територији завршава (између кп 1643/1
и 1720/3). Све у КО Орашац.

16. Белопоточка улица (Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3177 (између кп 2079 и 2047/4),
иде целом дужином на кп 2058, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2059/1 и 1721/1).
Све у КО Орашац.

Образложење: Назив улице је дат по називу
дела Орашца који датира из времена пре првих
досељених мештана у овом делу Орашца. Тра-
диционални назив улице, устаљен у употреби

код локалног становништва за део насељеног
места којим пролази улица.

17. Улица Цара Душана (Опис предложене
улице бр.17: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 3177 (између кп 2089/1 и 2084),
иде целом дужином на кп 2076, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2074 и 2079).
Све у КО Орашац. 

18. Улица Кнегиње Милице (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 3177 (између кп 2091/1 и
2090/2), иде целом дужином на кп 2866, на
чијој се територији завршава (између кп 2096/7
и 2070/4). Све у КО Орашац.

19. Улица Доситеја Обрадовића (Опис пред-
ложене улице бр.19: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 3177 (између кп 2108/1 и
2110), иде делом дуж кп 2109, скреће и сече кп
2096/14, даље иде целом дужином на кп
2096/4, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2108/2 и 2096/13). Све у КО Орашац.

20. Улица Стевана Синђелића (Опис пред-
ложене улице бр.21: Улица почиње од предло-
жене Улице 21, на кп 3177 (између кп 2408/3 и
2411), иде целом дужином на кп 2427, на чијој
се територији завршава (између кп 2432/2 и
2431/2). Све у КО Орашац. 

21. Златарска улица (Опис предложене
улице бр.22: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 3177 (између кп 2400 и 2384/6),
иде целом дужином на кп 2719, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2705 и 2736/5).
Све у КО Орашац.

22. Пресечка улица (Опис предложене улице
бр.23: Улица почиње од предложене Улице 22,
на кп 2719 (између кп 2335 и 2717/1), иде це-
лом дужином на кп 2634, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 2558 и 2600) Све у
КО Орашац.

23. Солунска улица (Опис предложене
улице бр.24: Улица почиње од предложене
Улице 23, на кп 2634 (између кп 2558 и 2551/1),
иде целом дужином на кп 2557, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 2556/1 и 2567/2).
Све у КО Орашац.

24. Улица Краља Петра Првог (Опис пред-
ложене улице бр.25: Улица почиње од предло-
жене Улице 24, на кп 2634 (између 2600 и
2551/1), иде делом дуж исте кп, делом дуж кп
3182/2 и кп 759/2, на чијој се територији за-
вршава (између кп 730 и 729). Све у КО Ора-
шац. 

Напомена: Предложена Улица 24 делом иде
границом насељеног места, па је потребно
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отворити је у суседном насељеном месту Ми-
сача.

25. Улица Лазара Анића (Опис предложене
улице бр.26: Улица почиње од предложене
Улице 23, на кп 2634, иде преко кп 2302, затим
иде делом дуж кп 2513, скреће и иде целом ду-
жином на кп 960, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1839 и 1872). Све у КО Ора-
шац. 

Образложење: Лазар Анић ( 1870-1942), се-
натор у краљевини Југославији. Председник
орашачке општине у периоду од 1901 до 1915.
године. Посланик Крагујевачког округа. Ука-
зом од 14.04.1934. године именован је за сена-
тора.Један је од иницијатора градње и потпред-
седник одбора за подизање спомен школе у
Орашцу. Није био учесник Другог светског
рата.

26. Улица Хајдук Вељка (Опис предложене
улице бр.27: Улица почиње од предложене
Улице 26, на кп 2513 (између кп 2611/1 и
1853/2), иде делом дуж исте кп, скреће и за-
вршава се на кп 841/1. Све у КО Орашац. 

27. Зарошка улица (Опис предложене улице
бр.28: Улица почиње на кп 172 (између кп 160
и 171/2), иде целом дужином том истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 37 и
13). Све у КО Орашац.

Напомена: Предложена Улица 28 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Стојник.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног становништва
за део насељеног места којим пролази улица.
Назив изведен из назива насеља „Зарожје“

28. Улица Вучића Јоксимовића (Опис пред-
ложене улице бр.29: Улица почиње од предло-
жене Улице 28, на кп 172 (између кп 156 и 160),
иде делом дуж кп 3169, даље целом дужином
на кп 564, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 584/2 и 586). Све у КО Орашац.

Образложење: Назив улице је дат по учес-
нику рата који је страдао у Солуну. Живео је од
1881. године до 1917. године

29. Улица Мила Недељковића (Опис пред-
ложене улице бр.30: Улица почиње на кп 3186
(између кп 1396/4-КО Мисача и кп 2657/2-КО
Орашац), иде целом дужином том истом кп, на
чијој се територији завршава (између кп 1317-
КО Мисача и кп 2652-КО Орашац). 

Образложење: Миодраг Миле Недељковић
(1941-2009) је био српски новинар, етнолог и
књижевник.

Напомена: Предложена Улица 29 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Мисача.

Напомена: Предложена Улица 29 пред-
ставља продужетак улице Мила Недељковића,
из суседног насељеног места Врбица. 

30. Његошева улица (Опис предложене
улице бр.31: Улица почиње од предложене
Улице 4, на кп 2858/5 (између кп 2863/1 и
2858/7), иде делом дуж исте кп, скреће и за-
вршава се на кп 2862/1. Све у КО Орашац.

31. Улица Милоша Савковића (Опис пред-
ложене улице бр.32: Улица почиње од предло-
жене Улице 28, на кп 172 (између кп 110 и 147),
иде целом дужином на кп 3168, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 490/3 и 536/1).
Све у КО Орашац.

32. Железничка улица (Опис предложене
улице бр.33: Улица почиње од предложене
Улице 32, на кп 3168, (између кп 536/1 и 365/1),
иде целом дужином на кп 3170, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 602 и 348). Све
у КО Орашац. 

Образложење: Пут којим је у прошлом веку
пролазила пруга.

33. Сретењска улица (Опис предложене
улице бр.34: Улица почиње од предложене
Улице 32, на кп 3168 (између кп 490/3 и 488)
иде делом дуж кп 489, затим дуж кп 470/3 и кп
471/3, скреће и иде делом дуж кп 472/4, сече кп
474, даље делом дуж кп 461/3, сече кп 450/5,
завршава се на кп 452 (између кп 450/4 и 456).
Све у КО Орашац. 

34. Царски пут (Опис предложене улице
бр.35: Улица почиње на кп 846 (између кп 796
и 797/1), иде дуж исте кп, завршава се на кп
714/23 (између кп 227/3-КО Мисача и кп 431/1-
КО Орашац). Све у КО Орашац. 

Образложење: Најстарији пут на терито-
рији Орашца,датира из времена Римљана,по-
знат под називом „Царски пут“.

35. Обилићева улица (Опис предложене
улице бр.36: Улица почиње од предложене
Улице 35, на кп 846 (између кп 405/1 и 406/1),
иде делом дуж кп 405/3, 908, преко кп 881, за-
вршава се на кп 885 (између кп 880 и 885). Све
у КО Орашац. 

36. Улица Милоша Обреновића (Опис пред-
ложене улице бр.37: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 2143/1 (између кп 1064/1
и 1072/3), иде делом дуж кп 1066, завршава се
на кп 1088/6 (између кп 1088/4 и 1060). Све у
КО Орашац.

37. Улица Теодосија Марићевића (Опис
предложене улице бр.38: Улица почиње од
предложене Улице 6, на кп 3177 (између кп
2131/2 и 2120/1), иде делом дуж кп 2130, за-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 10 – Аранђеловац, 18. децембар 2019. 131



вршава се на кп 2125 (између кп 1985/1 и
2124/2). Све у КО Орашац.

38. Улица Старомлинска (Опис предложене
улице бр.39 Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 1581 (између кп 1393/3 и
1569/10), иде делом дуж кп 1562, даље иде дуж
кп 3210 на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2393/1-КО Стојник и кп 2368/1-КО
Стојник).

