
 

На oснпву члана 93. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- други 

закпн, 101/2016 - други закпн и 47/2018), члана 181. став 1. Закпна п државнпм премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентичнп тумачеое), члана 9. 

Уредбе п адреснпм регистру („Службени гласник РС“, брoј 63/17) и члана 40. Статута ппштине Ариље, уз 

прибављену сагласнпст  

Министарства државне управе и лпкалне сампуправе брпј 015-05-00223/2019-24 пд 13.11.2019.године, 

Скупштина ппштине Ариље, на седници пдржанпј дана    .12.2019.гпдине, дпнела је 

 

  

ОДЛУКУ  

  

   

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА  

  

  
  

Члан 1.  

  

Овом одлуком утврују се називи улица и других делова насељених места на територији  

општине Ариље.  

  

Члан 2.  

  

У насељеном месту Ариље утврђују се следећи називи улица:  

  
Улица бр. 1 - Гаврила Ђурића - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од 

постојеће улице 7. Јула, између кп 576/5 и кп 593/5, иде дуж кп 1395/1, кп 575/1 и завршава се 

између кп 570 и кп 1393, све у КО Ариље.  

  
Улица бр. 2 - Крсмана Милошевића - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње 

од постојеће улице Мајора Гавриловића, кп 1316/11 (КО Ариље), иде дуж кп 1316/16 (КО 

Ариље), кп 507/1 (КО Вигоште - Поглед), и завршава се код кп 1324 (КО Ариље).  

  
Улица бр. 3 - Јоргована - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од постојеће 

улице Димитрија Туцовића, између кп 419/6 и кп 419/4, иде дуж кп 4519/5, кп 419/1 и завршава 

се између кп 419/13 и кп 419/14, све у КО Ариље.  

  
Улица бр. 4 – Војводе Путника - Опис предложене улице бр.4 – Улица је продужетак 

постојеће улице Војводе Путника, између кп 598/6 и кп 623/24, иде дуж кп 598/7, кп 625/2, 

делом кп 627, кп 629/6 и завршава се код границе са насељеним местом Вране,кп 631, све у КО 

Ариље.  

  

Члан 3.  

  
У насељеном месту Ступчевићи утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1- База - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са насељеним 

местом Латвица, кп 53/1, иде дуж кп 2010/2, кп 2011, кп 1995/5, кп 1998, кп 1999, кп 2000/1, кп 

2011 и завршава се код границе са насељеним местом Добраче, између кп 2024 и кп 1697, све у 

КО Ступчевићи.  

  
Улица бр.2- Косовска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 87/1 и кп 161, иде дуж кп 2007, кп 105/3, кп 101/3, кп 102/2 и завршава се између 

кп 102/4 и кп 105/4, све у КО Ступчевићи.  

  



Улица бр.3- Миросаљачка - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 157/1 и кп 156, иде дуж кп 2010/1 и завршава се код границе са насељеним 

местом Миросаљци, између кп 146/2 и кп 146/1, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр.4- Крајишка - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 249/4 и кп 280/6, иде дуж кп 2029 и завршава између кп 266/4 и кп 265, све у КО 

Ступчевићи.  

  

Улица бр.5- Ливадска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице  

1,  

између кп 1890/2 и кп 1875/1, иде дуж кп 1878 и завршава између кп 1877 и кп 1883, све у КО 

Ступчевићи.  

  

Улица бр. 6 - Брусничка - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1905/1 и кп 1909, иде дуж кп 1906 и завршава између кп 1898 и кп 1900/1, 

све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 7 - Котољевац - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 74/2 и кп 165, иде дуж кп 2008, кп 35/3 и завршава се код предложене улице 

17, између кп 586/2 и кп 610/1, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 8 - Воћарска - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 162/4 и кп 195, иде дуж кп 2009, кп 573/3, делом кп 566/1, кп 567/2, кп 563, кп  

568/1, кп 567/1, кп 568/3 и завршава између кп 569 и кп 568/5, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 9 - Ступачка - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 237/4 и кп 499/1, иде дуж кп 497, кп 500/2, кп 500/1, кп 502/3, кп 504/3, кп 504/2, кп 

508, кп 509/2, кп 519/1, кп 518, кп 523/2, кп 536/3, кп 535, кп 534/1, кп 532/2, кп 2009, кп 2012/3, 

кп 633/3, кп 705, кп 706/4, кп 2012/1 и завршава се код предложене улице 17 и 18, између кп 

2008 и кп 707, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 10 - Присоје - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1183/5 и кп 1177, иде дуж кп 1180/2, кп 2005, кп 1062, кп 1061, кп 1060, кп 

1059, кп 1057 и завршава између кп 2005 и кп 2020, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 11 - Брусник - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1995/2 и кп 1981, иде дуж кп 2011, кп 2019, кп 1958, кп 2021 и завршава се 

између кп 1288 и кп 1324/4, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 12 - Изворска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 9, између кп 500/2 и кп 499/1, иде дуж кп 497, кп 2004, кп 2013, делом кп 332/2, кп  

332/3, кп 334/4, кп 334/5, кп 344/2, кп 334/1, кп 344/2, кп 334/1, кп 335/1, кп 367/3, кп 332/2, кп 

369, кп 368, кп 367/5, кп 336/1, кп 366 и завршава између кп 367/1 и кп 365, све у КО 

Ступчевићи.  

  

Улица бр. 13 - Шумарска - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 332/2 и кп 368, иде делом кп 369, кп 370, кп 371, кп 372, кп 373, дуж кп  

2013, кп 2021 и завршава између кп 1092 и кп 1332, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 14 - Брдска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице 

13, између кп 421 и кп 1022, иде дуж кп 2020, делом кп 402, кп 398/1, кп 398/3, кп 398/2, кп 

379/3 и завршава се између кп 381 и кп 377/2, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 15 - Главна - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 504/1 и кп 502/3, иде делом кп 506/2, кп 506/1, кп 511/3, кп 510, кп 517, кп  



516, кп 513/2 и завршава се између кп 514/2 и кп 513/1, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр.16 - Врело - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене улице 9, 

између кп 634 и кп 532/2, иде дуж кп 2012/3, кп 637/5, кп 2014, кп 939/5, кп 938/4, кп 2004, кп  

943, кп 945 и завршава се између кп 435 и кп 944/2, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 17 - Јасика - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 9 и 18, између кп 720/1 и кп 631, иде дуж кп 2008, кп 2015, делом кп 593, 

кп 591/3, кп 591/2 и завршава се између кп 588/5 и кп 588/3, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 18 - Ратарска - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 9 и 17, између кп 708 и кп 720/1, иде дуж кп 2012/1, кп 695/1, кп 695/3, кп  

691, делом кп 688/3, кп 687, кп 655, кп 656, кп 658, кп 659, кп 660, кп 676, кп 671, кп 862, кп 

859/1, кп 858/3, кп 858/1, кп 849, кп 850, кп 851, кп 853 и завршава се код границе са насељеним 

местом Латвица, кп 2028, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 19 - Обарак - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 

17, између кп 709/1 и кп 710/2, иде дуж кп 716, кп 770 и завршава се код границе са насељеним 

местом Латвица, између кп 746/2 и кп 744/1, све у КО Ступчевићи.  

 

Улица бр. 20 - Бреза - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене улице 

18, између кп 720/1 и кп 802/1, иде дуж кп 2012/1, кп 2016 и завршава се код предложене улице 

21, између кп 784 и кп 791/1, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 21 - Дубље - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Латвица, од кп 752, иде дуж кп 2027 и завршава се код кп 809, све у КО 

Ступчевићи.  

  

Улица бр. 22 - Сретењска - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 21, између кп 793 и кп 809, иде делом кп 795, кп 799, кп 798, кп 797 и завршава се између 

кп 800 и кп 796/1, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 23 - Пољана - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене улице 

22, између кп 694/2 и кп 689/1, иде дуж кп 654, кп 2014, делом кп 921/2, кп 920/1, кп 921/1, кп 

922/2, кп 923, кп 954, кп 953, кп 950 и завршава се између кп 954 и кп 948/2, све у КО 

Ступчевићи.  

  

Улица бр. 24 - Долови - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од предложене улице 

18, између кп 660 и кп 676, иде дуж кп 666, кп 2013, делом кп 908, кп 907, кп 904 и завршава се 

између кп 905 и кп 901, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 25 - Хајдучка - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 858/2 и кп 859/1, иде дуж кп 858/3, кп 1500, кп 1501/2, кп 1499/6, кп 1496, 

кп 2018, кп 1495/1, кп 2014, делом кп 1447/6, кп 1447/1, кп 1446/1, дуж кп 2019, кп 1408 и 

завршава се између кп 1384 и кп 1357, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 26 - Брђанска - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 25, између кп 1409 и кп 1754, иде дуж кп 1408, кп 2019 и завршава се између кп 1712 и 

кп 1718, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 27 - Белегије - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 852 и кп 2028, иде делом кп 851, кп 853, кп 855, кп 856/1, кп 856/4, дуж кп 

2028, делом кп 1552/2, кп 1553, кп 1554, кп 1558, кп 1557, кп 2028 и завршава се код кп  

1593/1, све у КО Ступчевићи.  

  



Улица бр. 28 - Спасовданска - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улице 27, између кп 1513 и кп 1551, иде дуж кп 1514, делом кп 1517, кп 1516/2, кп  

1535/1, кп 1547 и завршава се између кп 1548 и кп 1535/3, све у КО Ступчевићи.  

  

Улица бр. 29 - Острешка - Опис предложене улице бр.29 – Улица почиње од предложене улице 

28, између кп 1593/2 и кп 1594, иде делом кп 1593/1, кп 1595, кп 1602, кп 1591, кп 1590, кп 1607, кп 

1606, кп 1626/2, кп 1626/1, кп 1636, кп 1638, кп 1639, кп 1641, кп 1640, кп 1644, кп 1645, кп  

1655, кп 1653/2, кп 1653/3, кп 1659, кп 1660, кп 1617/1, кп 1617/2, кп  

1662, кп 1663, кп 1667, кп 1669, кп 1670/1, кп 1677/2, кп 1676/3, кп 1676/2 и завршава између кп  

1676/1 и кп 1671, све у КО Ступчевићи.  

   

  

Члан 4.  

  

У насељеном месту Вирово утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 – Вировачки пут - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрнице 

предложених улица 2,3 и 5, између кп 1032/1 и кп 1071/1, иде дуж кп 1794 и завршава се код 

границе са насељеним местом Церова, између кп 1138 и кп 1137/1, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 2 - Моравска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од раскрнице 

предложених улица 1, 3 и 5, између кп 879/1 и кп 1071/1, иде дуж кп 1069, делом кп 1081/1, кп 

1081/2, кп 1085, кп 1086, кп 1080/1 и завршава се између кп 1088 и кп 1080/3, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 3 - Селиште - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од раскрнице 

предложених улица 1, 2 и 5, између кп 1031/3 и кп 1032/1, иде дуж кп 1796 и завршава се код 

раскрснице предложених улица 18, 19 и 20, између кп 1512 и кп 1297, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 4 - Пискавице - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1053 и кп 1149, иде дуж кп 1047, кп 1046 и завршава се између кп 1200 и кп 

1045/3, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 5 - Свете Тројице - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од раскрнице 

предложених улица 1, 2 и 3, између кп 1031/3 и кп 879/1, иде дуж кп 1794, делом кп 516, кп 

486/3, дуж кп 1794 и завршава се код границе са насељеним местом Доња Краварица, између 

кп  

404/1 и кп 406, све у КО Вирово.  

Свете Тројице- назив преузет из суседне општине Лучани 

  

Улица бр. 6 - Вировска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице  

5, између кп 880 и кп 839/1, иде дуж кп 1798, кп 881/3, кп 884/3, кп 884/2, кп 849, кп 80/4, кп  

81/3, кп 1798, кп 111, кп 107/3, кп 123/3, кп 124/3, кп 125/3, кп 127/7, кп 127/6, кп 127/5, кп 

128/5, кп 134/2 и завршава се код границе са насељеним местом Лопаш, између кп 134/1 и кп  

133, све у КО Вирово.  

 Вировска - назив преузет из суседне општине Пожега 

 

Улица бр. 7 - Браће Југовић - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене 

улице 6, између кп 97 и кп 98/2, иде дуж кп 1800, кп 1795 и завршава се између кп 835 и кп  

888/2, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 8 - Мраморије - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 7, између кп 779 и кп 908/1, иде дуж кп 1795 и завршава се код границе са насељеним 

местом Доња Краварица (општина Лучaни) у кп 346, све у КО Вирово.  

 Мраморије- назив преузет из суседне општине Лучани 

 



Улица бр. 9 - Солунска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 765 и кп 770, иде дуж кп 767, делом кп 770, кп 773, кп 774, дуж кп 767, кп 801/4, 

делом кп 800/1, кп 800/2 и завршава се између кп 794 и кп 799, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 10 - Вранич - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене улице 

5, између кп 672 и кп 648/1, иде дуж кп 668 и завршава се код предложене улице 8, између кп 

680 и кп 928, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 11 - Дрешковина - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 690/1 и кп 275, иде дуж кп 716, кп 1799, кп 184 и завршава се између кп  

173 и кп 194/3, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 12 - Брдска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 634 и кп 635, иде дуж кп 614, делом кп 643, кп 646, кп 650, кп 645/2, кп 599, кп 

600 и завршава се код предложене улице 5, између кп 598/2 и кп 601/4, све у КО Вирово.  

 

Улица бр. 13 - Учитељска - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 632 и кп 634, иде дуж кп 628, кп 600 и завршава се између кп 503 и кп 618, 

све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 14 - Мрљевац - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 703 и кп 732/2, иде дуж кп 716, кп 731, делом кп 738, кп 739, кп 759, кп  

742 и завршава се између кп 741 и кп 758/1, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 15 - Змајевац - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 5, између кп 1794 и кп 474, иде делом кп 464/1, дуж кп 1393, делом кп 1387, кп 1389, кп 

1379/2, кп 1378/3, кп 1378/2, кп 1379/3, кп 1383, кп 1379/5, кп 1379/1 и завршава се између кп 

1386 и кп 1383, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 16 - Ариљска - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 5, кп 406 , иде дуж границе са насељеним местом Доња Краварица (општина Лучани) кп  

1803 и завршава се код кп 1422/1, све у КО Вирово.  

 Ариљска- назив преузет из суседне општине Лучани 

 

Улица бр. 17 - Првог српског устанка - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од 

предложене улице 16, између кп 1401 и кп 428/1, иде дуж кп 1400 и завршава се између кп  

1406 и кп 1411, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 18 - Омладинска - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 19 и 20, између кп 1297 и кп 1298, иде дуж кп 1281, делом кп 1275/1, кп 

1273, кп 1272/2, кп 1272/5, кп 1272/1, кп 1265/2, дуж кп 983, делом кп 980, кп 981,  

938/8 и завршава се између кп 938/1 и кп 979, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 19 - Симовина - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 18, 20 и 3, између кп 1511 и кп 1512, иде дуж кп 1797, кп 1687, кп 1698, 

делом кп 1721, кп 1720, кп 1719, кп 1797, кп 1743/1, кп 1743/2, кп 1797 и завршава се између кп 

1742/3 и кп 1730/1, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 20 - Борова - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 18, 19 и 3, између кп 1298 и кп 1507/1, иде дуж кп 1796, делом кп 1314/1, кп  

1326, кп 1325, кп 1324/1, кп 1324/2 и завршава се између кп 1321/2 и кп 1796, све у КО Вирово.  

  



Улица бр. 21 - Коничка - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 185 и кп 227/1, иде дуж кп 1799, делом кп 197, дуж кп 1799 и завршава се 

између кп 134/1 и кп 128/4, све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 22 - Гуговина - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 19, између кп 1640 и кп 1639, иде дуж кп 1597 и завршава се између кп 1602 и кп 1596, 

све у КО Вирово.  

  

Улица бр. 23 - Крчевине - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене 

улице 19, између кп 1786 и кп 1489/2, иде дуж кп 1488, кп 1765 и завршава се између кп 1760 и 

кп 1767, све у КО Вирово.  

  

Засеок 1 - Голубачки - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 1460, кп  

1461, кп 1465/5, све у КО Вирово.  

   

  

Члан 5.  