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица. Назив дат по старом млину ка које води
улица.

Напомена: Предложена Улица 39, иде гра-
ницом насељеног места, па је потребно отво-
рити је у суседном насељеном месту Стојник. 

39. Улица Војводе Мишићa (Опис предло-
жене улице бр.40: Улица почиње од предло-
жене Улице 26, на кп 2302 (између кп 2283/3 и
2634), иде преко исте кп, даље целом дужином
на кп 2301/3, на чијој се територији завршава
(између кп 2301/1 и 2301/2). Све у КО Орашац.

40. Немањина улица (Опис предложене
улице бр.41: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 3196 (између кп 3127/3 и
3119/1), иде целом дужином на кп 3128/2, на
чијој се територији завршава (између кп 3119/8
и 3129/2). Све у КО Орашац.

41. Виноградарска улица (Опис предложене
улице бр.42: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 3133 (између кп 3131/3 и
3134/1), иде делом дуж исте кп, скреће и иде
целом дужином на кп 3131/15, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 3131/14 и
3131/12). Све у КО Орашац.

Образложење: Назив улице је дат по на-
сељу у народу познатом као „Виногради“.

42. Светогорска улица (Опис предложене
улице бр.43: Улица почиње на кп 2390/2-КО
Стојник (између кп 1897/4-КО Орашац и
2355/4-КО Стојник), иде делом дуж кп 3213,
скреће и иде целом дужином на кп 3218, на
чијој се територији завршава (између кп
1344/2-КО Орашац и кп 2351-КО Стојник).

Напомена: Предложена Улица 43 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Стојник.

Члан 16.

У насељеном месту Прогореоци утврђују
се следећи називи улица и засеока:

1. Улица 1300 каплара (Опис предложене
улице бр.1: Улица почиње на кп 1953-КО Про-
гореоци (између кп 333 и 332), иде делом дуж
исте кп, сече кп 1976/1-КО Прогореоци, за-
вршава се на кп 2890/1-КО Партизани.

Напомена: Предложена Улица 1 је зајед-
ничка са насељеним местима Даросава и Кру-
шевица-општина Лазаревац Београд.

2. Улица Славка Поповић (Опис предложене
улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, пружа се делом дуж кп
1962 и кп 755, на чијој се територији завршава
(између кп 757/2 и 750). Све у КО Прогореоци.

Образложење: Назив дат по народном хе-
роју.

3. Улица Краља Милутина (Опис предло-
жене улице бр.3: Улица почиње од предложене
Улице 2, на кп 1962, (између 756/1 и 734/6),
пружа се целом дужином на истој кп, на чијој
се територији завршава (између кп 774 и 787).
Све у КО Прогореоци.

4. Улица Краља Александра (Опис предло-
жене улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, пружа се целом дужином
на кп 1963, на чијој се територији завршава
(између кп 1670 и 1681). Све у КО Прогореоци.

5. Улица Војводе Степе (Опис предложене
улице бр. 5: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, пружа се делом дуж кп
877, завршава се код кп 685/2. Све у КО Про-
гореоци.

6. Улица Кнеза Станоја (Опис предложене
улице бр.6.: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, пружа се делом дуж кп
662, затим преко кп 679/4, 680/3, 681/6, за-
вршава се код кп 681/7. Све у КО Прогореоци.

7. Улица Краља Петра (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, пружа се делом дуж кп
1984, сече кп 907, делом дуж кп 1966 и кп 1971,
на чијој се територији завршава (између кп
1728 и 1735/1). Све у КО Прогореоци.

8. Улица Васе Чарапића (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 7, на кп 1966, пружа се делом дуж кп
877, преко кп 857 и 858, даље иде целом дужи-
ном на кп 1967, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1693 и 1691/4). Све у КО
Прогореоци.

9. Улица Арсенија Чарнојевић (Опис пред-
ложене улице бр.9: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 1953, иде преко кп 1202/5,
1202/6, пружа се делом дуж кп 1968, скреће и
иде целом дужином на кп 1966, на чијој се те-
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риторији завршава (између кп 1742 и 1744/1).
Све у КО Прогореоци.

10. Ваганска улица (Опис предложене улице
бр.10: Улица почиње од предложене Улице 1,
на кп 1953, иде делом дуж кп 1969, даље целом
дужином на кп 1968, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1187 и 1219). Све у КО Про-
гореоци.

Образложење: Назив је дат по околном брду.
11. Слатинска улица (Опис предложене

улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 10, на кп 1969 (између кп 1968 и 1247/3),
иде целом дужином истом кп и на њеној се те-
риторији завршава (између кп 1236/1 и 1246/5).
Све у КО Прогореоци. 

Образложење: Назив је дат по киселој води.
12. Радничка улица (Опис предложене улице

бр.12: Улица почиње од предложене Улице 1,
на кп 1953, иде делом дуж кп 1257/6, даље иде
целом дужином на кп 1257/8, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 1260/1 и 1255/1).
Све у КО Прогореоци.

13. Шамотска улица (Опис предложене
улице бр.13: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, иде дуж кп 1323/1 и
1323/2, преко кп 1308/1 и 1319/3, затим даље
целом дужином на кп 1323/4, на чијој се тери-
торији завршава (између кп 1329/1 и 1322/5).
Све у КО Прогореоци.

Образложење: Назив је дат по фабрици
„Шамот“

14. Змај Јовина улица (Опис предложене
улице бр.14: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, иде делом дуж кп 1965,
скреће и иде дуж кп 941, на чијој се територији
завршава (између кп 943 и 1052/2). Све у КО
Прогореоци.

15. Прогоровачка улица (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1953, иде делом дуж кп 1959,
скреће и иде дуж кп 958, на чијој се територији
завршава (између кп 501/1 и 505/1). Све у КО
Прогореоци. 

Образложење: Назив дат по називу села.
16. Тамбурина улица (Опис предложене

улице бр.16: Улица почиње на кп 2893/6-КО
Партизани, преко кп 2893/7-КО Партизани,
преко кп 1295/2-КО Прогореоци, даље иде це-
лом дужином на кп 1954/1, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1498 и 1494/4). Све
у КО Прогореоци.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

17. Стефана Дечанског (Опис предложене
улице бр. 17: Улица почиње на кп 1983 (између
кп 1378/2- КО Прогореоци и 2902/10-КО Пар-
тизани), иде делом дуж исте кп, затим иде дуж
кп 3141/1, завршава се на кп 2636/1. Све у КО
Прогореоци. 

Напомена: Предложена Улица 17 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Даро-
сава.

18. Кнеза Лазара (Опис предложене улице
бр.18: Улица почиње на кп 1396 (између кп
1394 и 1390), иде целом дужином истом кп, на
чијој се територији завршава (1392/2 и 1983).
Све у КО Прогореоци. 

Напомена: Предложена Улица 18 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Даро-
сава.

Засеоци:
1. Засеок 1 Пештански (Опис предложеног

засеока бр.1: Засеок се налази на кп 999. Све у
КО Прогореоци. 

2. Засеок 2 Шумадијски (Опис предложеног
засеока бр.2: Засеок се налази на кп 1008/4,
1008/5, 1008/2, 1008/3, 1007/4, 1007/10, 1007/5,
1007/7, 1007/8, 1007/9, 1007/11 и 1007/6. Све у
КО Прогореоци

Члан 17.

У насељеном месту Раниловић утврђују
се следећи називи улица:

1. Улица Царска (Опис предложене улице
бр.1: Улица почиње на кп 2840 (између кп 567-
КО Раниловић и кп 3496/3-КО Велика Иванча)
од границе са суседним насељеним местом Ве-
лика Иванча, иде делом дуж кп 2840, 2740 (уз
границу са суседним насељеним местом Ве-
лика Иванча), завршава се на кп 2842, код кп
1810/4. Све у КО Раниловић.

Образложење: Назив дат по делу села. Тра-
диционални назив улице, устаљен у употреби
код локалног становништва за део насељеног
места којим пролази улица.

2. Улица Свеловска (Опис предложене
улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2740, иде преко кп 590/6, 591/1,
590/7, завршава се на кп 590/4. Све у КО Рани-
ловић.

Образложење: Назив дат по делу села. Тра-
диционални назив улице, устаљен у употреби
код локалног становништва за део насељеног
места којим пролази улица.
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3. Улица Боришинац (Опис предложене
улице бр.3: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2740, иде целом дужином на кп
2741, на чијој се територији завршава (између
кп 1073/6 и 1069/1). Све у КО Раниловић.

Образложење: Назив дат по делу села. Тра-
диционални назив улице, устаљен у употреби
код локалног становништва за део насељеног
места којим пролази улица.

4. Улица Ливадарска (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2740, пружа се делом дуж кп
2746, 2741, 2761, завршава се на кп 2760 (из-
међу кп 953/2 и 1110). Све у КО Раниловић.

Образложење: Назив дат по делу села. Тра-
диционални назив улице, устаљен у употреби
код локалног становништва за део насељеног
места којим пролази улица.

5. Улица Николе Тесле (Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 4, на кп 2741, пружа се целом дужином
на кп 2811, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 2211/4 и 2213/1). Све у КО Раниловић.

6. Улица Краља Петра Првог (Опис предло-
жене улице бр.6.: Улица почиње на кп 2760,
(између кп 1114/3 и 1110), иде целом дужином
овом кп и на њеној територији се завршава, код
границе са суседним насељеним местом Вен-
чане (између кп 2326/1 и 2594/2). Све у КО Ра-
ниловић

Предложена Улица 6 је заједничка са насе-
љеним местом Венчане.

7. Улица Јована Дучића (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 2760, иде целом дужином на кп
2808, на њеној територији се завршава (између
кп 2015 и 1999). Све у КО Раниловић.

8. Улица Живорада Ивановића (Опис пред-
ложене улице бр.8: Улица почиње од предло-
жене Улице 6, на кп 2760, иде делом дуж кп
2807/1, затим преко кп 2820, делом дуж кп
2819, на чијој се територији завршава (између
кп 2494 и 2486), код границе са суседним на-
сељеним местом Мисача. Све у КО Раниловић. 

Образложење: Живорад Ивановић( 1935-
2009), мајстор који је изградио 30 цркава у
Србији и направио два моста у Турији.

9. Улица Вожда Карађорђа (Опис предло-
жене улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 2760, иде делом дуж кп 2809, за-
тим дуж кп 2810, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2071/4 и 2748/6). Све у КО
Раниловић. 

10. Улица Радоја Трнавца (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње од границе са су-

седним насељеним местом Венчане, на кп 2833
(између кп 2598/1 и 2588/1), даље иде делом
дуж кп 2833, затим преко кп 2577/3, 2577/2,
2544/1, завршава се на кп 2623. Све у КО Ра-
ниловић.

Образложење: Радоје Трнавац- организатор
устанка у Туријској кнежевини 1804. г одине,
дипломата и сарадник вожда Карађорђа, учес-
ник Остружничке скупштине.

11. Улица Бранислава Нушића(Опис пред-
ложене улице бр.11: Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Венчане (из-
међу кп 2342/1 и 2342/6), даље иде делом дуж
кп 2342/2, 2342/3, 2342/12, затим преко кп
2570/1, 2562/1, завршава се на кп 2567/1. Све у
КО Раниловић.

12. Улица Сретењска (Опис предложене
улице бр.12: Улица почиње од предложене
Улице 4, на кп 2761, иде делом дуж кп 2762,
скреће и иде дуж кп 962/2, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 964 и 965). Све у КО
Раниловић

13. Улица Језеринска (Опис предложене
улице бр.13: Улица почиње од предложене
Улице 4. на кп 2760, иде делом дуж кп 2752/1,
2728/8, 2428/1, и завршава се на кп 2727 (из-
међу кп 231 и 237). Све у КО Раниловић.

Образложење: Назив дат по делу села. Тра-
диционални назив улице, устаљен у употреби
код локалног становништва за део насељеног
места којим пролази улица.

14. Улица Љубе Ненадовића (Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 2741, иде преко кп 696/12,
696/11, 1030, 1027, 1009/2, затим иде дуж кп
2743 и преко кп 1010, завршава се на кп 1011.
Све у КО Раниловић.

15. Улица Светосавска (Опис предложене
улице бр.15 Улица почиње од предложене
Улице 13, на кп 2760, иде делом дуж кп 2752/2,
2737/1, 784/2, 2737/3, 2736, затим сече кп 306/1,
309, завршава се на кп 317. Све у КО Ранило-
вић. 

16. Улица Јанковачка (Опис предложене
улице бр. 16: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 2760, иде целом дужином на кп
2796, на чијој се територији завршава (између
кп 1543 и 1552). Све у КО Раниловић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

17. Улица Цара Душана (Опис предложене
улице бр.17 Улица почиње од предложене
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Улице 13, на кп 2728/1, иде делом дуж кп 218/8,
217/8, 216/3, 217/6, 403/10, затим иде преко кп
403/1, 403/2, 402/1, 394, 395/1, 397/1, 426/1, за-
вршава се на кп 427. Све у КО Раниловић.

18. Улица Дула Дејановића (Опис предло-
жене улице бр.18: Улица почиње од предло-
жене Улице 13, на кп 2728/8, иде делом дуж кп
2732, затим скреће и иде дуж кп 2731, за-
вршава се на кп 2719/7 (између кп 399/2 и
425/2). Све у КО Раниловић

Образложење:Дејановић Душан ( 1972-
1991), погинуо као редован војник, почетком
рата у Словенији.

19. Улица Церова јаруга (Опис предложене
улице бр.19 Улица почиње од предложене
Улице 13, на кп 2760, иде преко кп 2752/2, за-
тим иде делом дуж кп 2751, и преко кп 843/1,
442/1, 2729, 447/2, 440, завршава се на кп 454/2.
Све у КО Раниловић

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

20. Улица Транавска (Опис предложене
улице бр.20: Улица почиње од предложене
Улице 13, на кп 2728/8, иде делом дуж кп 2769,
завршава се на кп 2770. Све у КО Раниловић 

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

21. Улица Деловска (Опис предложене
улице бр.21 Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Дрлупа (између кп 3/2
и 5/1), иде целом дужином на кп 2721/2, на
чијој се територији завршава (између кп 2783
и 1214). Све у КО Раниловић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

22. Улица Николе Тесле (Опис предложене
улице бр. 22: Улица почиње од предложене
Улице 21, на кп 2721/2, иде дуж кп 2725, 2724,
даље дуж кп 2723, на чијој се територији за-
вршава (између кп 201 и 193). Све у КО Рани-
ловић.

23. Улица Бунавичка улица (Опис предло-
жене улице бр.23: Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Венчане, на кп
2786 (између кп 1513 и 1514), даље иде делом
дуж кп 2786, затим на кп 2784, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 1304/1 и 1498/1).
Све у КО Раниловић.

Напомена: Предложена Улица 23 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Вен-
чане.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

24. Улица Белановачка ( Опис предложене
улице бр.24:Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним место Венчане, на кп 2793 (из-
међу кп 1602 и 1604),затим скреће и иде дуж
кп 2790, затим иде дуж кп 2787, 2791, 2779, за-
вршава се на кп 2758 (између кп 1364 и
1358/1). Све у КО Раниловић.

25. Улица Зорана Васића (Опис предложене
улице бр.25: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 2820, иде делом дуж кп 2389, за-
тим дуж кп 2816, на чијој се територији за-
вршава (између кп 2372 и 2521). Све у КО Ра-
ниловић

Образложење: Зоран Васић (1972-1992) по-
гинуо у Хрватској као редован војник.

26. Улица Јована Делића (Опис предложене
улице бр. 26. Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 2819, даље иде дуж кп 2827, за-
вршава се на кп 2456/5 (код кп 2404/1). Све у
КО Раниловић

Образложење: Јован Делић- угледни грађа-
нин који је населио фамилију Делић део села
у коме се налази улица. Преминуо је 1807. го-
дине.