  

У насељеном месту Бреково утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр.1 – Брековачка - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 28, између кп 1160/2 и кп 1142, иде дуж кп 4916/1, делом кп 1309, кп 1572, 

кп 1573, кп 1572, кп 1568, кп 1557, кп 1556, кп 4916/2, кп 1308, кп 1307, кп 1314, кп  

4916/2, кп 1272,кп 4935, кп 1319, кп 1443, кп 1467/1, кп 1465, дуж кп 1443, делом кп 1379, кп 

1380, кп 1382, кп 1383, кп 1367, кп 1368, кп 1385, кп 1383, кп 1397, кп 1396, кп 1399, кп 1387, 

кп 1388, кп 1385, дуж кп 1425 и завршава се код границе са насељеним местом Радошево, 

између кп 1426 и кп 1422, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 2 - Биљевачки пут - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 28, између кп 1169 и кп 715, иде дуж кп 4916/1, кп 713/3, кп 4916/3 

делом кп 584, кп 582, кп 583/3, кп 586/2, кп 586/1, кп 589, кп 590, кп 4916/3, кп 614, кп 613, кп 

607, кп 602, кп 603/2, кп 604, кп 555, кп 553, кп 552, дуж кп 4916/3, делом кп 238, кп 232, кп 

230, кп 155/2,кп 155/1, кп 157, кп 158, кп 144, кп 143/1, кп 143/2, кп 142, кп 164, кп 162, кп 161, 

кп 161, кп 160, кп 171, кп 169, кп 165, кп 166/1, кп 166/2, кп 166/1 и завршава се код границе са 

насељеним местом Крушчица, кп 178, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 3 - Цвећа - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 2, 

између кп 234 и кп 552, иде дуж кп 242, кп 4917, делом кп 267, кп 266, кп 269, кп 264, кп 265, 

кп 262, кп 275, кп 276, кп 278, кп 283, кп 284, кп 293/2, кп 293/12, кп 294, кп 343, кп 346/5, кп 

352, кп 357, кп 335/3, кп 331/2, кп 367, кп 25, кп 24, кп 23 и завршава се између кп 28 и кп 387, 

све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 4 - Воћарска - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

2, између кп 614 и кп 616, иде дуж кп 4916/3, кп 629/1, кп 207 и завршава се између кп  

185/2 и кп 187, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 5 - Малинарска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене 

улице 2, између кп 4916/3 и кп 591, иде делом кп 590, дуж кп 577, кп 600/2, кп 519/5, кп 519/4 и 

завршава се између кп 515 и кп 521, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 6 - Дрварска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радошево, између кп 1244 и кп 1246, иде делом кп 12445, кп 1248/2, кп 

1249/1, кп 1249/2, кп 1251, кп 1254, кп 1253 и завршава се између кп 1257 и кп 1250/2, све у КО 

Бреково.  

  



Улица бр. 7 - Шумска- Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1469 и кп 1318, иде дуж кп 1443, делом кп 1543, кп 1542, кп 1541/2, кп 1540, кп 4919, 

кп 1590,кп 1589, кп 1591, кп 1592, дуж кп 4919, делом кп 2567, ккп 2500, кп 2424/4, кп 2424/6, 

кп 1860, кп 2421, кп 2415, кп 2414, кп 2412, кп 2410, кп 2409, кп 2403/1, кп 2402/1, кп 2401,кп 

2400, кп 2364 и завршава се код раскрснице предложених улица 9 и 18, између кп 2447 и кп  

2365, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 8 - Годевинска - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 7, између кп 1860 и кп 2424/6, иде делом кп 2424/6, дуж кп 1850/4, делом кп 1849, кп 

1842/3, кп 1842/1, кп 1889/1, кп 1890/1, кп 1890/2, кп 1794/1, кп 1798/2, кп 1792/2, кп 1786/2, кп  

1784/2 и завршава се између кп 1785/2 и кп 1787/2, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 9 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 2424/8 и кп 2424/6, иде делом кп 2424/5, кп 1859, кп 1861, кп 1855, кп 1863, 

кп 2419, кп 2418, кп 2417/2, кп 2406, кп 2405, кп 2404, дуж кп 2398, кп 4920 и завршава се код 

раскрснице предложених улица 7 и 18, између кп 2364 и кп 2348, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 10 - Ковачка - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 2473 и кп 2466, иде делом кп 2467, дуж кп 2472, делом кп 2498/8, кп 

2489/9, кп 2490/4, кп 2428/1, кп 2489/1, кп 2493 и завршава се између кп 2426 и кп 2495, све у 

КО Бреково.  

  

Улица бр. 11 - Багрема - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 2504/2 и кп 2763/2, иде делом кп 2486/1, кп 2504/1, кп 2507, кп 2511/2, кп 

2512, кп 2511/2, кп 2514, кп 2516, кп 2517, кп 2518/3, кп 2518/2, кп 2518/1, кп 2519, кп 2536, кп 

2548/1, кп 2537, кп 2547/1 и завршава се између кп 2547/3 и кп 2549/1, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 12 - Биљевачка - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 2450 и кп 2787, иде дуж кп 4925, кп 331 (КО Бјелуша), кп 55 (КО Бјелуша) 

и завршава се код кп 1510, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 13 - Брђани - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене улице  

9, између кп 2367 и кп 2339, иде дуж кп 4920, кп 2321, делом кп 2302, кп 2300, кп 2303, кп 

2298, кп 2304, кп 2330/1, кп 2329/1, кп 2298, кп 2299, кп 2293, кп 2292 и завршава се код 

предложене улице 14, између кп 2291 и кп 2288, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 14 - Добрачка - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене 

улице  

18, између кп 2332/3 и кп 2908, иде дуж кп 2330/4, делом кп 2298, кп 2294, кп 2293, кп 2292, кп  

2289,кп 2286/2, кп 2285, кп 2284, кп 2266, кп 2267, дуж кп 4918, делом кп 1952, кп 1953, кп 

1958, кп 1959, кп 1955, кп 1956, кп 1725, кп 1957, кп 1959, кп 1963, кп 1973, кп 1972, кп 1974, 

кп 1975, кп 1976, кп 1978, кп 1980/1, кп 1982, кп 1983, кп 1984, кп 1690/1, кп 1689,кп 1688, кп 

1687, кп 1012, кп 1007, кп 1004, кп 1003, кп 979, кп 964, кп 963, дуж кп 4918 и завршава се код 

границе са насељеним местом Добраче, између кп 933 и кп 970, све у КО Бреково.  

 

Улица бр. 15 - Лисије - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице  

14, између кп 1724 и кп 1960, иде дуж кп 1725, делом кп 1966/1, кп 1969, кп 1968, кп 1967, кп 

1720, кп 1759, дуж кп 4920, кп 1682/1, кп 1034, кп 1045, кп 1044, делом кп 902, кп 900, кп 876, 

кп 877, кп 880, кп 898/1, кп 905, кп 904, кп 1019, кп 1011, кп 1015, дуж кп 988, делом кп 985, 

дуж кп 971 и завршава се код границе са насељеним местом Добраче између кп 972 и кп 970, 

све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 16 - Храстова - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 14, између кп 2148/2 и кп 2136, иде дуж кп 2137, делом кп 2129, кп 2123, кп 2121, кп 

2004/5, кп 2004/6, кп 2004/7, кп 2004/3, кп 2010/6, кп 2007, кп 2018/5, кп 2007, кп 2010/6, кп 



2004/3, кп 2004/7, кп 2009/4, кп 2009/5, кп 2119/1, кп 2118, кп 2115, кп 2114, кп 2112/8, кп 2109, 

кп 2112/2 и завршава се између кп 2112/3 и кп 2112/5, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 17 - Дудова - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене улице 

15, између кп 990 и кп 986, иде дуж 988, кп 2242/2 (КО Добраче), кп 2235 (КО Добраче), кп 

2234 (КО Добраче), кп 916/3, кп 916/1 и завршава се код кп 425, све у КО Бреково.  

 

Улица бр. 18 – Бјелушки пут - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 7 и 9, између кп 2447 и кп 2356, иде дуж кп 4920, кп 4925, кп  

2923/2, кп 2924/2, кп 2925, кп 2936, кп 2924/1, кп 2940/2, кп 4925, кп 3544/3, кп 3549/5, кп  

4928, кп 3568/6, кп 3568/4, кп 3945/2, кп 4928, кп 3929, кп 4026/1, кп 4019/2, кп 4929, кп 4726/4, 

кп 4790/3 и завршава се код границе са насељеним местом Бјелуша, између кп 4790/1 и кп 

4790/2, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 20 - Ливадска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 2975 и кп 3052, иде дуж кп 3022, делом кп 3004 и завршава се између кп  

3007 и кп 2999, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 21 - Хајдук Вељкова - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 27 и 23, између кп 4148 и кп 4134, иде дуж кп 4927, кп 4924, кп 4923, кп 3236, 

делом кп 3234, кп 3181, кп 3201, кп 3209 и завршава се између кп 3200 и кп 3207, 

све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 22 - Салаши - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 21, између кп 3715 и кп 3281, иде дуж кп 4924, кп 3302 и завршава се између кп 3323 и 

кп 3116, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 23 - Гајска - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 21 и 27, између кп 4134 и кп 4239, иде дуж кп 4931, делом кп 4536/6, кп 

4536/7, кп 4536/2, кп 4526 и завршава се код границе са насељеним местом Шареник, кп  

4527, све у КО Бреково.  

 Гајска- назив преузет из суседне општине Ивањица 

 

Улица бр. 24 - Кермази - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од предложене 

улице 23, између кп 4310/1 и кп 4239, иде дуж кп 4265 и завршава се код границе са насељеним 

местом Добраче, између кп 4260 и кп 4272, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 25 - Хајдучка - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене 

улице 24, између кп 4314 и кп 4266, иде дуж кп 4932, делом кп 4318/3, кп 4321/2, кп 4321/1, кп  

4931 и завршава се код предложене улице 23, између кп 4120 и кп 4322, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 26 - Јагњилска - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 3936/5 и кп 4030/1, иде дуж кп 3922, кп 4929, делом кп 3996, кп 4013, кп 

3997, кп 3998, кп 4000, дуж кп 3992, кп 3994 и завршава се између кп 3943 и кп 3973, све у КО 

Бреково.  

  

Улица бр. 27 - Будеч - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене улице  

18, између кп 3542/1 и кп 3624, иде дуж кп 3544/3, кп 4925, кп 4927, делом кп 3801, кп 3797, кп  

3796, кп 3795, кп 3793, кп 3792/1, кп 3792/2, кп 3790, кп 3782, кп 3780/4, кп 3780/1, кп 3784, кп  

3771, кп 3769, кп 3768, кп 3767, дуж кп 4927, делом кп 3832, кп 3827, кп 4122, кп 3750, кп  

3749, кп 3747, кп 3761, кп 3736, кп 3721, кп 3720, дуж кп 3718/4, делом кп 3741/2, кп 3740/1, кп  

4146, кп 4147, кп 4144, кп 4142/2, кп 4143/4, кп 4134 и завршава се код раскрснице 

предложених улица 21 и 23, између кп 4138 и кп 4148, све у КО Бреково.  

  



Улица бр. 28 - Ручетинска - Опис предложене улице бр.28– Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 2, између кп 715 и кп 1169, иде дуж кп 4916/1, кп 1285, кп 1284 и 

завршава се између кп 1205/2 и кп 1211, све у КО Бреково.  

  

Улица бр. 29 - Гривштанска - Опис предложене улице бр.29– Улица је део предложене улице 

9 у насељеном месту Гривска, почиње од кп 2901/4, иде делом кп 2901/1, кп 2901/2, кп 2901/3, кп  

2902/2, дуж кп 2891, делом кп 2890 и завршава се код кп 2887/1, све у КО Гривска.  

 

Засеок 1 - Биљевац - Опис предложене засеок бр.1 – Засеок се налази на кп 395/1 у КО 

Бреково.  

  

Засеок 2 - Ручетин - Опис предложене засеок бр.2 – Засеок се налази на кп 1485, кп 1484, све 

у КО Бреково.  

  

Засеок 3 - Поповићи - Опис предложене засеок бр.3 – Засеок се налази на кп 3085/1, кп  

3085/2, све у КО Бреково.  

Поповићи- многобројна породица 

  

Засеок 4 - Ђукићи - Опис предложене засеок бр.4 – Засеок се налази на кп 3090, кп 3102/1, кп 

3098/1, кп 3098/2, све у КО Бреково.  

 Ђукићи- многобројна породица 

 

Засеок 5 - Кукутњица - Опис предложене засеок бр.5 – Засеок се налази на кп 4833, кп 4832, 

кп 4843, кп 4844, кп 4850, кп 4849, кп 4846, кп 4845, кп 4831, кп 4848, кп 4847, све у КО 

Бреково.  

  

Члан 6.  

  

У насељеном месту Латвица утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Бијори - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од предложене улице 2, 

од кп 625, иде дуж кп 1580 и завршава се код кп 519, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 2 - База - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од границе са насљеним 

местом Богојевићи, између кп 625 и кп 629, иде дуж кп 628, кп 1577 и завршава се код границе  

са насељеним местом Ступчевићи, између кп 627 и кп 631/12, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 3 - Студенац - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 582 и кп 528/2, иде дуж кп 581, кп 579, кп 586/1, кп 587, кп 575, кп 568, кп  

567 и завршава се између кп 566 и кп 569, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 4 - Медљен - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 527 и кп 529/1, иде дуж кп 1576, делом кп 742/1, кп 745, кп 747, кп 748, кп 749/4, кп 

756, кп 725, кп 756, кп 749/3, кп 748, кп 1576, кп 1551 и завршава се код предложене улице  

10 и 7, између кп 1567 и кп 469, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 5 - Дубље - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 4, 

између кп 708 и кп 706, иде дуж кп 1575, кп 1581 и завршава се код кп 1109, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 6 - Брдска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 5, 

између кп 731/5 и кп 710, иде дуж кп 712, кп 713, кп 715, кп 731/1, кп 730/1 и завршава се 

између кп 715 и кп 730/2, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 7 - Мала - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 4 и 10, између кп 757/4 и кп 1551, иде дуж кп 1567, кп 1583, делом кп 1236, 



кп 1243, кп 1245, дуж кп 1571, кп 1583 и завршава се између кп 1327/1 и кп 1302, све у КО 

Латвица.  

  

Улица бр. 8 - Кућиште - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице  

7, између кп 1051 и кп 1052, иде дуж кп 1572, кп 1158/4, делом кп 1141/1, кп 1140, кп 1141/2, кп 

1161/4, кп 1161/1, кп 1571, кп 1430/3, кп 1442/3, делом кп 1535/1, кп 1535/2, кп 1537, кп 1531/2, 

кп1531/3, кп 1532/1, кп 1512/1, кп 1514/1, кп 1511, кп 1484, кп 1501, кп 1497, кп 1495, кп 1471, 

кп 1571 и завршава се код границе са насељеним местом Ступчевићи, између кп 1495 и кп  

1469, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 9 - Белегије - Опис предложене улице бр.9 – Улица је део предложене улице 27 из 

насељеног места Ступчевићи, почиње између кп 1500 (КО Латвица) и кп 1504 (КО  

Ступчевићи), иде дуж кп 1582 (КО Латвица), делом кп 1552/2 (КО Ступчевићи), кп 1553 (КО 

Ступчевићи), кп 1554 (КО Ступчевићи), кп 1558 (КО Ступчевићи), кп 1557 (КО Ступчевићи), 

дуж кп 1582 и завршава се код кп 1404/1 (КО Латвица).  

  

Улица бр. 10  - Стјеничка - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од 

раскрснице предложених улица 4 и 7, између кп 758/1 и кп 1551, иде дуж кп 1567, кп    

461  , кп 371/2 и зав  ршава се код границе са насељеним местом Богојевићи, између кп 

371/4 и кп 371/1, све у КО Латвица.  

   

Улица бр. 11 - Доловска - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 764/1 и кп 763/1, иде дуж кп 763/2, кп 758/1, кп 775, кп 782/2, делом кп 804, 

кп 805, кп 806, кп 803, кп 813, кп 817/3, кп 845, дуж кп 1585, кп 1584 и завршава се између кп 

958 и кп 1002, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 12 - Пањеви - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 804 и кп 805, иде делом кп 784, кп 803, кп 798, кп 797, кп 796, дуж кп 

1566, кп 1565, делом кп 248/1, кп 248/2, кп 247 и завршава се између кп 234 и кп 1565, све у 

КО Латвица.  

  

Улица бр. 13 - Поповина - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 460 и кп 373, иде дуж кп 1567, кп 410, кп 1566, кп 417 и завршава се 

између кп 418 и кп 426/1, све у КО Латвица.  

  

Улица бр. 14 - Поточарска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 1555 и кп 370, иде дуж кп 1568 и завршава се између кп 334 и кп 365/1, све 

у КО Латвица.  

  

Улица бр. 15 - Крчевина - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Богојевићи, између кп 290 и кп 326/1, иде дуж кп 1565, кп 1560 и завршава 

се између кп 263/2 и кп 68, све у КО Латвица.  

  

  

Улица бр. 16 - Воћарска - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 15, између кп 72 и кп 71, иде дуж кп 1565, кп 49 и завршава се између кп 50/1 и кп  

48, све у КО Латвица.  

   
  

 

 

 

 



 

Члан 7.  