27. Улица Ђурђевданска ( Опис предложене
улице бр. 27:Улица почиње од границе са су-
седним насељеним местом Мисача (између кп
2265 и 2261), даље иде целом дужином на кп
2812, на чијој се територији завршава (између
кп 2285 и 2276). Све у КО Раниловић.-

Напомена: Предложена Улица 27 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Мисача.

28. Улица Вука Караџића (Опис предложене
улице бр.28: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2842, иде делом дуж кп 1810/15,
затим преко 1810/10, 1810/4, 1810/9, даље иде
дуж кп 1810/1 на чијој се територији завршава
(између кп 1799/1 и 1813) Све у КО Раниловић.

29. Улица Чајетинска (Опис предложене
улице бр.29: Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Венчане, на кп 2799
(између кп 1604 и 1605), иде целом дужином
том кп на чијој се територији завршава (између
кп 1668/2 и 1671), код границе са суседним на-
сељеним местом Венчане. Све у КО Раниловић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
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ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

30. Улица Ђурђевска (Опис предложене
улице бр.30 Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 2760, иде целом дужином на кп
2802, завршава се на кп 1966/1. Све у КО Ра-
ниловић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

31. Улица Бубањска( Опис предложене
улице бр.31: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 2760, иде целом дужином на кп
2758, на чијој се територији завршава (између
кп 1379/2 и 1364). Све у КО Раниловић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

32. Улица Церјачка (Опис предложене улице
бр.33: Улица почиње од предложене Улице 13,
на кп 2752/1, иде делом дуж кп 2728/2, за-
вршава се на кп 2756 (између кп 899 и 901/1).
Све у КО Раниловић.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

33. Улица Иве Андрића (Опис предложене
улице бр. 34: Улица почиње од предложене
Улице 13 на кп 2728/8, иде делом дуж кп 2768,
и 227/6, завршава се на кп 407. Све у КО Рани-
лиовић.

34. Улица Проте Матеје Ненадовић (Опис
предложене улице бр.38: Улица почиње на кп
2783, (између кп 1223 и 2718), иде целом ду-
жином том кп, на чијој се територији завршава
(између кп 1245 и 161), код границе са сусед-
ним насељеним местом Венчане. Све у КО Ра-
ниловић.

35. Улица Туријска (Опис предложене улице
бр.39: Улица почиње од границе са суседним
насељеним местом Рогача-општина Сопот-
Београд, на кп 269/3, даље иде преко кп 268,
277/3, 277/1, 276/3, 279/1, завршава се на кп
283/1. Све у КО Раниловић.

Образложење: Назив дат по реци Турији.
36. Улица Драгомира Станковића (Опис

предложене улице бр.41: Улица почиње од гра-
нице са суседним насељеним местом Буковик,
на кп 2844 (између кп 2623-КО Раниловић и кп
4/1-КО Буковик), иде целом дужином на кп
2844, уз границу насељеног места, на чијој се

територији завршава (између кп 2670-КО Ра-
ниловић и 29/1-КО Буковик). 

Образложење: Драгомир Станковић (1881-
1943), прешао Албанију, учесник пробоја Со-
лунског фронта.Није био учесник Другог свет-
ског рата.

Напомена: Предложена Улица 41 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Буковик-оп-
штина Аранђеловац. 

37. Улица Кнеза Лазара (Опис предложене
улице 42: Улица почиње на кп 2843-КО Рани-
ловић (између кп 2670-КО Раниловић и кп 770-
КО Мисача), иде целом дужином том истом кп,
на којој се завршава (између кп 2693-КО Рани-
ловић и кп 633/4-КО Мисача).

Члан 18.

У насељеном месту Стојник утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Улица „Михаила Пупина“ (Опис предло-
жене улице бр.1: Улица почиње на кп 2060 (из-
међу кп 1578 и 1594), иде целом дужином ис-
том кп, на њеној територији се завршава (из-
међу кп 1099/3 и 1177/2). Све у КО Стојник 

2. „Вука Караџића“ (Опис предложене
улице бр. 2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином на кп
1996, на чијој се територији завршава (између
кп 1992 и 2005) . Све у КО Стојник. 

3. Улица „Зарошка улица“ (Опис предло-
жене улицебр.3: Улица почиње на кп 2344 (из-
међу кп 2039/2 и 1921/1), иде делом дуж кп
2344, даље дуж кп 2380, на чијој се територији
завршава (између кп 1102/4-КО Стојник и кп
160-КО Орашац). Све у КО Стојник.- Потребно
је да улица добије исти назив као у насељеном
месту Орашац („Зарошка улица“).

Напомена: Предложена Улица 3 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Орашац.
Образложење:.

4. Улица „Панте Луцића“ (Опис предложене
улице бр.4: Улица почиње од предложене Улице
3, на кп 2344, иде делом дуж кп 2337, затим
сече кп 2336, делом дуж кп 2331, даље преко кп
2334/4 и 2333/1, делом дуж кп 2332/12, за-
вршава се на кп 2332/6. Све у КО Стојник. 

Образложење: Панта Луцић (1875-1916) –
заслужан за насељавање фамилије Лучић на тај
простор. Учесник Балканских ратова и Првог
светског рата.
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5. Улица „Јефтимије Шундића“ (Опис пред-
ложене улице бр.5: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 2344, иде делом дуж кп
1954, затим сече кп 2336, делом дуж кп 2213,
на чијој се територији завршава (између кп
2214/8 и 2207/1). Све у КО Стојник. 

Образложење: народни посланик у Краље-
вини Србији Живео је од 1855. године до 1916.
године.

6. Улица „Живорада Шундића“ (Опис пред-
ложене улице бр.6: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 2344, иде целом дужином
на кп 2336, на чијој се територији завршава
(између кп 2196/1 и 2201/1). Све у КО Стојник. 

Образложење: Живорад Шундић (1925-
1989),дугогодишњи председник села, заслужан
је за изградњу инфраструктуре у Стојнику, ње-
говим ангажовањем изграђени су путеви и
школа у селу.

7. Улица „Долинска“ (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене Улице
3, на кп 2344, иде преко кп 2152/6, 2154/3, делом
дуж кп 2237/3, на чијој се територији завршава
(између кп 2166/4 и 2167/3). Све у КО Стојник.

8. Улица“ Цвијићева“ (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином на кп
1526, на чијој се територији завршава (између
кп 1506/2 и 1530/2). Све у КО Стојник. 

9. Улица „Јована Дучића“ (Опис предложене
улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином на кп
2061/2, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 1549 и 1551) . Све у КО Стојник. 

10. Улица „Радничка“ (Опис предложене
улице бр.10: Улица почиње на кп 1588 (између
кп 1594 и 1587/6), иде делом дуж кп 2060,
1908/2, завршава се на кп 1921/2 (између кп
1921/1 и 1920/1). Све у КО Стојник. 

11. Улица „Хајдук Вељкова“ (Опис предло-
жене улице бр.11: Улица почиње од предло-
жене Улице 10, на кп 2060, иде делом дуж кп
1776, завршава се код границе са суседним на-
сељеним местом Марковац, општина Младе-
новац, на кп 1628-KO Марковац. 

12. Улица „Бољарска“ (Опис предложене
улице бр.12: Улица почиње од предложене
Улице 13, на кп 2060, иде делом дуж кп 134/1,
сече кп 1609, затим делом дуж кп 1702/1, за-
вршава се на кп 2381, код границе са суседним
насељеним местом Марковац, општина Мла-
деновац (између кп 1758-КО Стојник и кп
727/1-КО Марковац, општина Младеновац).
Све у КО Стојник.- Потребно је да улица до-

бије исти назив као у насељеном месту Марко-
вац, општина Младеновац. („Бољарска“), јер је
то постојећа, званична улица у насељеном ме-
сту Марковац.