  

У насељеном месту Крушчица утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Биљега - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 11, 16 и 19, између кп 1878/2 и кп 1654, иде дуж кп 4240, делом кп 1658/2, 

кп 1658/1, кп 1660, кп 1661, кп 1662, кп 1667, кп 1668, кп 1669, кп 1692, дуж кп 4240, делом кп 

835, кп 834,кп 833, кп 831/2, кп 798, дуж кп 4240, дуж кп 455, кп 456, кп 453, кп 452, кп 451/2, 

кп 446, кп 443, кп 430, кп 431, дуж кп 4240 и завршава се код границе са насељеним местом 

Северово, између кп 109 и кп 70/1, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 2 - Стенска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 465/2 и кп 69/3, иде делом кп 69/2, кп 69/1, кп 68, кп 67/1, кп 66, кп 65, кп 62/2, кп 

59, кп 58, кп 54, кп 55, кп 52/1, кп 52/2, кп 466, кп 467, кп 49, кп 48, кп 49, кп 48, кп 45, кп 36, кп 

33, кп 32, кп 31, кп 27 и завршава се код границе са насељеним местом Северово, између кп  

29 и кп 21, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 3 - Јарчиште - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 122 и кп 123, иде дуж кп 135/2, делом кп 151, кп 147, кп 148 и завршава се између 

кп 134 и кп 146, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 4 - Маслачка - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 704/2 и кп 702, иде делом кп 703, кп 505/2, кп 504/3, кп 506, кп 510, кп 509, кп 487, 

кп 480/2, кп 480/1, кп 478, кп 477, кп 476, кп 467, кп 466 и завршава се код предложене улице 2, 

између кп 468 и кп 458/1, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 5 - Садовине зеба - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 129 и кп 431, иде дуж кп 4241, кп 290, делом кп 201, кп 200, кп 199, кп 198, 

кп 181, кп 182, кп 166, кп 165, кп 161, кп 156, кп 159 и завршава се код границе са насељеним 

местом Гривска, између кп 160 и кп 158, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 6 - Јасике - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 5, 

између кп 370 и кп 374/1, иде дуж кп 337, делом кп 329, кп 307, кп 309, кп 308, кп 307 и 

завршава се између кп 339 и кп 306, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 7 - Садовинобрдна - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене 

улице 5, између кп 272/1 и кп 380/16, иде делом кп 269/2, кп 269/3, кп 269/4, кп 269/5, кп 271/1, 

кп 266/2, кп 266/3, кп 265, кп 247, кп 251, кп 250, кп 251, кп 215 и завршава се између кп 252 и 

кп 222, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 8 - Градинарска - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 833 и кп 835, иде делом кп 834, кп 831/1, кп 801/1, кп 799/1, кп 797, кп 806 и 

завршава се између кп 807 и кп 790, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 9 - Мала - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1803 и кп 1693, иде дуж кп 4245 и завршава се између кп 1774 и кп 1747, све у КО 

Крушчица.  

  

Улица бр. 10 - Орловача - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 835 и кп 833, иде делом кп 834, кп 4240, кп 1806, кп дуж кп 4250, делом кп  

2065/2, кп 2066, кп 2071, кп 2073, кп 661/1, кп 2077, кп 2076, кп 2080, кп 2081, кп 2090/1, кп  

2085/1,кп 2087/1, кп 2088, кп 2094/1, кп 655/4, кп 2096/1, кп 2096/2, кп 2108, кп 2107, кп 2105/2, 

кп 2101, кп 2100, кп 2101, кп 2102, кп 640, кп 603, кп 602/3, и завршава се код предложене 

улице 21, између кп 601 и кп 2126/2, све у КО Крушчица.  



  

  

Улица бр. 11 - Рзавска - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1, 16 и 19, између кп 3878 и кп 1653, иде дуж кп 4226, кп 3880/2, кп 1648/3, 

кп 1651/4, делом кп 1652, кп 1655, кп 1656/1, кп 1664/2, кп 1664/1, кп 4247, кп 1665/1, кп 

1665/3, дуж кп 4247, делом кп 1674, кп 1676/4, кп 1715/2, дуж кп 4246, делом кп 1722, кп  

1723/1, кп 985, кп 967/3, кп 967/2, кп 967/1, кп 967/4, кп 967/5, кп 4267, кп 959/2, кп 950, кп  

1032/1, кп 1032/2, кп 1033/8, кп 1033/7, дуж кп 950 и завршава се између кп 949 и кп 932/1, све 

у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 12 - Паљевине - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 1716 и кп 1711, иде делом 1715/2, кп 1715/1, кп 1711, кп 1713/2, кп 1745, кп 

1744/1, кп 1743, кп 1742, кп 1728/2, кп 1729, кп 1732, кп 1733, дуж кп 983, кп 4245, и завршава 

се између кп 898/1 и кп 977, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 13 - Гуреша - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 1035/2 и кп 1033/1, иде делом 1035/1, кп 1036, кп 1037, 1026/1, кп 1040, кп 1044, 

кп 1045, кп 1038, кп 1046, кп 1058, кп 1043, кп 1073, кп 1353/2, кп 1352, кп 1360, кп 1359, кп 

1373/1,кп 1361, кп 1364, кп 1367, кп 1366, кп 1369, кп 1306, кп 1307, кп 1365, кп 1363, кп 1349, 

кп 1347/2, кп 1347/1, кп 1346, кп 1333, кп 4244, кп 1230, кп 1231, кп 1229, кп 1229, кп 1228,кп 

1227, кп 1225, кп 1224, кп 1223, кп 4243, кп 1103, кп 1105/2, кп 1107, кп 1117, кп 1118,кп 1123, 

кп 1139/2, кп 1136, кп 1140, кп 1134 и завршава се код границе са насељеним местом Равни, 

између кп 1142 и кп 1133, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 14 - Зимска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице  

15, између кп 1622/2 и кп 1648/1, иде дуж кп 1648/4, кп 1622/7, кп 1623, кп 1618, кп 1639, кп  

1624, кп 1625, кп 1617, кп 1613, кп 1612, дуж кп 4248, кп 1605, кп 1532/2, кп 1532/1, кп 1534, кп  

1599, кп 1598, кп 1597, кп 1598, кп 1537/2, кп 1537/1, кп 1538, кп 1539, кп 1565, кп 1539,кп 

1540/2, кп 1564/5, кп 1564/11, кп 1564/10, кп 1550, кп 1552, кп 4036 и завршава се између кп  

4046 и кп 1551, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 15 - Лугова - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 3880/1 и кп 3882, иде дуж кп 3880/2, кп 4266, кп 3887 и завршава се између кп  

3902 и кп 1634, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 16 - Брдска - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1, 11 и 19, између кп 3878 и кп 3763, иде дуж кп 4240, кп 3966/2, кп 3972, 

кп 3974, кп 3983/1, кп 3983/4, кп 3984, кп 3987, кп 3985/1, кп 3988/1 и завршава се између кп 

3989/2 и кп 3988/2, све у КО Крушчица.  

 

Улица бр. 17 - Стара - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене улице 

16, између кп 3862 и кп 3772, иде дуж кп 3836 и завршава се код предложене улице 18, 

између кп 3784 и кп 3837, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 18 - Јоргована - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 23, између кп 3668 и кп 3667, иде дуж кп 4263, кп 3635/1, кп 3634, делом кп 3817, кп 

3818, кп 3823, кп 3830/4, кп 3830/3, кп 3831, кп 3830/1, кп 3836, кп 3805, кп 3804, кп 3802/2, кп 

3802/1, кп 3794 и завршава се између кп 3795 и кп 3789/2, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 19 - Дубраве - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1, 11 и 16, између кп 1878/2 и кп 3763, иде делом кп 1878/3, кп 1878/4, кп 

1878/6, кп 1881, дуж кп 4256/1, делом кп 2633/2, кп 2636, дуж кп 4265/1 и завршава се код 

предложене улице 20, између кп 2640 и кп 4273, све у КО Крушчица.  

  



Улица бр. 20 - Крушчичка - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Гривска, између кп 2348 и кп 2739, иде делом кп 2738, дуж кп 4256/1, делом 

кп 2707, кп 2703, кп 2704, кп 2705/1, кп 2659, кп 2658, кп 2657/1, кп 2644, кп 2642/2, кп 2462/3, 

кп 2642/3, кп 2640, кп 2641, кп 3526/3, кп 3526/2, кп 3528, кп 3524, кп 3523, кп 3521/2, кп 

3521/1, кп 3521/5, кп 4262, 3545, кп 3547, кп 3556, кп 3557, кп 3558, кп 3513, кп 3508, кп 3507, 

кп 3506, кп 3504, кп 3503, кп 3502, кп 3500, кп 3499, дуж кп 4262, делом кп 3622, кп  

3623/1, кп 3624/4, кп 4090/3, кп 4090/1, кп 4100/1 и завршава се између кп 4101 и кп 4100/2, све 

у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 21 - Храстова - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 20, између кп 2707 и кп 2704, иде делом кп 4255, кп 2703, дуж кп 2700/3, кп 2699/5, кп 

2699/4, кп 2401/3, делом кп 2399, кп 2398/2, кп 2404, кп 2405, кп 2398/1, кп 2410, кп 2409, кп  

2488, кп 2407,кп 2383, кп 2382, кп 2372/1, кп 2375/2, кп 2373, кп 2331, дуж кп 4253, делом кп  

2435, кп 2437, кп 2436/4, кп 2447, кп 2446, кп 2448, кп 2452, кп 2453, кп 2455/1, кп 2456, кп  

2457,кп 2465/2, кп 2465/1, кп 2266/4, кп 2268/1, кп 2269/2, кп 2269/1, кп 2268/2, кп 2256/5, кп  

2256/4, кп 2256/3, кп 2245/8, кп 2245/7, кп 2245/7, кп 2245/6, кп 2245/9, кп 2244, кп 2242, кп 

2229, кп 2239, кп 2243, кп 2240, кп 2237, кп 2236, кп 2233, дуж кп 2235/3, кп 2137/2, кп 2137/3, 

кп 2137/4, делом кп 2141/2, кп 2147, кп 2135, кп 2151/1, кп 2124/1, кп 2124/2, кп 2126/3, кп 

2126/1, кп 602/3, кп 603, кп 640, кп 2129/1, кп 2102, кп 2103/3, кп 2103/1, дуж кп 4250 и 

завршава се између кп 2115 и кп 2111, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 22 - Ружа - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене улице  

20, између кп 3559 и кп 3512, иде делом кп 3513, кп 3508, кп 4262, кп 3605, кп 3606, кп 3604, кп 

3598, кп 3595, кп 3591, кп 3599, кп 3595 и завршава се код предложене улице 23, између кп  

3600 и кп 3589, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 23 - Ливадска - Опис предложене улице бр. 23 – Улица почиње од предложене 

улице 20, између кп 3499 и кп 3614, иде дуж кп 4262, делом кп 3612, кп 3613, кп 3614, кп 3615, 

кп 3610, кп 3644, кп 3643, кп 3644, кп 3645, кп 3620, кп 3601/1, кп 3588, дуж кп 3595, кп 3620, 

кп 4263, делом кп 3732, кп 3733, кп 3734, кп 3735/6, кп 3548/3 и завршава се између кп 3552 и 

кп 3548/1, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 24 - Врановина - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радошево, кп 4269, иде дуж кп 3488, кп 3483, кп 3487, кп 3486, кп 3479, кп 

3478, кп 3476, кп 3458, кп 3461, кп 3450, дуж кп 3451, кп 4261, делом кп 3449, кп 3441, дуж кп 

4261, делом кп 2319, кп 3220, дуж кп 4260 и завршава се између кп 2835 и кп 2839, све у КО 

Крушчица.  

  

Улица бр. 25 - Лисаци - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене улице 

24, између кп 3449 и кп 3212, иде дуж кп 4261 и завршава се између кп 4142 и кп 4144, све у КО 

Крушчица.  

 

Улица бр. 26 – Биљевачки пут - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од границе 

са насељеним местом Бреково, од кп 3082, иде делом кп 3081, кп 3083, кп 3086, кп 3087, дуж 

кп 3088/3, кп 3088/1, кп 4272, кп 4193, делом кп 3111, кп 3114, кп 3120, кп 3118/2, кп 3121, кп 

3125, кп 3126 и завршава се између кп 3128/1 и кп 3128/2, све у КО Крушчица.  

  

Улица бр. 27 - Гривштанска - Опис предложене улице бр.27– Улица је део предложене 

улице 9 у насељеном месту Гривска, почиње од кп 1676/1, иде делом кп  

1675, кп 1670, кп 1668/3 и завршава се између кп 1668/2 и кп 1669/2, све у КО Гривска.  

  

Засеок 1 - Садовине - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 241 и кп  

239, све у КО Крушчица.  

  

Засеок 2 - Стојићи - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 2325 и кп  



2328, све у КО Крушчица.  

 Стојићи- многобројна породица 

 

Засеок 3 - Маслари - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 888 и кп 882, 

све у КО Крушчица.  

Маслари- многобројна породица 

 

  

Члан 8.  

  

У насељеном месту Висока утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Обрешци - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радошево, од кп 291, иде делом кп 292, кп 458, кп 460/3, кп 456, кп 455, кп 

452, кп 451, кп 446, кп 434/2, кп 432/2, кп 431, кп 483, кп 484, кп 4878, кп 489/1, кп 489/2, кп  

512/3, кп 420/2, кп 420/1, кп 421, кп 424/4, кп 424/5, кп 424/1, кп 425, кп 426, кп 427, кп 428, кп  

429, кп 430/1, кп 432/2 (КО Бејлуша), кп 432/1 (КО Бејлуша), кп 434/2 (КО Бејлуша), кп 435/5  

(КО Бејлуша), кп 451/3 (КО Бејлуша), кп 451/2 (КО Бејлуша), кп 451/4 (КО Бејлуша), дуж кп 

3191, кп 3185, делом кп 1347/5, кп 1346, кп 1345, кп 1344, кп 1343, кп 1342, кп 1341, кп 1340/2, 

кп 1340/1, кп 1321/5, кп 1321/4, кп 1322, дуж кп 3185, делом кп 1124, кп 1123, кп 1120/3, дуж кп 

1154, кп 1179/2, кп 1180/2, кп 1181/2, кп 1182/2, кп 2309/3, кп 2306/2, делом кп 2284/3, кп 

2284/2, кп 2281/2, кп 2266/2, кп 2281/22, кп 2372/2, кп 2371/2, кп 2369/2, кп 2363/3, кп 2367/1, 

кп 2366/3, кп 2364/2, кп 2363/5, кп 2364/5, кп 2366/6, кп 2367/4, кп 2368/4, кп 2353/3, кп 2350/2, 

кп 2338/2, кп 2348, кп 2340, кп 2341, кп 3195/1, кп 834/5, кп 834/5, кп 833/4, кп 831/2, кп 826/2, 

кп 827/1, кп 833/2, кп 834/2, кп 803/2, кп 790/2, кп 791/3 и завршава се код границе са 

насељеним местом Љубиш, између кп 791/2 и кп 788, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 2 - Малинарска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 416 и кп 417/1, иде делом кп 417/2, кп 418/2, кп 418/1, кп 418/3, кп 415, дуж 

кп 3177, делом кп 300/1, кп 297, кп 305, кп 304/1, кп 296/2, кп 311, кп 286, кп 288, кп 272, кп  

273/2, кп 3178, кп 266 и завршава се између кп 265 и кп 268/6, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 3 - Бањска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 525 и кп 579, иде делом кп 578/1, кп 577, кп 588, кп 589, кп 591, кп 598, кп 600, кп 

599, кп 601, кп 681, кп 673/2, кп 670, кп 666, кп 699, дуж кп 3179, делом кп 705, кп 1086/2, дуж 

кп 3183, кп 962, кп 904, кп 954, кп 953, кп 952, кп 951, кп 950, кп 949 и завршава се између кп 

959 и кп 947/1, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 4 - Пресло - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 5, 

између кп 1062/2 и кп 1085, иде дуж кп 3179, делом кп 1041/2, кп 1041/1, кп 1039, кп 1038/2, 

кп 1038/1, кп 1040/1, кп 999, кп 1000 и завршава се између кп 1015 и кп 875/3, све у КО 

Висока.  