13. Улица „Деспота Стефана Лазаревића“
(Опис предложене улице бр.13: Улица почиње
од предложене Улице 12, на кп 1702/1, иде це-
лом дужином на кп 1667, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 1671/1 и 1664). Све
у КО Стојник. 

14. Улица“ Рудничка“ (Опис предложене
улице бр.14: Улица почиње од предложене
Улице 12, на кп 1609, иде делом дуж исте кп,
скреће и иде делом дуж кп 345, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 130/1 и 104/1),
код границе са суседним насељеним местом
Црквине, општина Младеновац. Све у КО
Стојник.

15. Улица „Иве Андрића“ (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2060, пружа се делом дуж кп
1351, завршава се на кп 1609 (између кп 1241/3
и 1258/1). Све у КО Стојник.

16. Улица“ Изворска“ (Опис предложене
улице бр.15 : Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2060, пружа се делом дуж кп
1370, скреће и иде дуж кп 1369, на чијој се те-
риторији завршава (између кп 704/1 и 912/3).
Све у КО Стојник..

17. Улица“ Лазе Костића“ (Опис предложене
улице бр.17: Улица почиње од предложене
Улице 12, на кп 1702/1, иде целом дужином на
кп 1769 и на њеној територији се завршава (из-
међу кп 1771/1 и 1731/2). Све у КО Стојник. 

18. Улица „Пушкинова“ (Опис предложене
улице бр.18 Улица почиње од предложене
Улице 14, на кп 1609, иде делом дуж кп 1701,
код границе са суседним насељеним местом
Марковац, општина Младеновац прелази на кп
2377, на чијој се територији завршава (између
кп 1646/1-КО Стојник и кп 484-КО Марковац,
општина Младеновац). Све у КО Стојник. 

19. Улица“ Јаружнице“ (Опис предложене
улице бр.19: Улица почиње од предложене
Улице 14, на кп 2371, иде делом дуж кп 320, за-
тим преко кп 140/4, 141, 147/1, 133/6, завршава
се на кп 2375/2 код границе са суседним насе-
љеним местом Црквине, општина Младеновац.
Све у КО Стојник..

20. Улица „Трлинска“ (Опис предложене
улице бр.20: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином на кп
1122, на чијој се територији завршава (између
кп 1100/8 и 1124/2). Све у КО Стојник. 
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Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.Улица је добила назив по месту које се
зове Трлине.

21. Улица „Патријарха Павла“ (Опис пред-
ложене улице бр.21: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином
на кп 1168/2, на чијој се територији завршава
(између кп 1144 и 1145/2). Све у КО Стојник. 

22. Улица „Краљевића Марка“( Опис пред-
ложене улице бр.22: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином
на кп 1452/2, на чијој се територији завршава
(између кп 1450/1 и 1449). Све у КО Стојник.

23. Улица „Милоша Обилића“ (Опис пред-
ложене улице бр.23: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 2060, иде целом дужином
на кп 1458/2, на чијој се територији завршава
(између кп 1458/3 и 1462/1). Све у КО Стојник. 

24. Улица „ Вожда Карађорђа“ (Опис пред-
ложене улице бр.24: Улица почиње од границе
са суседним насељеним местом Орашац (из-
међу кп 1886/1 и 1884/1), иде целом дужином
на кп 1885, на чијој се територији завршава
(између кп 1841 и 1847), код границе са сусед-
ним насељеним местом Бељевац, општина
Младеновац. Све у КО Стојник

Напомена: Улица је заједничка са насеље-
ним местом Орашац

25. Улица „Светогорска“ (Опис предложене
улице бр 25.Улица почиње од границе са сусед-
ним насељеним местом Орашац (између кп
2355/4-Стојник и кп 1397/4-КО Орашац),
скреће и прелази на кп 3218-КО Орашац, на
њеној територији се завршава (између кп
2352/1-КО Стојник и кп 1370-КО Орашац). 

Напомена: Предложена Улица 25 иде грани-
цом насеља, па је потребно отворити је у су-
седном насељу Орашац.

26. Улица „Војводе Мишића“ (Опис предло-
жене улице бр.27: Улица почиње од границе са
суседним насељеним местом Орашац (између
кп 2268/1-КО Стојник и кп 1377/4-КО Ора-
шац), иде делом дуж кп 2393/2, завршава се на
кп 23674. Све у КО Стојник.  

Напомена: Предложена Улица 27 иде грани-
цом насељеног места, па је потребно отворити
је у суседном насељеном месту Орашац. 

27. Улица „Милеве Марић“ (Опис предло-
жене улице бр.28: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 1996, иде преко кп 1478/1,
1479, 1481, затим скреће и иде дуж кп 1490, на
чијој се територији завршава (између кп 1491
и 1470/1). Све у КО Стојник. 

28. Улица „Јелене Анжујске“ (Опис предло-
жене улице бр.29: Улица почиње од предло-
жене Улице 2, на кп 1996, иде целом дужином
на кп 1484, на чијој се територији завршава
(између кп 1485/3 и 1483). Све у КО Стојник. 

29. Улица „Бранислава Нушића“ (Опис
предложене улице бр.30: Улица почиње од
предложене Улице 2, на кп 1996, иде целом ду-
жином на кп 1473, на чијој се територији за-
вршава (између кп 1486/1 и 1485/1). Све у КО
Стојник. 

30. Улица „Војводе Степе“ (Опис предло-
жене улице бр.31: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 2060, иде делом дуж кп
1358/2, завршава се на кп 1358/1. Све у КО
Стојник. 

31. Улица „Српских владара“ (Опис предло-
жене улице бр.32: Улица почиње од предло-
жене Улице 18, на кп 1701, иде целом дужином
на кп 1285, на чијој се територији завршава
(између кп 1288/1 и 1280). Све у КО Стојник..

32. Улица „Јосифа Панчића“ (Опис предло-
жене улице бр.33: Улица почиње од предло-
жене Улице 16, на кп 1369, иде целом дужином
на кп 658, на чијој се територији завршава (из-
међу кп 671 и 630). Све у КО Стојник.

Члан 19.

У насељеном месту Тулеж утврђују се
следећи називи улица и засеока:

1. Црквена улица (Опис предложене улице
бр.1: Улица почиње на кп 1920 (између кп 53/1
и 55/3), иде целом дужином истом кп, и на ње-
ној територији се завршава (између 1111/2 и
1104/6). Све у КО Тулеж.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.Назив дат по делу села Црквине.

2. Улица Краља Александра (Опис предло-
жене улице бр.2: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1920 (између кп 1111/2 и 1116/1),
пружа се целом дужином на кп 1930, на чијој
се територији завршава (између кп 1168 и
1173). Све у КО Тулеж.

3. Карађорђева улица (Опис предложене
улице бр.3: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1920 (између кп 1110/1 и 1105),
пружа се делом дуж кп 1106/1, 1925, затим це-
лом дужином на кп 1932, на чијој се терито-
рији завршава, код границе са суседним насе-

138 Број 10 – Аранђеловац, 18. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



љеним местом Венчане (између кп 1043/3 и
1364/1). Све у КО Тулеж.

Напомена: Предложена Улица 3 је зајед-
ничка са насељеним местом Венчане.

4. Улица Доситеја Обрадовића (Опис пред-
ложене улице бр.4: Улица почиње од предло-
жене Улице 3, на кп 1932 (између кп 1045 и
1043/1), иде целом дужином на кп 1044, на
чијој се територији завршава (између кп 1047
и 1034/1). Све у КО Тулеж.

5. Улица Чучук Стане (Опис предложене
улице бр.5: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 1932 (између кп 1097 и 1057/2),
иде делом дуж кп 1092, затим целом дужином
на кп 1923, на чијој се територији завршава
(између кп 981 и 1195/1). Све у КО Тулеж.

6. Улица Српских владара (Опис предло-
жене улице бр.6.:Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 1925 (између кп 1106/1 и 1100),
иде делом дуж кп 510, затим преко кп 295/1, за-
вршава се на кп 293. Све у КО Тулеж. 