  

Улица бр. 5 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене 

улице 3, између кп 704 и кп 736, иде делом кп 711, кп 708, дуж кп 3179, делом кп 10262/2, кп  

1062/1, кп  

10  60, кп 1058, кп 1056, кп 1054, кп 1052, кп 1050, кп 1051 и завршава се између кп 1049/2 и кп  

822, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 6 - Речна - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 3, 

између кп 3183 и кп 1087/2, иде делом кп 1087/1, кп 1079, кп 1076, кп 1075, кп 1074, кп 1071, кп 

979, дуж кп 946, кп 3181 и завршава се између кп 869/1 и кп 1007/1, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 7 - Збориште - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 624 и кп 1317, иде делом кп 3185, кп 3184, делом кп 635, кп 636, кп 637, кп 638, кп  



3184 и завршава се између кп 638 и кп 1091/2, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 8 - Ловачка - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1154 и кп 1122/3, иде дуж кп 1122/2, кп 1127/6, кп 1134/3, кп 1127/5, кп 3186, 

делом кп 1303, кп 1304, кп 1310/4, кп 1304, кп 1301, кп 1282, кп 1283, кп 1281, кп 1285, кп 1411, 

кп 1412, кп 1415, кп 1418, кп 1420, кп 2129, дуж кп 3187, делом кп 1661, кп 1662, кп 1663, кп 

1682, кп 1979, кп 1980, кп 1981, кп 1977/7, кп 1982/3, кп 1982/2, кп 1983, кп 1986, кп 1989/3, кп 

1990, кп 1993/2, кп 1992/1, кп 1971, кп 1970, кп 1967, кп 1953, кп 1956, кп 1954, кп 1949, кп  

1947, дуж кп 3186, кп 3189 и завршава се између кп 2759 и кп 2412/1, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 9 - Школска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 1256/8 и кп 1134/1, иде дуж кп 3185 и завршава се између кп 1242 и кп 1171, све у 

КО Висока.  

  

Улица бр. 10 - Воћарска - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 1993/2 и кп 1992/2, иде делом кп 1993/1, кп 1995, дуж кп 3187, делом кп 

1850, кп 1849, кп 1846, кп 1844, кп 1861, дуж кп 1842, делом кп 2516/2, кп 2515, кп 2514, кп  

2519, кп 2517 и завршава се између кп 3186 и кп 2516/2, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 11 - Дуга - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене улице  

10, између кп 1936/2 и кп 2018, иде делом кп 1996, кп 1936/1, кп 1997, кп 1998/5, кп 1998/2, кп 

1999/4, кп 1999/3, кп 1999/2, кп 2000/3, кп 2006/1, кп 2006/2, кп 2005, кп 1895, кп 2180, кп 2215, 

дуж кп 1894, кп 3188 и завршава се између кп 2463 и кп 1855, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 12 - Сунчана - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 1782 и кп 2464, иде дуж кп 2257/2, делом кп 2652, кп 1786/2, кп 1770/2 и 

завршава се између кп 1784/1 и кп 1770/3, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 13 - Шумска - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 2353/2 и кп 2368/5, иде дуж кп 3188, делом кп 3195/1, дуж 864, делом кп 869, кп  

863, кп 870, кп 864, кп 872, кп 873/1, кп 1010, кп 1009, кп 1006, кп 1005, кп 1004, кп 1001, кп 

1024, кп 1023, кп 1013, кп 1020, кп 1021, кп 1027, кп 1025, кп 1029, кп 1000, кп 999, кп 997/2, кп  

997/1, кп 974 и завршава се између кп 997/2 и кп 995, све у КО Ђедовац.  

  

Улица бр. 14 - Јасеничка - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 1002/1 и кп 1005, иде делом кп 1004, кп 1006, кп 880, кп 989/2, кп 987/2, кп 

988, кп 889, кп 891, кп 895, кп 956, кп 911, кп 905, кп 906, кп 908 и завршава се између кп  

907 и кп 955, све у КО Ђедовац.  

  

Улица бр. 15 - Храстова - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 1015 и кп 1022, иде делом кп 1013, кп 1017, дуж кп 1062, делом кп 1056, кп 

1057, кп 1076, кп 1082, кп 1183, кп 1111, кп 1112, кп 1134, кп 1135, кп 1136, кп 1137, кп 1138, 

кп 1114, кп 1140, кп 1141, кп 1143, кп 1144, кп 1150, кп 1152, кп 1159/2, кп 1158/1, кп 1164, кп  

1170/1, кп 1169, кп 1176/3 и завршава се између кп 1176/1 и кп 1176/5, све у КО Ђедовац.  

  

Улица бр. 16 - Ђедовац - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од границе са насељеним 

местом Љубиш, између кп 790/2 и кп 789, иде делом кп 788, кп 787/1, кп 780, кп  

781, кп 784, дуж кп 1312, кп 1311, кп 1309 и завршава се код границе са насељеним местом 

Дренова, између кп 16 и кп 17, све у КО Ђедовац.  

Ђедовац- назив преузет из суседне општине Чајетина 

 

Улица бр. 17 - Липовачка - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 449 и кп 310/29, иде дуж кп 1306, кп 240 и завршава се између кп 230 и кп  

221, све у КО Ђедовац.  

  



Улица бр. 18 - Изворска - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 1310 и кп 261, иде делом кп 260, кп 170, кп 255, кп 254, кп 250, кп 188, кп 

194 и завршава се између кп 195 и кп 192, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 19 - Јела - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 16, 

између кп 647 и кп 134/4, иде дуж кп 1309, делом кп 77, кп 78, кп 80/2, кп 80/1, кп 84, кп  

85, кп 86 и завршава се између кп 83 и кп 129, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 20 - Катушничка - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 65 и кп 52, иде делом кп 53, кп 54, кп 64, кп 63, кп 59 и завршава се између 

кп 61 и кп 58, све у КО Висока.  

  

Улица бр. 21 - Долови - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радошево, кп 107, иде дуж кп 3176, делом кп 162, кп 152, кп 153, дуж кп 

133, делом кп 99, кп 103, кп 87/1, кп 85, кп 86/1, кп 86/2, кп 87/2, кп 88, кп 78, кп 53, кп 61, кп 

62, кп 64, кп 63, кп 33, кп 29, кп 17, кп 25, кп 28/2 и завршава се између кп 28/1 и кп 30, све у 

КО Висока.  

  

Улица бр. 22 - Богутово - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 8,између кп 2663 и кп 2517, иде делом кп 2643, кп 2661/1, кп 2660, кп 2659, кп 2658, дуж 

кп 2676, делом кп 2687, кп 2686, кп 2692, кп 2693/1, кп 2695 и завршава се код границе са 

насељеним местом Бјелуша, између кп 2697/1 и кп 2694/2, све у КО Висока.  

  

Засеок 1 - Пантовићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 336, кп  

335, кп 361, кп 351, кп 348, кп 352, све у КО Висока.  

 Пантовићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Млинци - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 550, кп 760, кп  

761, кп 566/2, све у КО Висока.  

  

Засеок 3 - Анђелићи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 1399/1, кп 

1396, кп 1399/2, кп 1398, кп 1400, кп 1456, кп 1460, кп 1461, све у КО Висока.  

 Анђелићи- многобројна породица 

 

Засеок 4 - Стаменићи - Опис предложеног засеока бр.4 – Засеок се налази на кп 1495/3, кп 

1494/1, кп 1494/1, кп 1508, кп 1521/5, кп 1523, кп 1521/4, кп 1521/1, кп 1521/2, кп 1515/1, кп  

1516, кп 1532, кп 1537/2, кп 1547, кп 1708, кп 1709, кп 1710, кп 1546/2, све у КО Висока.  

 Стаменићи- многобројна породица 

 

Засеок 5 - Вис - Опис предложеног засеока бр.5 – Засеок се налази на кп 1265 у КО Ђедовац.  

  

Засеок 6 - Вртаче - Опис предложеног засеока бр.6 – Засеок се налази на кп 2924 у КО 

Висока.  

  

Засеок 7 - Округлица - Опис предложеног засеока бр.7 – Засеок се налази на кп 3132, кп 

3119, кп 3148, све у КО Висока.  

   

  

Члан 9.  

  

У насељеном месту Бјелуша утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Бјелушки пут - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бреково, између кп 2053/1 и кп 2086, иде делом кп 2056, кп 2053/2, кп 2052, кп  

2050, кп 2059, кп 2060, кп 2063, кп 2064, кп 2013, п 2012, кп 2010, кп 2009, кп 2008, кп 2002,  



  

кп 1986/1, кп 1993, кп 1956, кп 1957, кп 1961, кп 1967, кп 1972, кп 1973, кп 1974, кп 1975/1, кп  

2119/1, кп 2251, кп 2260, кп 2261, кп 2262/1, кп 2264/1, кп 2263, кп 2268, кп 2274/1, кп 2274/3,  
кп дуж кп 5085, делом кп 1995, кп 1994, кп 1944, дуж кп 5074, делом кп 1202, кп 1194/1, кп  

1201, кп 1197/1, кп 1197/2, кп 1196/2, кп 1195, кп 1193, кп 1190/1, кп 1065, кп 1066, кп 1076, кп 

1077, кп 1078, дуж кп 5074, кп 1176 и завршава се између кп 1177 и кп 1085, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 2 - Поткукутница - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од 

предложене улице 1, између кп 2119/2 и кп 2249/2, иде дуж кп 5084, делом кп 2167, кп 2153 и 

завршава се између кп 2167 и кп 2154, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 3 - Пчелинска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1996 и кп 1994, иде делом кп 1995, кп 5074, кп 2024, кп 2023, кп 2026, кп 

2021, кп 1997, кп 1998, кп 2019/1, кп 2027, кп 2028, кп 2030, п 2033, кп 2039/1, кп 5074 и 

завршава се између кп 2040/1 и кп 1877/2, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 4 - Пољска - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 2393 и кп 2399/3, иде дуж кп 2399/2, кп 2415/2, делом кп 2391, кп 2370 и завршава 

се између кп 2340 и кп 2371, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 5 - Храста - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 2866 и кп 1250, иде делом кп 1244, кп 5074, дуж кп 5087, делом кп 2842, кп 2841, кп 

2839, кп 2838, кп 2839, кп 2831, кп 2548/1, кп 2548/2, кп 2548/3, кп 2545, кп 2522, кп 2525, кп 

2527, кп 2539, кп 2540, кп 2541, кп 5074 и завршава се између кп 1534 и кп 1535/1, све у КО 

Бјелуша.  

  

Засеок Радовићи - Опис предложеног засеока: Предложени засеок се налази између кп 1441, кп  

1470, кп 1490/1, кп 1287, кп 1573, кп 1577, кп 1583, кп 1620 и кп 1627, све у КО Висока.  

 Радовићи- многобројна породица 

 

  

Улица бр. 7 - Школска - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 1097 и кп 1019, иде дуж кп 5074, делом кп 938, кп 896, кп 893, кп 5076, кп 1130, кп 

1131, кп 1134, кп 1136/2, кп 1138, кп 1143, кп 1146, кп 1147, кп 869, кп 872/2, кп 875/1, кп 878, 

кп 879, кп 880, кп 881, кп 882, кп 883, кп 911, кп 883, кп 882, кп 881, кп 880, кп 879, кп 860, кп 

859, кп 855, кп 844, кп 830, кп 831, кп 828, кп 838, кп 826, кп 827, кп 826, кп 822, кп 1153 и 

завршава се између кп 5070 и кп 1152, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 8   - Чичкова - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 7, између кп 911 и кп 914, иде делом кп 842, кп 912, кп 913, кп 927, кп 253, кп 256, кп 

  258  , кп  

256  , дуж кп 5073, делом кп 224, кп 133, кп 132, кп 131, дуж кп 5073 и завршава се код 

границе са насељељеним местом Радошево и Бреково, кп 1/1 све у КО Бјелуша.  

   

Улица бр. 9 - Раванска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене  

улице 8, између кп 5073 и кп 25, иде делом кп 1/1, кп 1/2, кп 3/1, кп 3/2, кп 24/1, кп 22/1, кп 21, 

кп 20, кп 18/1, кп 14, кп 13, кп 14, кп 15, кп 85, кп 84, кп 87, кп 88 и завршава се између кп  

95/2 и кп 90, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 10 - Обрешци - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Висока, између кп 429 и кп 432/1, иде делом кп 431, кп 432/2, кп 434/2, кп 

434/3, кп 435/3, кп 451/3, кп 451/2, кп 451/4, кп 5106 и завршава се код кп 669, све у КО 

Бјелуша.  



  

  

Улица бр. 11 - Шумска - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 611/1 и кп 597/2, иде делом кп 612, кп 597/1, кп 610, кп 599, кп 605, кп 588, 

кп 586/4, кп 586/3, кп 586/2, кп 582/3, кп 577/5, кп 577/2, кп 773, кп 770/2, кп 703 и завршава се 

између кп 673/4 и кп 702/2, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 12 - Селиште - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 452 и кп 667 иде дуж кп 5075, делом кп 659/1, кп 657, кп 656/1, кп 656/2, кп 

655, кп 654, кп 651, кп 649/4, кп 649/3, кп 648/2, кп 642, кп 641/1, кп 640/2, кп 624, кп 623/1, кп  

623/2, кп 622/3, кп 621, кп 620/1, кп 617/2, дуж кп 5075, делом кп 561, кп 560, кп 545, кп 558, кп  

549, кп 547, кп 807, кп 5070, кп 824, кп 823, кп 5070, кп 807, кп 547, кп 549, кп 558, кп 545, кп  

560, кп 561, кп 565, кп 580, кп 5089, кп 3076, кп 3080, кп 5092 и завршава се између кп  

3207/2 и кп 3189, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 13 - Воденичка - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 12 и 14, између кп 3207/1 и кп 3189, иде дуж кп 5092, кп 3283, кп 3287, кп 

3286, кп 3288, кп 3264/1, кп 3273/2, кп 3273/1, кп 3271, кп 3266/1, кп 3266/2, кп 3264/2, кп  

3641/2, кп 3638, кп 3636, кп 3324/3, кп 3324/2, кп 3335, кп 3319, кп 3320, кп 3318, кп 3358, кп 

3357, кп 3348, кп 3349, кп 3354, кп 3352/2, кп 3352/1, кп 3341/1, кп 3357, кп 3580, кп 3579, кп  

3572, дуж кп 5089, делом кп 3315 и завршава се између кп 3316 и кп 3313, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 14 - Барска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 13 и 12, између кп 3189 и кп 3207/2, иде делом кп 3207/1, кп 5091, кп 3009, 

кп 3003, кп 3002, кп 3001, кп 3000, кп 2999, кп 3030, дуж кп 5090, дуж кп 2993/2, кп 3221, кп 

5097, кп 3230, кп 3231, кп 3232, кп 3233, кп 5094, кп 3257, кп 3256, кп 3255, кп 3254, кп 3249, 

кп 3250, кп 5094 и завршава се између кп 3252 и кп 3245/2, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 15 - Бреза - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице  

14, између кп 3222/1 и кп 3220, иде делом кп 3222/1, кп 3223/1, кп 3221, кп 3225, кп 3221, кп  

5092, кп 2966, кп 2963/2, кп 2963/1, дуж кп 3688, кп 5093, кп 3943, делом кп 3693, кп 4132, кп 

3699/4, кп 3700, кп 3703, кп 3704, кп 3705, кп 3705, кп 4146, кп 4147, кп 4150, кп 4149, кп 4151, 

кп 4148, кп 4169, кп 4170, кп 4171, кп 4172, кп 4173, кп 4181 и завршава се између кп 4180/1 и 

кп 4182, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 16 - Богутово - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Висока, између кп 3587 и кп 3592/2, иде дуж кп 3594, кп 5095, кп 5096 и 

завршава се између кп 3626 и кп 3771, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 17 - Подстење - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 5070 и кп 4519, иде делом кп 4517, кп 5101, кп 4261, кп 4260, кп 4259/1, кп 

5099, кп 4264, кп 4239/1, кп 4238, кп 4063, кп 4064, кп 4068/6, кп 4067, кп 4072, кп 4076, кп 

4079, кп 4081, кп 4080, дуж кп 5098, делом кп 4203, кп 4639, кп 4648, кп 4651, кп 4649, кп 4650, 

кп 4196, кп 4195, кп 4193, кп 4185, кп 4170, кп 4169 завршава се између кп 4148 и кп 4171, све 

у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 18 - Округличка - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 2386 и кп 2409/1, иде делом кп 2400/3, кп 2406, кп 2409/3, кп 2405, дуж кп 

5086, делом кп 4302, кп 4300, кп 4301, кп 5070, кп 4517, кп 4519, кп 4522, кп 4523, кп 4525, кп 

4524, кп 4521, кп 4531, кп 4532, кп 4533, кп 4532, кп 4531, кп 4585, кп 4586, кп 4587, кп 4564, 

кп 4563, кп 4554, кп 4553, кп 4552, кп 4551, кп 4549, кп 4542, кп 4543, кп 5102, кп 4503, кп  

4495, кп 4493 завршава се између кп 4492 и кп 4494, све у КО Бјелуша.  

  



Улица бр. 19 - Јошје - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 

18, између кп 4337/1 и кп 4302, иде дуж кп 5086, кп 4333, делом кп 4332, кп 4331, кп 4328/1, кп 

4329/1, кп 4328/2, кп 4309/1, кп 4327/3, кп 4311, кп 4312 и завршава се између кп 4313 и кп  

4310, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 20 - Брдска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене улице 

18, између кп 4003 и кп 4032, иде делом кп 4004, дуж кп 5086, кп 5100, кп 4359/6, кп 5100, 

делом кп 4399/3, кп 4399/2, кп 4399/1 и завршава се код границе са насељеним местом 

Шареник, кп 4400/5, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 21 - Јастребовац - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 4591 и кп 4587, иде делом кп 4589/2, кп 4590, кп 4587, кп 459, дуж кп  

5101 и завршава се код између кп 4677 и кп 4494, све у КО Бјелуша.  