7. Улица Светосавска (Опис предложене
улице бр.7: Улица почиње од предложене
Улице 6, на кп 1925 (између кп 528/2 и 479/1),
иде делом дуж кп 1924/4, 512/3, сече кп 1924/2,
затим иде преко кп 495, 274, 286, 285, завршава
се на кп 277/2. Све у КО Тулеж.

8. Улица Вука Караџића (Опис предложене
улице бр.8: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1920 (између кп 437 и 457),
пружа се делом дуж кп 1926, 421, завршава се
на кп 371. Све у КО Тулеж.

9. Улица Обрена Адамовић (Опис предло-
жене улице бр.9: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 421 (између кп 368/2 и 446),
пружа се целом дужином на кп 449/1, на чијој
се територији завршава (између кп 339 и 445).
Све у КО Тулеж.

Образложење: Назив дат по борцу српске
војске у Првом светском рату.Погинуо на Со-
лунском фронту.-Живео од 1887. год. до 1918.
год.

10. Улица Краља Петра првог Опис предло-
жене улице бр.10: Улица почиње од предло-
жене Улице 1, на кп 1920 (између кп 308/5 и
221/4), иде целом дужином на кп 220, на чијој
се територији завршава (између кп 311 и
217/1). Све у КО Тулеж.

11. Улица Палих бораца (Опис предложене
улице бр.11: Улица почиње од предложене
Улице 3, на кп 1932 (између кп 1925 и 1280),
иде дуж кп 1920, затим преко кп 1941/8, 1934/3,
1934/2, 1934/1, делом дуж кп 1935, завршава се
на кп 1524. Све у КО Тулеж.

12. Лукина улица (Опис предложене улице
бр.12: Улица почиње од предложене Улице 11,
на кп 1935 (између кп 1524 и 1522/1), иде де-
лом дуж кп 1523, затим целом дужином на кп
1936, на чијој се територији завршава (између
кп 1845/1 и 1835/1). Све у КО Тулеж.

Образложења: Назив дат по Луки Милова-
новић (1911-1998), најпознатијем ковачу у
крају.Традиционални назив улице, устаљен у
употреби код локалног становништва за део
насељеног места којим пролази улица.

13. Улица Милунке Савић (Опис предло-
жене улице бр.13: Улица почиње од предло-
жене Улице 11, на кп 1935, иде преко кп 1934/1,
1501/1, 1500/2, 1502, 1503/1, 1505/1, 1504,
1506, затим делом дуж кп 1619, преко кп 1496,
1484, завршава се на кп 1494 (код кп 1485/2)
.Све у КО Тулеж

14. Улица Владике Николаја (Опис предло-
жене улице бр.14: Улица почиње од предло-
жене Улице 11, на кп 1935, иде делом дуж кп
1515/2, 1514/2, 1513/2, 1512/2, 1507/5, 1615/6,
1937/1, затим преко кп 1539, прелази на кп
1937/1, иде дуж те кп, и на њеној територији се
завршава, код границе са суседним насељеним
местом Пркосава (између кп 1863 и 1858). Све
у КО Тулеж.

15. Улица Стражевица (Опис предложене
улице бр.15: Улица почиње од границе са су-
седним насељеним место Стрмово (општина
Лазаревац-Београд), на кп 1956-КО Тулеж, (из-
међу кп 1817-КО Тулеж и кп 410/1- КО
Стрмово), затим иде целом дужином на кп
1952-КО Тулеж, уз границу са суседним насе-
љеним местом Пркосава (општина Лазаревац-
Београд), на њеној територији се завршава (из-
међу кп 1884-КО Тулеж и кп 610/2-КО Прко-
сава-Лазаревац).

Напомена: Предложена Улица 15 иде грани-
цом насељеног места, па је треба отворити у
суседним насељеним местима Пркосава и
Стрмово-општина Лазаревац-Београд. 

16. Космајска улица (Опис предложене
улице бр.16: Улица почиње од границе са су-
седним насељеним местом Венчане, на кп
1950, иде целом дужином на кп 1939, на чијој
се територији завршава (између кп 1440 и
1667/2). Све у КО Тулеж.- 

Напомена: Предложена Улица 16 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Вен-
чане. 

17. Караулска улица (Опис предложене
улице бр. 17: Улица почиње од границе са су-
седним насељеним местом Пркосава (општина
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Лазаревац-Београд), на кп 1952, иде делом дуж
кп 1934/7, затим прелази преко кп 1609/7, 1597,
1606, завршава се на кп 1609/5. Све у КО Ту-
леж.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

18. Ливадска улица (Опис предложене улице
бр.18: Улица почиње од предложене Улице 2,
на кп 1930 (између кп 1180/2 и 1132/2), иде це-
лом дужином том истом кп, на чијој се терито-
рији завршава (између кп 659/6 и 779/2). Све у
КО Тулеж.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

19. Гуњевачка (Опис предложене улице
бр.19: Улица почиње од предложене Улице 1,
на кп 1920 (између кп 450/1 и 319/1), иде делом
дуж кп 320, сече кп 449/1, делом дуж кп 325/5
и завршава се на кп 327/1, код границе са су-
седним насељеним местом Миросаљци-оп-
штина Лазаревац. Све у КО Тулеж. 

Напомена: Предложена Улица 19 је зајед-
ничка са суседним насељеним местом Миро-
саљци.

Образложење: Традиционални назив улице,
устаљен у употреби код локалног станов-
ништва за део насељеног места којим пролази
улица.

20. Улица Јанка Марић (Опис предложене
улице бр.20: Улица почиње од предложене
Улице 8, на кп 1926 (између кп 421 и 423), иде
целом дужином истом кп, на њеној се терито-
рији завршава (између кп 415/2 и 862/2). Све у
КО Тулеж.

Образложење: Назив дат по Марић Јанку(?-
1916), учеснику Првог светског рата који је
страдао на Крфу.

21. Улица Срђана Ђерић (Опис предложене
улице бр.21: Улица почиње од предложене
Улице 1, на кп 1920 (између кп 1137 и 878), иде
делом дуж кп 1147, затим преко кп 873, за-
вршава се на кп 872. Све у КО Тулеж.

Образложење: Срђан Ђерић ( 1974-1993).
Назив дат по редовном војнику који је страдао
почетком сукоба 90-их година.

22. Улица Београдска (Опис предложене
улице- улица почиње на кп 1948-КО Тулеж (из-
међу кп 147/8-КО Тулеж и кп 212/8-КО Вен-
чане), иде целом дужином том истом кп, на
којој се завршава (између кп 165-КО Тулеж и
228-КО Венчане).

Члан 20.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-1111/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 8. Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини општине Аранђело-
вац („Службени гласник општине Аранђело-
вац“, бр. 8/2019), члана 37. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 2/19) и члана 36. Послов-
ника Скупштине општине Аранђеловац („Слу -
жбени гласник општине Аранђеловац“, бр.
5/19),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12.2019. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

1. Образује се Комисија за грађевинско зем-
љиште у јавној својини општине Аранђеловац
(у даљем тексту: Комисија) и у исту се именују:

• Љубиша Вуковић, дипл. правник, председ-
ник Комисије;

• Ања Радовић, дипл. правник, члан;
• Никола Матић, дипл. правник, члан;
• Александра Лукић, дипл. архитекта, члан;
• Немања Петронијевић, дипл. инг. грађ.,

члан.

2. Задатак Комисије је да у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи и Одлуком о гра-
ђевинском земљишту у јавној својини општине
Аранђеловац и свим пратећим релевантним
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прописима, спроводи поступак отуђења, да-
вања у закуп, односно прибављања грађевин-
ског земљишта у јавној својини општине
Аранђеловац.

3. Утврђује се накнада за учешће на седници
Комисије, председнику и члановима Комисије,
у висини 5% просечне месечне зараде по за-
посленом у Републици Србији, према послед-
њем коначном објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике на
дан одржавање седнице Комисије, у складу са
Одлуком о накнадама одборницима и члано-
вима органа, радних тела Скупштине општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 98/2018).