  

Улица бр. 22 - Ливадска - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене улице  

18, између кп 2412 и кп 2409/2, иде делом кп 2411, кп 2405, кп 5086, кп 2666, кп 2673/2, кп 2667, кп 

2668/2, кп 2668/2, кп 2689, кп 2605, кп 2606, кп 2595, кп 5087, кп 2822, кп 2775, кп 2776, кп 2778,кп  

2792, кп 2790 и завршава се код између кп 2788 и кп 2789, све у КО Бјелуша.  

  

Засеок 1 - Вукотићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 383/1, кп 

971/1, кп 972, кп 973/3, кп 973/1, кп 973/2, кп 384/1, кп 981, кп 1005, кп 1007, све у КО Бјелуша.  

Вукотићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Царево поље - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 3857, кп 

3853/2, кп 3852/2, све у КО Бјелуша.  

   

  

Члан 10.  

  

У насељеном месту Трешњевица утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1. – Доње поље - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ступчевићи, између кп 1474/2 и кп 1457/5, иде дуж кп 1474/1, кп 24, делом 

кп 70, кп  

71/1 и завршава се код предложене улицe 9, између кп 75 и кп 71/4, све у КО Трешњевица.  

 

Улица бр. 2 - Кућишта - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1481/1 и кп 1482/1, иде дуж кп 1481/4, кп 1546/2, кп 1547/4, кп 1545/2, кп 1544/2, 

кп 1554/3, кп 1589, делом кп 1565, кп 1556, кп 1567, кп 1571, кп 1568, кп 1577/3, кп 1577/4, кп 

1578/1, дуж кп 3525 и завршава се код предложене улице 14 и 15, између кп 1667/1 и кп 1693/1, 

све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 3 - Стеница - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

2, између кп 1343/1 и кп 1585/2, иде дуж кп 3525, кп 3524 и завршава се између кп 1311 и кп 

1292, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 4 - Малинарска - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 2, између кп 1554/3 и кп 1561/1, иде делом кп 1554/1, кп 1554/2, дуж кп 1560, кп 1418 и 

завршава се између кп 1386 и кп 1419, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 5 - Изворска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1436 и кп 1475/9, иде дуж кп 3525, кп 1435, кп 3523, кп 1397/1, кп 163/4, кп 270/5, 

кп 352/3, кп 361/2, кп 403/3, делом кп 469, кп 470, кп 472, кп 477, кп 468, кп 473, кп 484, кп 

485, кп 519, кп 522, кп 521, кп 524, кп 523, кп 525, кп 526/8, кп 527, кп 528/1, кп 528/2, кп  

528/4, кп 528/3 и завршава се између кп 3523 и кп 527, све у КО Трешњевица.  



  

Улица бр. 6 - Букова - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 5, 

између кп 420/2 и кп 419, иде делом кп 420/1, кп 551, кп 559, кп 558, кп 568, кп 566, делом кп 

1043/2, кп 1043/1, кп 1040/1, кп 1038/1, кп 1037, кп 1036/1, кп 991, кп 994, кп 1023 и завршава 

се између кп 1002 и кп 974/1, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 7 - Острешка - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 

5, између кп 409 и кп 403/2, иде делом кп 403/1, кп 395/1, кп 392, кп 428/1, кп 431/2, кп 431/1, 

кп 429/1, кп 430, кп 428/1, кп 387/1, кп 387/2, кп 387/1, кп 376/2, кп 376/1, кп 376/3, кп 377, кп 

386/2, кп 384/1, кп 381/1, кп 381/2, кп 443/1, кп 442, кп 443/2, кп 443/3 и завршава се код 

границе са насељеним местом Миросаљци, кп 451/1, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 8 - Воћарска - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 

5, између кп 439/4 и кп 469, иде делом кп 481, делом кп 468, кп 493/4, кп 493/1, кп 453/3, кп 

493/1, кп 453/1, кп 494, кп 495, кп 503/3, кп 516/6, кп 516/5, кп 514/4, кп 514/1, кп 512, кп 508, 

кп 507/5, кп 507/6 и завршава се код границе са насељеним местом Миросаљци, кп 507/7, све у 

КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 9 - Дуга - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 10, 

између кп 120 и кп 236, иде дуж кп 194, делом кп 200/2, кп 72, кп 80/2, кп 80/1, кп 81, кп 82, кп 

79, кп 77, кп 76/1, кп 74, кп 71/4, кп 71/1 и завршава се код предложене улице 1, између кп 75 и 

кп 70, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 10 – Стабала - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Миросаљци, између кп 94/6 и кп 94/2, иде дуж кп 94/5, кп 1611 (КО 

Трешњевица) и завршава се код кп 297, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 11 - Чакаја - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене улице 10, 

између кп 96 и кп 94/4, иде дуж кп 142 и завршава се између кп 110 и кп 205, све у КО  

Трешњевица.  

  

Улица бр. 12 - Радаљевска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1872/1 и кп 1507/2, иде дуж кп 1884, кп 1891, кп 3530, делом кп 2173, кп 

2172, кп 2158, кп 2154, кп 2153, кп 2178, кп 2190/2, кп 2186/2, кп 2190/1, кп 2186/1 и завршава 

се између кп 1965 и кп 2183, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 13 - Брезовац - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 1869/1 и кп 1867/3, иде дуж кп 3528/1, кп 1793/1, кп 1793/5, делом кп 1817, 

кп 1816/1, кп 3528/1, делом кп 1826/3, кп 1826/2, кп 1827, кп 2510/4, кп 2510/3, кп 2510/2, кп 

2510/1, кп 2511/2, кп 2511/3, дуж кп 3528/1, делом кп 2566/2, кп 2566/1, кп 2564/1, дуж кп 

3528/2, кп 1209, кп 1197/9, кп 3525, делом кп 1180/4,кп 1177, кп 1172/2, кп 1169/2, кп 1168/2, кп 

4440, кп 991 и завршава се код предложене улице 6, између кп 1065 и кп 993, све у КО 

Трешњевица.  

  

Улица бр. 14 - Ограде - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 15, између кп 1667/1 и кп 1731/4, иде дуж кп 3526, делом кп 1653, кп  

1652, кп 1645, кп 1646, кп 1645, кп 1748, кп 1741, кп 1745, кп 1736/1, кп 1746, кп 1747, кп 

1737/1, кп 1737/2, кп 1759, кп 1760/2, кп 1760/1, кп 3526 и завршава се код предложене улице 

13, између кп 1792 и кп 1518/6, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 15 - Дубраве - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 14, између кп 1693/1 и кп 1731/4, иде дуж кп 3525, делом кп 1705, кп 

1211/3, кп 1210/3, кп 1203/4, кп 1203/1, кп 1209 и завршава се код предложене улице 13, између 

кп 1710 и кп 1202/1, све у КО Трешњевица.  

  



Улица бр. 16 - Ловачка - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 2470 и кп 184/1, иде дуж кп 2472, делом кп 2347, кп 2355, кп 2359, кп 

2358/1, кп 2358/2, кп 2358/3, кп 2624/3, кп 2624/1, кп 2631, кп 2630, кп 2685 и завршава се код 

раскрснице предложених улица 21 и 29, између кп 2687 и кп 2635, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 17 - Спасовданска - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 1836 и кп 2477, иде дуж кп 2505 и завршава се између кп  

1829 и кп 2491/2, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 18 - Ратарска - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 16, 2340 и кп 2341, иде дуж кп 2380, делом кп 2381, наставља дуж кп 2380, делом кп 

2385, кп 2374/1, кп 2376, кп 2405/2 и завршава се код кп 2405/2, све у КО Трешањевица.  

  

Улица бр. 19 - Главица - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 2358/3 и кп 2624/2, иде дуж кп 2622, делом кп 2360, кп 2361, кп 2363 и 

завршава се између кп 2349 и кп 2365, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 20 - Кучанска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 1196/1 и кп 1196/2, иде дуж кп 1196/3, кп 1183/3, кп 1184/2, кп 1192/9, 

делом кп 3534, кп 3174, кп 3173, дуж кп 1192/8, кп 3185/4, кп 3187, кп 3525, делом кп 3181, кп 

3189/2, кп 3190, кп 3191/1, кп 3180, кп 3192, кп 3202, кп 3203, кп 3204, дуж кп 3525, делом кп  

925/5, кп 915/2, кп 915/1, кп 916, кп 3525, кп 3536, кп 3402, кп 3400, кп 3397/2, кп 3397/1, кп  

3394, кп 3393, дуж кп 3536 и завршава се код границе са насељеним местом Лиса, између кп  

3515/1 и кп 3357/2, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 21 - Брдска - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 16 и 29, између кп 2685 и кп 2681, иде делом кп 2684, кп 2687, кп 3534, кп 

2692, кп 2694, кп 2696, кп 2700, кп 2704, 3529, дуж кп 3960, кп 3976, кп 3967, кп 3964/3, кп 

3969 и завршава се између кп 3921 и кп 4031, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 22 - Жировањ - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 21, између кп 2696 и кп 2695/1, иде делом кп 2694, кп 2701, кп 2700, кп 2703, кп 2708, кп 

2707, кп 2721, кп 2722, кп 2730, кп 2729/3, кп 2728/5, кп 2728/2, кп 2735, кп 2734/2, кп 2740, кп  

2739, кп 2738, кп 2736, кп 3529, кп 2964, кп 3020/3, кп 3021/2, кп 3021/4, кп 3022, кп 3023, кп  

3029, кп 3659, кп 3655, кп 3658, кп 3664, кп 3665, кп 3664, кп 3036, кп 3042, кп 3035/3, кп 

3035/2, кп 3034, кп 3011, кп 3010, кп 3040, кп 3059, кп 3060, кп 3062, кп 3056/1, кп 3056/2, кп 

3046/3, кп 3046/2, кп 3046/5, кп 3046/3, кп 3051, кп 3049, кп 3656, кп 3645, кп 3657, кп 3632 и 

завршава се између кп 3617 и кп 3626, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 23 - Шумска - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене 

улица 22, између кп 2738 и кп 3529, иде делом кп 2736, кп 2941, кп 2940/3, кп 2935, кп 2934, кп 

2922, кп 2921,кп 2920, кп 2919, кп 2916, кп 2915, кп 2914, кп 2891, кп 2890/2, кп 2893/1, кп  

2893/4 и завршава се између кп 2893/5 и кп 2889/1, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 24 - Ливадска - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од предложене 

улице 22, између кп 3010 и кп 3040, иде дуж кп 3535, кп 2995, кп 3006, делом кп 3005, кп  

3004, кп 3000/1, кп 3000/2, кп 3000/1, кп 3002/2 и завршава се између кп 2980 и кп 3002/1, све 

у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 25 - Ражишта - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене 

улица 29, између кп 2700 и кп 2715, иде делом кп 2709, кп 2695/2, кп 2709, кп 2710, дуж кп 

3534, кп 2770, кп 2786, кп 2792/2, кп 2794/2, дуж кп 3534 и завршава се код предложене улице 

20, између кп 1191 и кп 2853, све у КО Трешњевица.  

  



Улица бр. 26 - Храстова - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 25, између кп 2794/2 и кп 2820, иде дуж кп 3534, делом кп 2822, кп 2824, кп 2963, делом 

кп 2930, кп 2905, кп 2904, кп 2903, кп 2902, кп 2900/3 и завршава се између кп 2899 и кп 2839, 

све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 27 - Каменичка - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене 

улице 25, између кп 2811/6 и кп 2815, иде дуж кп 2814, делом кп 2811, кп 2810/4, кп 2809, кп  

2813, кп 1186/2, кп 2807 и завршава се између кп 2806 и кп 2591/4, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 28 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улица 25, између кп 2853 и кп 3174, иде дуж кп 2878 и завршава се између кп 3169 и кп 2865, 

све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 29 - Брестова - Опис предложене улице бр.29 – Улица почиње од раскрснице са 

предложеним улицама 21 и 16, између кп 2687 и кп 2683, иде дуж кп 2684, кп 2681, кп 2691, кп 

3534, делом кп 2695/2, кп 2708, кп 2716, кп 2718, 2719/1, кп 2719/2, кп 2720,  

  

кп 2731, кп 2732, кп 2733, кп 2743/5, кп 2960, кп 2962, кп 2959/4, кп 2959/2, кп 2959/1, кп 

2958/1, кп 2958/2, кп 2959/2, дуж кп 2759/2, кп 2743/7, кп 2745/6, кп 3534 и завршава се код 

предложене улице 25, између кп 2772/2 и кп 2753, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 30 - Кестенова - Опис предложене улице бр.30 – Улица почиње од предложене 

улица 20, између кп 926 и кп 935/2, иде дуж кп 933, кп 1023 и завршава се између кп 661 и кп  

1013, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 31 - Корита - Опис предложене улице бр.31 – Улица почиње од предложене 

улице 20, од кп 925/1, иде делом кп 915/1, кп 916, кп 850, кп 851/2, кп 852/6, кп 852/9, кп 853/1, 

кп 854, кп 858, кп 855, кп 799, кп 794, кп 687, кп 666/3, кп 666/1, кп 666/2, кп 669 и завршава се 

између кп 667/1 и кп 668, све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 32 - Растиња - Опис предложене улице бр.32 – Улица почиње од предложене 

улице 20, између кп 3404 и кп 3240, иде дуж кп 3403 и завршава се између кп 3383 и кп 3287, 

све у КО Трешњевица.  

  

Улица бр. 33 – Проте Матеје - Опис предложене улице бр.33 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радаљево, између кп 4351 и кп 4271/2, иде делом кп 4267, кп 3531 и 

завршава се између кп 4332 и кп 4304/2, све у КО Трешњевица.  

Проте Матеје- назив преузет из суседне општине Ивањица 

  

  

Улица бр. 34 - Градина - Опис предложене улице бр.34 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радаљево, од кп 4414/2, иде дуж кп 4439, делом кп 4421 кп 4428, кп 4424, 

кп 2106, кп 2107, кп 2108, кп 2109, кп 2110, кп 2113, кдуж кп 3532, кп 2132 и завршава се 

између кп 2081/2 и кп 2089, све у КО Трешњевица.  

Градина- назив преузет из суседне општине Ивањица 

 

Засеок 1 - Биорци - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 2602, кп  

2604, кп 2605, све у КО Трешњевица.  

  

Засеок 2 - Пртењаци - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 703/2, кп  

703/8, све у КО Трешњевица.  

  

Засеок 3 - Дубовац - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 3429, кп  

3436/3, све у КО Трешњевица.  

   



  

Члан 11.  

  

У насељеном месту Драгојевац утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1  – Миросаљачка - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Миросаљци, између кп 1024/3 и кп 1252/2, иде дуж 1042, кп 1269, кп 1278, кп 

   

1266   и завршава се код кп 772, све у КО 

Драгојевац.  

  

  

Улица бр. 2 - Пајановац - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 853 и кп 857/2, иде делом кп 854, кп 855, кп 856, кп 852, кп 857/1, кп 850/1, 

кп 849/4, кп 849/7, кп 847, кп 841, дуж кп 909, и завршава се између кп 842 и кп 831, све у КО 

Драгојевац.  

  

Улица бр. 3 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1215 и кп 1247, иде дуж кп 1256 и завршава се код границе са насељеним 

местом Миросаљци, између кп 1241/5 и кп 1238, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 4 - Лучице - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 1172 и кп 1207, иде дуж кп 1270, кп 1200/6, кп 1177/3, кп 1180/4, кп 1165/2, кп 

1181/3, кп 1270 и завршава се код предложене улице 14, између кп 69/1 и кп 100, све у КО 

Драгојевац.  

  

Улица бр. 5 - Малинарска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од  

предложене улице 4, између кп 558/1 и кп 1270, иде делом кп 558/2, кп 531, кп 530, дуж кп 

542, кп 1271, делом кп 410, кп 416 и завршава се између кп 417 и кп 409, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 6 - Ђурђевданска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1043 и кп 922, иде дуж кп 1269, кп 918, кп 915/2, кп 1269, кп 912/4, кп 915/2, кп 912/5, 

кп 912/7, делом кп 1269, кп 1275, кп 1273, кп 1274, кп 1268 и завршава се код границе са насељеним 

местом Церова, између кп 28 и кп 34, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 7 - Баштенска - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене 

улице 6, између кп 872 и кп 912/1, иде дуж кп 911, кп 910, делом кп 907, кп 894, кп 903, кп  

904 завршава се код кп 905, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 8 - Кружна - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 

6, између кп 870 и кп 642, иде дуж кп 1269, кп 704 завршава се између кп 318 и кп 316/1, све у 

КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 9 - Шевара - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 6, 

између кп 623 и кп 611, иде дуж кп 645 завршава се код предложене улице 8, између кп 644 и 

кп 631, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 10 - Кућишта - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 663 и кп 679/3, иде дуж кп 705, делом кп 679/1, кп 664, кп 668/1, кп 668/2, кп  

666, кп 672, кп 743, кп 742, кп 746 и завршава се код кп 747, све у КО Драгојевац.  