4. Административно-техничке послове за
потребе Комисије вршиће Одељење за имовин-
ско-правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности.

5. Мандат Комисији траје четири године.
Комисија почиње са радом даном доношења

овог Решења.

6. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1112/2019-01-2 од 17.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 36. ст. 2. Пословника о раду
Скупштине општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 5/2019) и
члана 23. ст. 1. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Аранђеловац (''Служ-
бени гласник општине Аранђеловац'', бр.
5/2019), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12. 2019. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА 

I. У Изборну комисију за спровођење избора
за чланове Савета месних заједница на терито-
рији општине Аранђеловац ( у даљем тексту:
Изборна комисија), именују се и то :

Председник :
СНЕЖАНА АНИЋ, дипл. правник
Српска напредна странка

Заменик председника :
ЂОРЂЕ РИЗНИЋ, дипл. правник
Српска напредна странка

Члан:
ГОРАН СТЕЉИЋ, 
Српска напредна странка

Заменик члана:
ЉУБИЦА МИЛОШЕВИЋ
Српска напредна странка

Члан: 
ИЛИЈА ГРУБИШИЋ
Српска напредна странка

Заменик члана:
СТАНА МИТРОВИЋ
Српска напредна странка

Члан:
СВЕТОЗАР ИЛИЋ
Српска напредна странка

Заменик члана:
ИВАН РИСТОВСКИ
Српска напредна странка 
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Члан:
СЛОБОДАН ЋОСИЋ
Социјалистичка партија Србије

Заменик члана:
СНЕЖАНА ПОПОВИЋ
Социјалистичка партија Србије

Члан: 
МИЛЕНКО ЈОВАНОВИЋ
Социјалистичка партија Србије

Заменик члана:
ДУШАН ГАВРИЛОВИЋ
Социјалистичка партија Србије

Члан:
ДУШАН ЛУКИЋ
Народни слободарски покрет

Заменик члана:
ОЛИВЕРА БУДИМИРОВИЋ
Народни слободарски покрет

Члан:
НЕБОЈША ДЕЛИЋ
Српска радикална странка

Заменик члана:
АЛЕКСАНДАР АНТОНИЈЕВИЋ
Српска радикална странка

Члан: 
МИКИЦА РАДОВАНОВИЋ
Група грађана „Др Радосав Швабић“

Заменик члана:
МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ
Група грађана „Др Радосав Швабић“

Секретар :
НЕГОСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, 
дипл. правник 

Заменик секретара :
ЉУБИША ВУКОВИЋ, дипл. правник 

II. Задатак Изборне комисије је да спроведе
изборе за чланове Савета месних заједница на
територији општине Аранђеловац у свему у
складу са одредбама Одлуке о месним заједни-
цама на територији општине Аранђеловац.

III. Мандат председнику, члановима и сек-
ретару Изборне комисије и њиховим замени-

цима траје четири године од дана ступања на
снагу овог Решења.

IV. Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1113/2019-01-2 од 17.12. 2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 36. ст. 2. Пословника о раду
Скупштине општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 5/2019) и
члана 30. ст. 2. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Аранђеловац (''Служ-
бени гласник општине Аранђеловац'', бр.
5/2019), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12. 2019. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

I. У Другостепену изборну комисију за
спровођење избора за чланове Савета месних
заједница на територији општине Аранђеловац
( у даљем тексту: Другостепена изборна коми-
сија), именују се и то :

Председник :
ДАНИЛО ТАНАСКОВИЋ, дипл. правник
Српска напредна странка

Члан:
СВЕТЛАНА КАТАНИЋ-ВУЈАНОВИЋ
Српска напредна странка

Члан: 
СЛОБОДАН ЋИРОВИЋ, дипл. правник
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Социјалистичка партија Србије

Члан:
ДРАГОВАН ВОЈИНОВИЋ
Демократска странка Србије

Члан:
ВЛАДАН ГЛИШИЋ, дипл. правник
Народни слободарски покрет

Секретар :
МИЛАН ГЛУШАЦ, дипл. правник 

II. Задатак Другостепене изборне комисије
је да у другом степену одлучује о приговорима
на решење Изборне комисије за спровођење
извора за чланове Савета месних заједница на
територији општине Аранђеловац.

III. Мандат председнику, члановима и сек-
ретару Другостепене изборне комисије и њи-
ховим заменицима траје четири године.

IV. Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1114/2019-01-2 од 17.12. 2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 37. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19) и члана 36. став 1. По-
словника Скупштине општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр.5/19)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12. 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ

I Разрешава се дужности члана Комисије за
прописе:

– БОШКОВИЋ МИОДРАГ, због смрти.

II Именује се за члана Комисије за прописе:

– БОЈЧИЋ МИЛУТИН

III Мандат именованом члану траје до ис-
тека мандата овог сазива Скупштине.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1115/2019-01-2 од 17.12. 2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДУШАН РАДОЊИЋ“

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора ОШ „Душан Радоњић“, на лични за-
хтев: 

– ЈЕЛЕНА КРИЧКИЋ, представник 
Наставничког већа

II Именује се за члана Школског одбора ОШ
„Душан Радоњић“ : 

– СНЕЖАНА РАДОЈЕВИЋ, представник
Наставничког већа

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата чланова Школског одбора имено-
ваних Решењем бр. 06-589/2018-01-2 од 14. 6.
2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-1116/2019-01-2 од 17.12. 2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019), 

Општинске веће, на предлог начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац, дана
26.11.2019. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019), бр. 06-801/2019-01-
3 од 02.10.2019. године и бр. 06-878/2019-01-3
од 29.10.2019. године ( у даљем тексту: Пра-
вилник), у члану 13. у одељку 4.2. Одељење за
привреду и друштвене делатности, радно ме-
сто број 15. – Послови подршке и помоћи мла-
дима БРИШЕ СЕ.

Члан 2.

У члану 13. Правилника у одељку 4.3. Оде-
љење за општу управу и заједничке послове
код радно место број 10. – Секретар месне
заједнице(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“;), мења се и гласи:
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„10. Радно место: Секретар месне заједнице
(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“; „Даро-
сава“; „Орашац, Копљаре и Стојник“) 

Звање: Млађи референт
број извршилаца: 5

Опис послова: Рад на аналитичко-опера-
тивним пословима за потребе савета месне
заједнице, административно технички послови
за припрему зборова грађана и седница савета
месне заједнице, реализација одлука и за-
кључака савета месне заједнице, учествује у
организовању и спровођењу хуманитарних ак-
ција на подручју месне заједнице, обавља по-
слове из области комуналних делатности, при-
према извештаје , информације и друге мате-
ријале за савет месне заједнице, води евиден-
цију прилива и утрошка средстава по свим из-
ворима, води евиденцију обвезника самодо-
приноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по по-
требии послове благајника месне заједнице,
обавља и друге послове по налогу савета месне
заједнице и руководиоца одељења.   

Услови: стечено средње образовање друшт-
вено-природног или техничког смера у четво-
рогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.“

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и на огласној табли Оп-
штинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1017/2019-01-3 од 26.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (''Службени глас-
ник општине Аранђеловац, бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
Предлог Комисије за спровођење поступка рас-
поделе средстава за традиционалне цркве и
верске заједнице број: 06-993-2/19-01-1 од
20.11.2019. године, на седници одржаној
26.11.2019. године, донело је

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА 

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Расподељују се средства за спровођење ак-
тивности у 2019-ој години, (редовни програми)
традиционалним црквама и верским заједни-
цама, средства за пројекте по овом конкурсу у
износу од 1.400.000,00 динара предвиђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2019. годину („Сл. Гласник општине Аранђ-
еловац“ број 103/18), Позиција 127, Програм-
ска активност 1201-0002. 

По расписаном Јавном конкурсу за доделу
средства традиционалним црквама и верским
заједницама из буџета општине Аранђеловац
за 2019. годину, бр. 06-953-2/18-01-1, Комисија
за спровођење поступака расподеле средстава
за традиционалне цркве и верске заједнице Оп-
штине Аранђеловац предлаже финансирање за
следеће пројекте:
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Члан 2.