  



Улица бр. 11 - Раковина - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 685 и кп 620, иде дуж кп 1269, кп 335, кп 1269 завршава се између кп 1 и кп 

2, све у КО Драгојевац.  

 

Улица бр. 12 - Шумска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 337/1 и кп 620, иде дуж кп 359, делом кп 243 завршава се између кп  

244 и кп 241, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 13 - Растињска - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 1269 и кп 22, иде делом кп 3, кп 2, кп 24, кп 26/1, кп 26/2, кп 28, кп 8/3, кп 

17, кп 13, кп 11/3, кп 11/2, кп 9/4, кп 10, кп 9/3, кп 236 завршава се између кп 234 и кп 224/1, све 

у КО Драгојевац.  

  

Улица бр.14 -Соколска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од 

предложене улице 6, између кп 139 и кп 149, иде делом кп 140, кп 1268, кп 1270, кп 1265 

завршава се између код кп 35, све у КО Драгојевац.  

  

Улица бр. 15 - Пчеларска - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 14, између кп 100 и кп 102, иде дуж кп 1273 и завршава се између кп 115 и кп 413, све у 

КО Драгојевац.  

  

Засеок 1 - Марићи - Опис предложеног Засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 707, кп 701, кп 

862, кп 863/1, све у КО Драгојевац.  

 Марићи- многобројна породица 

 

Члан 12.  

  

У насељеном месту Радошево утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Великорзавска - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 2836 и кп 2134, иде делом кп 2131, кп 2130, кп 2129, кп 2126, дуж кп 

3570/1, делом кп 1904/8, кп 1904/10, кп 3568/1, кп 1905/3, кп 1906, кп 1907/1, кп 1908, кп 

1788/1, кп 1789, кп 1790/1, кп 3568/1, кп 1855/1, кп 1853, кп 1852/4, кп 1876, кп 1877/2, кп 

1878/2, кп 1852/2, кп 1847, кп 1845, кп 1844, кп 3568/1, кп 1831, кп 1832, кп 1833, кп 1835, кп 

1836, кп  

3575, кп 1561, кп 1554, кп 1542, кп 1543, кп 1531, кп 1539, кп 1537, кп 1527, кп 1526, кп 1527, 

кп 1522, кп 1523 и завршава се код границе са насељеним местом Сирогојно, кп 941, све у КО 

Радошево.  

 Великорзавска- назив преузет из суседне општине Чајетина 

 

Улица бр. 2 - Долови - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 2067 и кп 1904/5, иде дуж кп 3569 и завршава се код границе са насељеним местом 

Висока, између кп 3184 и кп 3162, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 3 - Млинска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

2, између кп 1904/5 и кп 3566, иде дуж кп 1904/5, кп 3566, кп 1785, кп 1783, кп 1781, кп 1782, 

кп 1779, кп 1776/3, кп 1775, кп 1774, кп 1773, кп 3567, кп 1809, кп 1717, кп 1718, кп 3566, кп 

3234, кп 3229, кп 3235, кп 3237, дуж кп 3392 и завршава се између кп 3428/1 и кп 3274, све у 

КО Радошево.  

  

Улица бр. 4 - Нашћење - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1904/8 и кп 2068, иде дуж кп 3569 и завршава се код границе са насељеним 

местом Висока, између кп 200 и кп 218, све у КО Радошево.  

  



Улица бр. 5 - Рзавска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1563 и кп 1555, иде делом кп 1561, кп 1562, кп 1567, кп 1580, кп 1574, кп 1583, кп 

1585, кп 1586, кп 1588, кп 1582, кп 1589, дуж кп 1606, делом кп 1461, кп 1460, кп 1459, кп 

1458/2, кп 1457/2, кп 1456/2, кп 1455/2, кп 1455, кп 1442, кп 1444 и завршава се између кп 1448 

и кп 1441, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 6 - Калова - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 5, 

између кп 1606 и кп 1627, иде делом кп 1628, дуж кп 3563/2, кп 3565, кп 3530 и завршава се 

између кп 3501 и кп 3537, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 7 - Бјеловац - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 3575 и кп 1542, иде дуж кп 3561, делом кп 3575, кп 404, кп 405, кп 406, кп 3561, кп 

1535/2, кп 947/2, кп 946/2, кп 409/6, кп 945/2, кп 944/2, кп 942/5, кп 944/2, кп 416, дуж кп 3562, 

делом кп 461, кп 471, кп 484, кп 485, кп 486, кп 478/1, кп 487/2, дуж кп 3560, кп 133, кп 119, кп 

120, кп 115/5, кп 124, кп 115/1, кп 114/1, кп 124, кп 126, кп 609/2, кп 613, кп 656, кп 131, кп 108, 

кп 132, кп 104, кп 105, кп 106, кп 3560, кп 659, кп 673, кп 675/2, кп 675/4, кп 681/3, кп 681/2, кп 

681/1, кп 677/1, кп 679, кп 682, кп 683, кп 684, кп 688, кп 692, кп 694, кп 695/1, кп 3, кп 2 и 

завршава се код границе са насељеним местом Сирогојно, кп 1, све у КО Радошево.  

Бјеловац- назив преузет из суседне општине Чајетина 

 

Улица бр. 8 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 423 и кп 914, иде делом кп 3562, кп 424, кп 427, кп 457, кп 458/1, кп 464, кп 

465, кп 454, кп 427, кп 451/1, кп 452, кп 453, кп 473, кп 474, кп 448, кп 475, кп 499, кп 509, кп 

510, кп 3580, кп 166, кп 156, кп 160, кп 158, кп 159 и завршава се између кп 164 и кп 162, све у 

КО Радошево.  

  

Улица бр. 9 - Ливадска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 482 и кп 484, иде делом кп 485, кп 486, кп 534, кп 533, кп 3562, кп 911, кп 912, кп 

913, кп 909, кп 881, кп 882, кп 879, кп 876/3, кп 873, кп 894, кп 895, кп 897, кп 898, кп 901, дуж 

кп 3561 и завршава се код 572, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 10 - Крушчичка - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Крушчица, између кп 282/1 и кп 282/2, иде дуж кп 2836 и завршава се код 

границе са насељеним местом Висока, између кп 2820/2 и кп 2820/1, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 11 - Воћарска - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 2836 и кп 2939, иде делом кп 2943/1, кп 2924/1, кп 2923, кп 2921, кп 2922, 

кп 2914, кп 2995, кп 2912, кп 3571, кп 2909, кп 2918, кп 2930, кп 2907, дуж кп 3571 и завршава 

се између кп 2891 и кп 3073, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 12 - Брдска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене улице  

11, између кп 2912 и кп 3004, иде дуж кп 2995, кп 3571, делом кп 3013, кп 3012, кп 3015, кп 

3023, кп 3029, кп 3028, кп 3027, кп 3105, кп 3106, кп 3107, кп 2022, кп 2018, кп 2015, кп 2013, 

кп 2002, кп 2007, кп 2008, кп 2009, кп 1969, кп 1972, кп 2009, кп 1993, кп 1992, кп 1991, кп 

1990/2, кп 1994, кп 1987/2, кп 1987/4, кп 1984, кп 1985, кп 3150/4, кп 3150/3, кп 3150/3, кп 

3150/1, кп 3152/2, кп 3168/3, кп 3168/3, кп 3168/2, кп 3152/2, кп 3147/3, кп 3147/2, кп 3146, кп  

3148, кп 3129, кп 3124, кп 3125 и завршава се између кп 3122 и кп 3126, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 13 - Моравча - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 2139 и кп 2134, иде делом кп 2137, кп 2185, кп 2187/1, кп 2186, дуж кп 

3570/2, кп 3576, кп 3572, делом кп 2606/1, кп 2594, кп 2592, кп 2591, кп 2589/1, кп 2589/2, дуж 

кп 3572 и завршава се код предложене улице 15, између кп 2548 и кп 2496/1, све у КО 

Радошево.  

  



Улица бр. 14 - Врановина- Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Крушчица, од кп 2334, иде делом кп 2336, кп 2333/1, кп 2333/2, кп 2331 и 

завршава се код границе са насељеним местом Крушчица, код 3583, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 15 - Дрварска - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 14, од кп 2333/1, иде делом кп 2331, дуж кп 3572, кп 2294, кп 2295, кп 2291, кп 2282, кп  

2280, кп 2279, кп 2250, кп 2251, кп 2248, кп 2246, кп 2249, кп 2244, дуж кп 3572, делом кп 

2496/1, кп 2497, кп 2502, кп 2507, кп 2506, дуж кп 2517 и завршава се код границе са 

насељеним местом Бреково, између кп 2523 и кп 2524, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 16 - Кестенова - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице кп 2302 и кп 2376, иде делом кп 3572, кп 2295, кп 2291, кп 2283, кп 2277, кп 2253, кп  

2252 и завршава се између кп 2250 и кп 2255, све у КО Радошево.  

  

Улица бр. 17 - Чичкова - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 2570 и кп 2363, иде делом кп 2662, кп 2661, кп 2660, кп 2659, кп 2654, кп 

2650/2, кп 2709, кп 3573, кп 2746, кп 2765, кп 2745, кп 2711, кп 2713, кп 2708, кп 2719 и 

завршава се код кп 2722, све у КО Радошево.  

  

  

Засеок 1 - Врело - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 363, кп 366, кп 

369, кп 376, кп 377, кп 330, кп 331, све у КО Радошево.  

  

Засеок 2 - Радошевски крш - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 2730 у 

КО Радошево.  

  

Засеок 3 - Џајићи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 2794, кп 2798, кп  

2791, кп 2788, кп 2790, кп 2787, све у КО Радошево.  

  Џајићи- многобројна породица 

 
  

Члан 13.  

  

У насељеном месту Богојевићи утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - База - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са насељеним 

местом Вигоште, између кп 58/5 и кп 57/2, иде дуж кп 1486, кп 1508 и завршава се код границе 

са насељеним местом Латвица, између кп 1485/1 и кп 331/2, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 2 - Пролећна - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од границе са насељеним 

местом Вигоште, између кп 102/2 и кп 60/5, иде дуж кп 1487, кп 100/3, кп 99/4, кп  

98/2, кп 514/2, кп 98/4, кп 1487, кп 514/4, кп 515/5, кп 516/4, кп 517/2, кп 517/6, кп 518/1, кп  

  

517/1, кп 150/3, кп 159, кп 149/2, кп 148, кп 141/4, кп 146, кп 144/1, кп 145/3, кп 1487, кп 688, кп 

690/3, кп 1487, кп 806/1, кп 807, кп 1497, кп 1499 и завршава се код раскрснице предложених 

улица 3 и 4, између кп 908/1 и кп 903/2, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 3 - Пшајна - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 2, 

између кп 908/1 и кп 1023/1, иде дуж кп 1494 и завршава се између кп 955 и кп 976, све у КО 

Богојевићи.  

  

Улица бр. 4 - Коса - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 3, између кп 903/2 и кп 1023/2, иде дуж кп 1494, кп 1025, делом кп  

1033, кп 1032, кп 1035/1, кп 1035/2, кп 1035/3, дуж кп 1494 и завршава се између кп 1119 и кп  

897/1, све у КО Богојевићи.  



  

Улица бр. 5 - Сокаче - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 3, 

између кп 1001 и кп 1023/1, иде дуж кп 1002 и завршава се између кп 1014 и кп 1005, све у КО 

Богојевићи.  

  

Улица бр. 6 - Јанковац - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 

3, између кп 887 и кп 715/2, иде дуж кп 1498, делом кп 883, кп 884, кп 885, кп 878/1 и завршава 

се између кп 878/2 и кп 885, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 9 - Кушак - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 2, 

између кп 151 и кп 519/2, иде дуж кп 1487, кп 1492, кп 1495, кп 1493 и завршава се код 

предложене улице 18, између кп 614 и кп 613/2, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 10 - Сунчана - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 2, између кп 690/1 и кп 692/5, иде дуж кп 691, кп 1492 и завршава се код предложене 

улице 20, између кп 558 и кп 557, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 11 - Јоргована - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 608 и кп 565/2, иде дуж кп 607, кп 606, делом кп 577 и завршава се између 

кп 575 и кп 578/1, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 12 - Бијори - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене улице 

1, кп 1485/1, иде дуж границе са насељеним местом Латвице, кп 1517 и завршава се код кп  

1316, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 13 - Стјеничка - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 12, између кп 1390/4 и кп 1390/6, иде дуж кп 1524, кп 1370, кп 1523, кп 1522 и завршава 

се код границе са насељеним местом Латвица, између кп 1306/3 и кп 1306/1, све у КО 

Богојевићи.  

  

  

Улица бр. 14 - Сланушка - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 395/2 и кп 1452/2, иде дуж кп 1506/2 и завршава се код предложене улице  

15, између кп 1427/2 и кп 1152, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 15 - Воћарска - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 1371 и кп 1361/3, иде делом кп 1370, кп 1502, кп 1244, кп 1243, кп 1230/3, 

дуж кп 1229, кп 1506/1, кп 1506/2 и завршава се између кп 1156 и кп 1181, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 16 - Караула - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 1128/2 и кп 1169/1, иде дуж кп 1505 и завршава се између кп 1109 и кп  

1193/2, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 17 – Крчевина - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 1253/3 и кп 1102, иде дуж кп 1503, делом кп 1257, кп 1258/4, дуж кп  

1300, кп 1515 и завршава се код кп 1279, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 18 - Ражиште - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 458/3 и кп 382, иде дуж кп 1494, делом кп 896, кп 897/1, кп 897/2, дуж кп 

899/12 и завршава се код предложене улице 4, између кп 899/10 и кп 898, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 19 - Медљен - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 

12, између кп 1326 и кп 1358/1, иде дуж кп 1334, делом кп 1329/2, кп 1329/3, кп 1337, кп  



1335 и завршава се између кп 1340 и кп 1338, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 20 - Калемарска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 503/3 и кп 502/3, иде делом кп 502/1, кп 502/2, кп 505, кп 506, дуж кп 1490, 

кп 1491 и завршава се код предложене улице 18, између кп 562 и кп 468, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 21 - Рибарска - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 1, од кп 1486, иде делом кп 84, кп 83, кп 67, кп 68, кп 82/3, кп 82/2, кп 82/6, кп 81/3, кп 

80/3, кп 97/3 и завршава се између кп 96/1 и кп 97/1, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 22 - Јељен - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене улице 15, 

између кп 1184 и кп 1223/2, иде дуж кп 1185/3, кп 1185/2, кп 1185/1 и завршава се код 

предложене улице 16, између кп 1201/1 и кп 1169/2, све у КО Богојевићи.  

  

Улица бр. 23 - Моравичка - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 175/5 и кп 31/3, иде дуж кп 1488 и завршава се између кп 21 и кп 213/2, све 

у КО Богојевићи.  

  

Члан 14.  

  

У насељеном месту Грдовићи утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 – Рада Крупниковића-Врећа - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од 

границе са насељеним местом Ариље, између кп 812/1 и кп 827/1, иде дуж кп 834/1, кп 749/2 и 

завршава се између кп 750 и кп 751/3, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 2 - Чачанска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 734/8 и кп 814/4, иде дуж кп 694/4, кп 690/3 и завршава се између кп 687/47 и кп  

687/18, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 3 - Ружа - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 2, 

између кп 687/48 и кп 688/4, иде делом кп 690/3, кп 687/18, дуж кп 688/3, кп 688/8 и завршава 

се између кп 688/7 и кп 817/2, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 4 - Бадемова - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 807 и кп 755/1, иде дуж кп 834/1, кп 779/2, кп 772/1, кп 68/2, кп 42, делом кп 71, кп  

64/1, дуж кп 73 и завршава се између кп 23/1 и кп 17/2, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 5 - Кликова - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 735 и кп 734/10, иде дуж кп 734/11, кп 731/16, кп 731/15, кп 715/2, кп 829/3 и 

завршава се између кп 729/3 и кп 721/1, све у КО Грдовићи.  

 

Улица бр. 6 – Старог храста - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 749/1 и кп 735, иде дуж кп 736, кп 739/3, кп 739/4, кп 740/1, кп 740/2 и 

завршава се између кп 740/1 и кп 739/1, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 7 - Планинска - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 81/2 и кп 72, иде дуж кп 42, кп 10 и завршава се код границе са насељеним 

местом Годовик, између кп 11 и кп 9, све у КО Грдовићи.  

 Планинска- назив преузет из суседне општине Пожега 

 

Улица бр. 8 - Магистрална - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 693/8 и кп 450, иде дуж кп 832 и завршава се код границе 

са насељеним местом Милићево Село, између кп 372/3 и кп 835/3, све у КО Грдовићи.  



 Магистрална- назив преузет из суседне општине Пожега 

 

Улица бр. 9 - Поточка - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 266 и кп 704/1, иде дуж кп 831 и завршава се код границе са насељеним местом 

Милићево Село, између кп 299/1 и кп 237/1, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 10- Видовина - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 9, између кп 245 и кп 216/2, иде дуж кп 830, кп 126/3, делом кп 126/2, кп 122/6, кп 122/5, 

кп 122/4, кп 122/1, кп 122/2, кп 122/3, кп 113/2 и завршава се између кп 115/2 и кп 112, све у КО 

Грдовићи.  

  

Улица бр. 11 - Ловачка - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене улице 9, 

између кп 293 и кп 290, иде делом кп 291, кп 289/1, кп 284/2, кп 315, кп 284/2, кп 289/1, кп 312/1, кп  

312/4, кп 312/3, кп 311/1 и завршава се између кп 303 и кп 310, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 12 - Барска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 687/6 и кп 687/40, иде дуж кп 687/34 и завршава се 

између кп 687/36 и кп 687/1, све у КО Грдовићи.  

  

Улица бр. 13 - Водоводска - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 692/4 и кп 692/22, иде делом кп 692/9, кп 692/7, кп  

692/11, кп 692/1 и завршава се између кп 692/19 и кп 693/1, све у КО Грдовићи.  

    

Члан 15.  

  

У насељеном месту Гривска утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Шумска - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 519/2 и кп 519/1, иде дуж кп 2931, кп 2946 и завршава се код границе са 

насељеним местом Северово, између кп 58/1 и кп 59/3, све у КО Гривска.  

  

Засеок - Равногајски - Опис предложеног Засеока: Засеок обухвата кп 747 и кп 745, све у КО 

Гривска.  

  

Улица бр. 3 - Орахова - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 816/6 и кп 817/4, иде дуж кп 817/3, кп 2919/2 и завршава се између кп 671 и кп  

702/2, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 4 - Рујовина - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 245/1 и кп 925, иде дуж кп 2946, кп 2919/3, делом кп 982, кп 983, кп 109, кп 108, кп 

111, кп 121, кп 120/1, кп 120/2 и завршава се између кп 113/2 и кп 119, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 5 - Небешка - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице  

1 , између кп 236 и кп 234, иде делом 2946, кп 233/1, кп 232/1, кп 231, кп 230, кп 241, кп 229/1, 

870, кп 871, кп 870, кп 869, кп 868, кп 867, кп 840/2, кп 840/1, кп 841, кп 842, кп 838, дуж кп 

844, кп 256, кп 279 и завршава се између кп 218 и кп 269, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 6 - Брдска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене 

улице 1, кп 114/2, иде делом кп 118, кпк 152/1, кп 2920, кп 175/1, кп 175/2, кп 178, кп 2920 и 

завршава се између кп 200 и кп 198, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 7 - Вис - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 8, 

између кп 1013 и кп 94, иде дуж кп 2922, кп 1110, кп 1120/2, кп 2924 и завршава се између кп  

1212 и кп 1127/1, све у КО Гривска.  



  

Улица бр. 8 - Лала - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 81/1 и кп 117/2, иде дуж кп 2919/3, кп 2922, кп 1017 и завршава се између кп 1016 и 

кп 11, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 9 - Гривштанска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Радобуђа, између кп 438/2 и кп 438/1, иде дуж кп 2931, кп 2945, делом кп 

1971, кп 2037, кп 2022, кп 2021, кп 2018, кп 2016, кп 2013, кп 2014, кп 2349, кп 2340/3, кп 

2340/1, кп 2348, кп 2365, кп 2366, кп 2368, кп 2369, кп 2531, кп 2532, кп 2533, кп 2534, кп 2535, 

кп 2536, кп 2529, кп 2528, кп 2527, кп 2525, кп 2503, кп 2504, кп 2506, кп 2508, кп 2495, кп 

2489, кп 2490, кп 2856, кп 2487, кп 2859, кп 2857, кп 2851, кп 2849/3, кп 2847, кп 2843, кп 2842, 

кп 2841/1, кп 2839, кп 2838/1, кп 2836, кп 2837/1, кп 2871/3, кп 2871/2, кп 2871/1, кп 2873/2, кп 

2876/3, кп 2876/4, кп 2878/2, кп 2878/1, кп 2874/4, кп 2879/2, кп 2883, кп 2884, кп 2886, кп 2888, 

кп 2902/1, кп 2890, кп 2891, кп 2901/3, кп 2901/2, кп 2901/1, кп 2901/4, кп 2905, кп 2909/2, кп 

2909/1, кп 2911/2, кп 2911/1, кп 2911/3, кп 1676/1, кп 1675, кп 1670, кп 1668/3, кп 1661, кп 1658, 

кп 1659, кп 1654, кп 1653, дуж кп 2927 и завршава се код границе са насељеним местом 

Крушчица, између кп 1326 и кп 1325, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 10 - Стара - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 9, између кп 553/5 и кп 553/4, иде дуж кп 2930, делом кп 1515 и завршава се између кп 

1516 и кп 1525, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 11 - Кестенова - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 9, између кп 573/6 и кп 1942, иде дуж кп 2945, кп 1946/1, кп 2927 и завршава се између 

кп 1685/3 и кп 1652/2, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 12 - Равна - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 572 и кп 1934, иде делом кп 1927, кп 1924/1, кп 1928, кп 1924/1, кп 1925, кп 1921, 

кп 1913, кп 1898, кп 1914, кп 1913, кп 1915, кп 1922, кп 1913, кп 1935, кп 1934, кп 1941 и 

завршава се између кп 1940 и кп 1950, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 13 - Храстова - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 2393 и кп 1853, иде делом кп 1854, кп 1855, дуж кп 1856, кп 1877 и 

завршава се између кп 1844/3 и кп 1841, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 14 - Дивска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 2422 и кп 2426, иде делом кп 2432, кп 2421, кп 2432, кп 2423, дуж кп 2425, делом 

кп 2451 и завршава се између кп 2452 и кп 2449, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 15 - Орнице - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 2457 и кп 2461/1, иде дуж кп 2459 и завршава се између кп 2472/4 и кп  

2468/3, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 16 - Дудова - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 2908/2 и кп 2464, иде дуж кп 2907 и завршава се између кп 2903 и кп 2467/4, све 

у КО Гривска.  

  

Улица бр. 17 - Љесковачка - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 9, између кп 1336 и кп 1643 иде дуж кп 2925 и завршава се између кп 1417 и кп 1452, све 

у КО Гривска.  

  

Улица бр. 18 - Борова - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 1954/2 и кп 1961/2 иде дуж кп 2944, кп 2934, делом кп 2231/1, кп 2228, кп 2223/2, 

кп 2222, дуж кп 2937 и завршава се између кп 2196 и кп 2168, све у КО Гривска.  



  

Улица бр. 19 - Рзавска - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 1968/1 и кп 2076, иде дуж кп 2936, делом кп 2075/2, кп 2072 кп 2045, кп  

2043, кп 2042, дуж кп 2936, делом кп 2311, кп 2312, кп 2914, кп 2317/1 и завршава се између кп 

2317/1 и кп 2314, све у КО Гривска.  

 

Улица бр. 20 - Липа - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене улице 

18, између кп 469/1 и кп 2077, иде дуж кп 398 и завршава се између кп 405 и кп 401, све у КО 

Гривска.  

  

Улица бр. 21 - Воћарска - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 2081/2 и кп 2084/1, иде дуж кп 2935 и завршава се између кп 316 и кп 313, 

све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 22 - Ратарска - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 2087/2 и кп 2085/2, иде дуж кп 2087/1, кп 2088/1, кп 2088/1, кп 2095, кп  

2098, кп 2099, кп 2096 и завршава се између кп 375 и кп 371, све у КО Гривска.  

  

Улица бр. 24 - Гајева - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 2022 и кп 2217/1, иде дуж кп 2937, кп 2934, делом ко 2592, кп 2598/2, кп 

2598/1, дуж кп 2608, кп 2934 и завршава се између кп 2646 и кп 2636, све у КО Гривска.  

  

Засеок 1 - Петровићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 1037/1, кп  

1037/3, кп 1038, кп 1053, кп 1054, кп 1052, кп 1049, кп 1046, кп 1050, све у КО Гривска.  

 Петровићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Миливојевићи - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 1280/1, 

кп 1247, кп 1248, кп 1274 ,кп 1272, кп 2924 све у КО Гривска.  

Миливојевићи- многобројна породица 

 

Засеок 3 - Мојсиловићи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 656, кп  

1188/5, кп 1188/6, кп 1187, све у КО Гривска.  

Мојсиловићи- многобројна породица 

  

Засеок 4 - Недићи - Опис предложеног засеока бр.4 – Засеок се налази на кп 624, кп 1493, кп 

1494, кп 1501, кп 1529/1, кп 1496, кп 1497, кп 1500, све у КО Гривска.  

 Недићи- многобројна породица 

 

Засеок 5 - Филиповићи - Опис предложеног засеока бр.5 – Засеок се налази на кп 1576, кп  

1577, кп 1578, све у КО Гривска.  

Филиповићи- многобројна породица 

  

Засеок 6 - Гавриловићи - Опис предложеног засеока бр.6 – Засеок се налази на кп 1695/1, кп  

1709/1, кп 1712/1, кп 1710, кп 1703/1, кп 1696/1, све у КО Гривска.  

 Гавриловићи- многобројна породица 

 

Засеок 7 - Бјељића Брдо - Опис предложеног засеока бр.7 – Засеок се налази на кп 1827/1, све 

у КО Гривска.  

 Бјељићи- многобројна породица 

 

Засеок 8 - Ливадски - Опис предложеног засеока бр.8 – Засеок се налази на кп 428, кп 429/2, 

све у КО Гривска.  

  

Члан 16.  



  

У насељеном месту Миросаљци утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1   - Миросаљачка- Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ступчевићи, између кп 1125/1 и кп 1598/3, иде дуж кп 1125/4, кп 1600, кп 

   

1607   и завршава се код границе са насељеним местом Драгојевац, између кп 1011/5 и кп 998, 

све у КО   Миросаљци.  

  

Улица бр. 2 - Сунчана - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1230/5 и кп 1262/3, иде дуж кп 1600 и завршава се код раскрснице предложених 

улица 17, и 24, између кп 899/2 и кп 840, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 3 - Гајева - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1221/2 и кп 1125/5, иде дуж кп 1600, кп 1601 и завршава се између кп 1139 и кп  

1148/3, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 4 - Стабала - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице  

3, између кп 1202/3 и кп 1164, иде дуж кп 1611, делом кп 1164, кп 1165, кп 1166/2, дуж кп 

1611, делом кп 2395, кп 2416, кп 2396, кп 2398, кп 2400/2, кп 1611, кп 2422, кп 2414, кп 1611, 

кп 94/5 (КО Трешњевица), кп 1611 и завршава се код кп 2252, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 5 - Виноградарска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене 

улице  

2, између кп 901 и кп 902, иде дуж кп 923, кп 954 и завршава се између кп 938/2 и кп 918, све у 

КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 6 - Шеварчанска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 1261 и кп 1220/2, иде дуж кп 1610/1, кп 1608 и завршава се код предложене 

улице 26, између кп 1368 и кп 1409/1, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 8 - Лука - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 6, 

између кп 1222/5 и кп 1222/3, иде дуж кп 1222/2, кп 1610/1, делом кп 1220/2, дуж кп 1218/4, кп 

1610/1, делом кп 1549, кп 1548, кп 1547/3, кп 1547/2, кп 1547/1, кп 1546/3, кп 1546/2, кп 1546/1, 

кп 1545, кп 1544, кп 1564/1, наставља дуж кп 1610/1 и завршава се код раскрснице 

предложених улица 10 и 16, између кп 1565 и кп 1614, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 9 - Боровњак - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене 

улице 8, између кп 1204/2 и кп 1549, иде дуж кп 1610/1, кп 2289, кп 1598/3, кп 2287, делом кп 

2243/2, кп 2244, кп 2242/1, кп 2231, кп 2232, кп 2234 и завршава се између кп 2230 и кп  

2233, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 10 - Рустине - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 1579/2 и кп 1614, иде дуж кп 1613, кп 1612, делом кп 1644, кп 2220, кп 2221, кп 

2219, кп 1612, кп 1645, кп 1646, кп 1655/1, кп 1655/2, кп 1645, кп 1665/2, кп 1666/3, кп  

1656, кп1667, кп 1666/2, кп 1668, кп 1669/1, кп 1676/2, кп 2003, кп 2013/2, кп 2009, кп 2008, кп 

2014, кп 1612, кп 2098, кп 1907 и завршава се између кп 1898 и кп 1889, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 11 - Пољанице - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 1667 и кп 1676/1, иде делом кп 1671, кп 1674, кп 1673/1, кп 1663/2, кп 

1663/1, кп 1662/1, кп 1661/2, кп 1660, кп 1680, кп 1682, кп 1680, кп 1683, кп 1678, дуж кп 1609, 

делом кп 1733, кп 1714, кп 1710, кп 1713, кп 1712/5, кп 1712/4 и завршава се између кп 1729 и 

кп 1712/1, све у КО Миросаљци.  



  

Улица бр. 12 - Острешка - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 2170/1 и кп 2166, иде дуж кп 1611 и завршава се код границе са насељеним 

местом Трешњевица, кп 2177/1, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 13 - Гаришта - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 2036 и кп 2067, иде дуж кп 2070, кп 2071 и завршава се између кп 2058 и 

кп 2039/1 све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 14 – Иве Андрића - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бели Камен, између кп 1869/7 и кп 2101/2, иде дуж кп 1612, кп 1907, делом 

кп 1900, кп 1901/2, кп 1901/1, кп 1910, дуж кп 1951, кп 2434, кп 1971/1, кп 1961/8 и завршава се 

између кп 1957/2 и кп 1957/5, све у КО Миросаљци.  

Иве Андрића- назив преузет из суседне општине Лучани 

 

  

Улица бр. 15 - Корита - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице 

14, између кп 1900 и кп 1896/2, иде дуж кп 1907, кп 1904/2, кп 1904/1, кп 1902/2, кп 1908, кп  

1911/2, кп 1911/4 и завршава се између кп 1917 и кп 1911/3, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 16 - Селиште - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 8 и 10, између кп 1565 и кп 1614, иде дуж кп 1610/1, делом кп 1579/1, кп 

1580, дуж кп 1610/1, кп 1446/2, делом кп 1388/2, кп 1388/1, дуж кп 1606, кп 617/3, кп 611, кп  

593, кп 588, кп 1791/3, кп 1792/3, кп 274, кп 1779/2, кп 1803, кп 1804/2, кп 1804/1, кп 1805/3, кп 

1805/4, кп 282/2, кп 282/1 и завршава се код границе са насељеним местом Котража између кп  

280/1 и кп 1805/2, све у КО Миросаљци.  

 Селиште- назив преузет из суседне општине Лучани 

 

Улица бр. 17 - Соколска - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 24, између кп 899/2 и кп 830/2, иде дуж кп 1600, кп 1265 и завршава се 

код границе са насељеним местом Драгојевац, кп119, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 18 - Осоје - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене улице 

17, између кп 823 и кп 401/1, иде дуж кп 428, кп 729 и завршава се између кп 727 и кп 83, све у 

КО Миросаљци.  

 

Улица бр. 19 - Кликова - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 398 и кп 399/1, иде дуж кп 428 и завршава се код предложене улице 17, 

између кп 421/2 и кп 381, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 20 - Козјака - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене улице 

17, између кп 433/1 и кп 433/4, иде дуж кп 433/3, кп 379/2, кп 1602/2 и завршава се између кп 

140/9 и кп 180, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 21 - Купинска - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 20, између кп 185 и кп 186/1, иде дуж кп 203, кп 1603 и завршава се између кп 576 и кп  

499/3, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 22 - Рајковац - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 21, између кп 336 и кп 480/2, иде дуж кп 481/1, кп 469 и завршава се између кп 474 и кп  

470/1, све у КО Миросаљци.  