Пренос средстава корисницима за одобрене
пројекте вршиће се према динамици испостав-
љене документације за наплату.

Члан 3.

Овлашћује се председник општине Аранђ-
еловац да у име општине Аранђеловац са ко-
рисницима одобрених буџетских средстава по-
тпише уговоре о коришћењу буџетских сред-
става за реализацију предвиђених пројеката у
2019. години.

Члан 4.

Задужује се Управа општине Аранђеловац–
Одељење за привреду и друштвене делатности
да контролише наменско трошење буџетских
средстава у складу са Одлуком и Правилником

о начину и поступку доделе средстава тради-
ционалним црквама и верским заједницама на
територији општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр.58/2014).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се на сајту Општине Аранђ-
еловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-1011/19-01-3 од 26.11.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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Редни
број

Назив подносиоца пројекта Назив пројекта
Износ одобрених

средстава

1.
Црквена општина бањска 
при храму Св. пророка Илије

„Парохијски дом“ 350.000,00 динара

2.
Црквена општина 
аранђеловачка при храму 
Св. архангела Гаврила

„Замена дела столарије 
на старом и новом црквеном
дому“

200.000,00 динара

3.
Црквена општина даросавачка
при храму Св. апостола Петра
и Павла

„Довођење електричне 
енергија до старе цркве
– брвнаре“

160.000,00 динара

4.
Црквена општина венчанска
при храму Св. великомученика
Георгија 

„Реастаурација и конзерва-
ција иконостаса у храму све-
тог великомученика Гав-
рила“,

150.000,00 динара

5.
Црквена општина буковичка
при храму Св. архангела 
Гаврила

„Изградња православног
храма Св. архангела Ми-
хаила“

300.000,00 динара

6.
Црквена општина 
аранђеловачка при храму 
Св. апостола Петра и Павла

„Реконструкција црквено 
парохијског дома“,

240.000,00 динара

Укупно: 1.400.000,00 динара



На основу члана 34. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 37. Одлуке о јавној
својини општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019),
члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 26.11.2019. године, донело
је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА 
У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак давања
у закуп непокретности - пословних простора у
јавној својини општине Аранђеловац и то:

– Пословни објекат тзв. бивше продавнице
Колектив у пов. од 75м2;

– Пословни објекат тзв. кафана у пов. од
75м2,

оба постојећа на кп. бр. 2131/3 КО Орашац
у оквиру објекта Дом културе у Орашцу.

Члан 2.

Предметни пословни простори из члана 1.
ове Одлуке дају се у закуп у поступку прику-
пљања писмених понуда путем јавног оглаша-
вања у складу са одредбама Одлуке о јавној
својини општине Аранђеловац.

Предметни пословни простори дају се у за-
куп по почетној, односно најнижој цени закупа
која се утврђује на основу акта надлежног по-
реског органа, лиценцираног проценитеља или
другог надлежног органа, којим је извршена
процена тржишне вредности предметних сло-
бодних капацитета.

Члан 3.

Поступак прикупљања писмених понуда пу-
тем јавног оглашавања ради издавања у закуп

предметних пословних простора из члана 1.
ове Одлуке, спровешће Комисија за јавну
својину општине Аранђеловац основана Реше-
њем Скупштине општине Аранђеловац бр. 06-
976/2019-01-2 од 15.11.2019. године.

Комисија из става 1. овог члана има задатак 
да по окончаном поступку, поднесе образло-
жени предлог Општинском Већу на основу 
кога Општинско Веће доноси коначну Одлуку 
о давању у закуп непокретности/пословног 
простора у јавној својини општине Аранђело-
вац.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1018/2019-01-3 од 26.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 06.12.2019. године, донело
је

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ 
У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
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у Народном музеју у Аранђеловцу број 01-
2236/19 од 05.12.2019. године и који је у при-
логу ове Одлуке.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1052/2019-01-3 од 06.12.2019.г.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и
члана 31 и 32. Правилника о одобравању и фи-
нансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац(„Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, број 93/18),

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број 06-1034/19-01-3 од 05.12.2019.го-
дине на седници одржаној 06.12.2019.године,
донело је

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ

ПРОГРАМА ЗА СПОРТ У 2019.ГОДИНИ

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање годишњих про-
грама у 2019.години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 1/19, 6/19, 8/19 и
9/19) у табели додају се речи то:

-OФК „Аранђеловац 1979“ за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину,из-
нос од 600.000,00 динара.

2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-1053/2019-01-3 од 06.12.2019.године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (''Службени глас-
ник општине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 13.12.2019.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

САОБРАЋАЈА

I Образује се Савет за безбедност саобраћаја
и у исти се именују и то:

• за председника

–Херцег Зоран, дипл. инг. саобраћаја 

• за чланове: 

– Цвијовић Љубиша, представник поли-
цијске станице Аранђеловац 

– Младеновић Душан, професор на Саобра-
ћајном факултету 

– Раичевић Милорад, инг. саобраћаја,
предст. осигурања 

– Николић Ивко, представник образовања 
– Ранковић Драган, представник образовања
– Обрадовић Никола, дипл.инг.саобраћаја 
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– Јаћимовић Милан, инг. електротехнике,
представник ЈКП „ Букуља“

– Катанић Светлана ,дипл. инг.саобраћаја,
предстваница ЈКП “Зеленило“

– Ђурашковић Зорица, дипл.инг. саобраћаја
– Војиновић Предраг, др.медицине, пред-

ставник здравства
– Драговић Иван,дипл. инг.саобраћаја, пред-

ставник осигурања
– Марјановић Ивана, дипл. инг.саобраћаја,

• За секретара

– -Петровић Василије, дипл. правник-секре-
тар Савета

II Мандат председника и чланова Савета је
4 године.

III Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења.

VI Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
мандат,председнику, члановима и секретару
Савета, именованих Решењем (Службени глас-
ник општине Аранђеловац бр. 67/15 и 73/15),
због истека мандата.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1095/2019-01-3 од 13.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац 9/08 и 5/19) и члана 31
и 32 Правилника о одобравању и финансирању
програма у области спорта којим се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у општини
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, број 93/18),

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број 06-1085/19-01-3 од 13.12.2019. го-
дине, на седници одржаној 13.12.2019.године,
донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

ЗА СПОРТ У 2019. ГОДИНИ

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање годишњих про-
грама у 2019.години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 1/19,6/19,8/19 и 9/19)
у табели додају се речи и бројеви, и то:

– Спортски савез Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину,
износ од 1.912.165,00 динара.

2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-1096/2019-01-3 од 13.12.2019.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац 9/08 и 5/19) и члана 31.
и 32. Правилника о одобравању и финанси-
рању програма у области спорта којим се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац(„Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 93/18)

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број 06-1080/19-01-1 од 12.12.2019.го-
дине на седници одржаној 13.12.2019.године,
донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СПОРТ 

У 2019.ГОДИНИ

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање годишњих про-
грама у 2019.години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 1/19, 6/19, 8/19 и
9/19) у табели додају се речи и бројеви, и то:

– Карате клуб „Књаз“Аранђеловац за из-
мену апропријације буџета програма за
2019.годину, износ од 700.000,00 динара.

– СКУ „Шумадија 2017“ за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину,из-
нос од 100.000,00 динара.

– ФК „Партузан 1945“ Даросава за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину,износ од 169.000,00 динара.

– OРК„Шамот 65“ за измену апропријације
буџета програма за 2019.годину,износ од
1.200.000,00 динара.

– ЖРK „Бекамент Буковичка бања“ за из-
мену апропријације буџета програма за
2019.годину,износ од 1.000.000,00 динара.

– Карате клуб „Аранђеловац „за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину,
износ од 24.000,00 динара.

– ОФК „Аранђеловац 1979“ за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину,из-
нос од 200.000,00 динара.

2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-1086/2019-01-3 од 13.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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