  



Улица бр. 23 - Јабучине - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене 

улице 21, између кп 514 и кп 480/2, иде дуж кп 481/2 и завршава се између кп 464 и кп 496/1, 

све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 24 - Шљивика - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 17, између кп 840 и кп 830/2, иде дуж кп 1606 и завршава се између кп 

617/2 и кп 1386/1, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 25 - Воденичарска - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене 

улице 24, између кп 669 и кп 1374/2, иде делом кп 668/2, кп 668/1, кп 667, кп  

666/4, кп 666/1 и завршава се између кп 665 и кп 675, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 26 - Чантровина - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 24, између кп 857 и кп 1374/2, иде дуж кп 895 и завршава се између кп 890 и кп 1367, све 

у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 27 - Присоје - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене улице 

24, између кп 626 и кп 656/2, иде дуж кп 656/1, кп 1606, кп 1379, кп 1390/2, кп 1394, кп 1390/2 и 

завршава се код предложене улице 26, између кп 1403/1 и кп 1372, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 28 - Липовица - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 1792/1 и кп 252, иде дуж кп 274, кп 275, делом кп 251, кп 248/5, кп 248/6, 

кп 248/7, кп 248/2, кп 248/1, дуж кп 244, кп 298, делом кп 292/1 и завршава се између кп 296 и 

кп 291/2, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 29 - Извора - Опис предложене улице бр.29 – Улица почиње од предложене улице 

16, између кп 1804/2 и кп 1805/4, иде делом кп 1805/3, кп 1598/1, кп 274, кп 265/2, кп 263/1, кп 

263/3, кп 265/1, кп 264, кп 263/1, кп 264, кп 244 и завршава се између кп 242/3 и кп  

271/1, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 30 - Јастребовац - Опис предложене улице бр.30 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 1803 и кп 1794/1, иде дуж кп 1842, кп 1845, делом кп 1936/1, кп 1834, дуж 

кп 1846 и завршава се између кп 1850 и кп 1840, све у КО Миросаљци.  

  

Улица бр. 31 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.31 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Драгојевац, кп 962, иде дуж кп 964, кп 1599, кп 1605, кп 782/2, кп 755/3, 

делом кп 735/2, кп 736 и завршава се између кп 740 и кп 735/3, све у КО Миросаљци.  

  

Засеок 1 - Стојановићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 30, кп 33, 

кп 38, кп 9/2, кп 6, кп 3, кп 5/2, кп 10/1, све у КО Миросаљци.  

 Стојановићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Мићићи - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 1978, кп 1980, 

кп 1982, све у КО Миросаљци.  

Мићићи- многобројна породица 

   

  

Члан 17.  

  

У насељеном месту Северово утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Јарчиште - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 7, између кп 1988 и кп 2595, иде дуж кп 3163 и завршава се код границе 

са насељеним местом Крушчица, између кп 2931 и кп 2903, све у КО Северово.  

  



Улица бр. 2 - Воћарска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 7, између кп 1988 и кп 2595, иде делом кп 2028, кп 1989, кп 1990, кп 

1994/1, кп 1997, кп 2025, кп 2014/4, кп 2014/3, кп 1979/2, кп 1984, кп 1980, кп 1982, кп 1974/1, 

кп 3159 и завршава се између кп 1953 и кп 2664, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 3 - Зеленгорска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене 

улице 7, између кп 2580 и кп 2425/2, иде дуж кп 3162 и завршава се између кп  

2451/1 и кп 2465/5, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 4 - Бреза - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене улице 2, 

између кп 2014/3 и кп 2014/1, иде дуж кп 2014/4, кп 2013/2, кп 2025, делом кп 2023/3, кп 2029,  

  

кп 2031,кп 2033, кп 2034, кп 2036, кп 3160, кп 2066, кп 2105/1, кп 2106 и завршава се између кп  

2112 и кп 2107, све у КО Северово.  

  

Улица бр.5 - Острошка - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 

4, између кп 1977 и кп 2015/2, иде делом кп 2025, кп 1976, кп 1972/2, кп 1969/1, кп 1965/1, кп 

1963/2, кп 1959, кп 2037/2, кп 2037/1, кп 2043, кп 2045, кп 2046, дуж кп 3156 и завршава се 

између кп 2072 и кп 1922, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 6 - Клик - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 19, 

између кп 540/2 и кп 540/1, иде дуж кп 540/4, кп 3146, делом кп 1760, кп 1759, кп 1758, кп 1757, 

кп 1755, кп 1754, кп 1736, кп 1735, кп 3146, кп 1728, кп 1727,кп 3146, кп 1209, кп 1723/1, дуж 

кп 3146 и завршава се код границе са насељеним местом Роге, између кп 1822 и кп 2082, све у 

КО Северово.  

  

Улица бр. 7 - Шумска - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 2 и 1, између кп 2592 и кп 2600, иде делом кп 2595, кп 2591, кп 2590, кп 

2584, кп 2589, кп 2588, кп 2587, кп 2585, кп 2581, кп 2580, кп 3162, кп 2426/3, кп 2427, кп 2429, 

кп 2430, кп 2431, кп 2432, кп 2434/2, кп 2438/3, кп 2438/4, кп 2438/5, кп 2442, кп 2446/2, кп 

2449/7 и завршава се код границе са насељеним местом Гривска, између кп 2449/6 и кп 2446/3, 

све у КО Северово.  

  

Улица бр. 8 - Поточка - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 2637 и кп 2640/1, иде дуж кп 2639/3, делом кп 2641, кп 2642, кп 2643, кп 2677, кп  

2679, кп 2678, кп 2676, кп 2675, кп 2700, кп 2701, кп 2704, кп 2705, кп 2705, кп 2706, кп 2733, 

кп  

3164, кп 3168, кп 1915, кп 1913, кп 1912, кп 1623/3, кп 1623/2, кп 1623/1, кп 3158, кп 3168, кп  

2745/1, дуж кп 3148/1, кп 3148/2, кп 3143, делом кп 1127, кп 1128, кп 1131, кп 1124, кп 1132, кп 

1121, кп 1120, кп 1117, кп 1113, кп 1115, кп 1108/3, кп 1107, кп 1104, кп 1103, кп 1102, кп 1101, 

кп 1093, кп 1092/1, кп 1089, кп 1090, кп 1369, кп 1371, кп 1073, кп 1074, кп 1063/3, кп 1063/2 и 

завршава се између кп 1063/1 и кп 1060, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 9 - Брђани - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 8, 

од кп 2745/1, иде делом кп 1577, кп 1578, кп 1568, кп 1560, кп 1562, кп 1561, кп 1558/3, кп 

1558/2, кп 1558/1, кп 3152, кп 1532, кп 3154, кп 1495, кп 1485, кп 1486/1, кп 1459, кп 1453/1, кп 

1451, кп 1429, кп 1452, дуж кп 3152, делом кп 2981, кп 2980, кп 2979, кп 2976, кп 2975, кп 2974, 

кп 2948, кп 3091, кп 3093, кп 3111, кп 3110, кп 3109, кп 3128/1, кп 3128/2, кп 3118, кп 3132, кп 

3124/3, кп 3124/4, кп 3124/2, кп 3135/1, кп 3138, кп 3136, кп 3137и завршава се између у кп  

3133/1, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 10 - Речна - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене улице 8, 

између кп 1128 и кп 1245/1, иде дуж кп 3143, делом кп 831, кп 830, кп 828, дуж кп 3143, делом 

кп 787, кп 786, кп 762, кп 761, кп 658/3, кп 658/4, кп 666, кп 667, кп 670/2, кп 675, кп 676, кп 



679/6, кп 679/4, кп 679/2, кп 3143 и завршава се код предложене улице 19, између кп 682/1 и кп 

319/5, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 11 – Малинска  - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 19, између кп 240 и кп 3143, иде делом кп 239, кп 238, кп 237, кп 248, кп 236, кп 235, кп 

231/1, кп 234, кп 216, кп 217/1, кп 213/3, кп 3142, кп 115, кп 114, кп 113, кп 122, кп 20, кп 17, кп 

14, кп 11, кп 10, кп 2/3, кп 2/4, кп 9 и завршава се код границе са насељеним местом Скржути, 

између кп 4 и кп 8, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 12 - Тополска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 217/5 и кп 234, иде дуж кп 273, делом кп 232, кп 230/2, дуж кп 274 и 

завршава се између кп 226 и кп 253, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 13 - Храстова - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 6, између кп 520/2и кп 1760, иде дуж кп 541/2 и завршава се између кп 500 и кп 1785, све 

у КО Северово.  

  

Улица бр. 14 - Језерска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 825/2 и кп 942/3, иде дуж кп 972, кп 971 и завршава се између кп 954 и кп 

947/1, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 15 - Брдска - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене улице 

6, између кп 1708 и кп 1849, иде дуж кп 3156, кп 3155 и завршава се између кп 1636 и кп 1890, 

све у КО Северово.  

  

Улица бр. 16 - Буковичка - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 9, између кп 1498 и кп 1533/1, иде дуж кп 3152, кп 3153, кп 1474, кп 3150 и завршава се 

између кп 1294 и кп 1466/2, све у КО Северово.  

  

Улице бр. 17 - Ратарска - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 1497 и кп 1474, иде дуж кп 3153, кп 3150, кп 1309 и завршава се између кп  

1283 и кп 1284, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 18 - Превија - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене улице 19, 

између кп 539 и кп 422, иде дуж кп 3145, делом кп 466, кп 463, кп 464, кп 461, 3145 и завршава се 

код границе са насељеним местом Роге између кп 460 и кп 458, све у КО Северово.  

  

Улица бр. 19 - Ливадска- Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 6, између кп 540/1 и кп 524, иде делом кп 539, кп 422, кп 576, кп 3144, кп 577, кп 421, кп 

420, кп 419/1, кп 419/2, кп 431, кп 417, кп 414, кп 3144, кп 384, кп 383, кп 382/3, кп 333, кп 332, 

кп 331, дуж кп 3144, кп 3143 и завршава се између кп 31 и кп 38, све у КО Северово.  

  

Засеок 1 - Савићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 589/1, кп 561/1, 

кп 561/2 и кп 589/2, све у КО Северово.  

 Савићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Маринковићи - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 1414, кп  

1395, кп 1375, кп 1393, кп 1389/2 , све у КО Северово.  

 Маринковићи- многобројна породица 

 

Засеок 3 - Јовановићи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 2838, кп 

2831, кп 2832, кп 2833, кп 2839, кп 2498 , све у КО Северово.  

Јовановићи- многобројна породица 

 

Члан 18.  



  

У насељеном месту Вигоште утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 – Љубише Ненадића Чикириза - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње  
између кп 363/2  

и кп 381/10, иде дуж кп 1898 и завршава се код предложене улице 2, између кп 1008 и кп 976/1, 

све у КО Вигоште - Поглед.  

 

Улица бр. 2 - Преседло - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1008 и кп 976/1, иде дуж кп 1898 и завршава се код предложене улице 16, између 

кп 1475/3 и кп 1547/2, све у КО Вигоште.  

  

Улица бр. 3 - Доситејева - Опис предложене улице бр.3 – Улица је наставак 

постојеће Доситејеве улице (насељено место Ариље) кп 388/1, иде дуж кп 393 и 

завршава се код предложене улице 1, између кп 381/4 и кп 386, све у КО Вигоште - 

Поглед.  

 

Улица бр. 4 - Ђурђевака - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 3, између кп 387/3 и кп 387/10, иде дуж кп 387/9 и завршава се између кп 387/4 и кп  

387/7, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 5 - Драгутина Милошевића – Ћикала - Опис предложене улице бр.5 – Улица је 

наставак постојеће улице Драгутина Милошевића – Ђикала (општина Ариље), кп 469/1 (КО  

Вигоште - Поглед.), иде дуж кп 395/1 (КО Ариље), кп 446 (КО Вигоште - Поглед.) и 

завршава се између кп 432 (КО  Вигоште  

- Поглед.) и кп 419/1 (КО Вигоште - Поглед.).  

-   

Улица бр. 6 - Бошка Бухе - Опис предложене улице бр.6 – Улица је део постојеће улице 

Бошка Бухе (општина Ариље), кп 361 (КО Вигоште - Поглед.), иде дуж кп 295/1 (КО Ариље) 

и завршава се код кп 364/8 (КО Вигоште - Поглед).  

  

Улица бр. 7 - Белокаменска - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од 

предложене улице 3, кп 388/1, иде дуж кп 389 и завршава се између кп 461 и кп 402, све у 

КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 8 - Хајдучка - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 409/2 и кп 1898, иде делом кп 409/1, кп 409/3, кп 408/1, кп 407/1, кп 408/2, 

кп 415, кп 416, кп 459/2, кп 427, кп 428/1, кп 429/2, кп 429/4, кп 426, кп 422, кп 423, кп 422 и 

завршава се код предложене улице 5, између кп 419/1 и кп 446, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 9 - Растиња - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

2, између кп 1898 и кп 988/2, иде делом кп 988/3, кп 988/1, кп 982, кп 987/1, дуж кп 1900, 

делом кп 749/1, кп 748, кп 751, кп 1901, кп 665/4, кп 1885, кп 1886 и завршава се између кп  

1883 и кп 1877, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 10 - Шумска - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 2, између кп 1898 и кп 962, иде делом кп 964, кп 965, кп 958, кп 959, кп 951, кп 950, кп 

948/1, кп 952, кп 951, кп 947/1, кп 939/3, кп 939/1, кп 936/2, кп 937, кп 938 и завршава се 

између кп 947/1 и кп 1110, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 11 - Којовина - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене 

улице 2, између кп 1898 и кп 770, иде дуж кп 1903 и завршава се између кп 1770 и кп 816/2, 

све у КО Вигоште-Поглед.  

  



Улица бр. 12 - Вршак - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 801 и кп 1788, иде дуж кп 800 и завршава се између кп 1817 и кп 793/2, 

све у КО Вигоште.  

  

Улица бр. 13 - Липа - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 1783 и кп 1785/2, иде дуж кп 1805 и завршава се између кп 1808 и кп 1738, све у 

КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 14 – Старог храста - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 1482/1 и кп 1608/1, иде дуж кп 1898 и завршава се код границе са насељеним 

местом Богојевићи, између кп 1493 и кп 1617/1, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Засеок - Њивице - Опис предложеног засеока: Засеок обухвата кп 1533, кп 1530, кп 1525 и 

кп 1515. све у КО Вигоште – Поглед.  

  

Улица бр. 17 - Виноградарска - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од границе 

са насељеним местом Богојевићи, између кп 1656 и кп 1662, иде дуж кп 1658 и завршава се 

између кп 1639 и кп 1705, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 18 - База - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 512/31 и кп 579/5, иде дуж кп 1899 и завршава се 

код насељеног места Богојевићи, између кп 653/10 и кп 629/1, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 19 - Пекарска - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 1, кп 579/4, иде дуж кп 1905, делом кп 583/1, кп 587/4, кп 589/7, кп 589/8, кп 589/5, кп  

594/5, кп 600, кп 602 и завршава се између кп 590/1 и кп 607, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 20 - Горњобарска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 529 и кп 530/1, иде делом кп 530/2, кп 527/14, кп 527/1, кп 527/5, делом кп 

541/7, кп 541/6, кп 541/5, кп 543/3, кп 564/6, кп 563/3, кп 560/2, кп 563/1, кп  

560/1, кп 562/3, кп 562/1 и завршава се између кп 562/2 и кп 558, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 21 - Раванска - Опис предложене улице бр 21 – Улица почиње од предложене 

улице 18, кп 537/10, иде дуж кп 535/1, дуж кп 537/5, кп 543/3, кп 537/6, кп 541/6, кп 541/7, 

делом кп 544/1, кп 544/3, кп 522/2, кп 521/10, кп 521/9, кп 547/2, кп 547/3 и завршава се између 

кп 546/2 и кп 547/1, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 22 - Изворска - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене 

улице 21, између кп 523/7 и кп 523/8, иде дуж кп 523/12, делом кп 524/2, кп 524/1 и завршава се 

између кп 526/1 и кп 521/2, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 23 - Моравска - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 576/3 и кп 569/10, иде делом кп 575/1, кп 569/11, кп 573/1, кп 573/5, кп 

572/7, кп 572/8, кп 619/6, кп 619/9, кп 619/2 и завршава се између кп 620/2 и кп 621/2, све у КО 

Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 24 - Брдска - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од предложене улице 

18, између кп 635/7 и кп 653/18, иде дуж кп 1900, кп 1901, делом кп 675/1, кп 673, кп 672, дуж 

кп 1900 и завршава се између кп 1026 и кп 695, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 25 - Грујовина - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене улице 

24, између кп 648/5 и кп 646, иде дуж кп 648/2, кп 647/2, кп 648/3, кп 650/2, кп 552/2, кп 552/1, кп  

1059, кп 1058 и завршава се између кп 1059 и кп 1046, све у КО Вигоште - Поглед.  

  



Улица бр. 26 - Поточка - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 18, кп 653/10, иде дуж кп 653/6, кп 655/11 и завршава се код насељеног места Богојевићи, 

кп 655/21, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 27 - Миротинска - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене 

улице 18, кп 629/1, иде дуж кп 629/10, кп и завршава се код кп 626/2, све у КО Вигоште - 

Поглед.  

  

Улица бр. 28 - Воћарска - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улице 32 ,између кп 511/1 и кп 512/13, иде дуж кп 514, делом кп 515/6, кп 515/1, дуж кп 520/10 

и завршава се између кп 520/3 и кп 518, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 29 - Крсмана Милошевића - Опис предложене улице бр.29 – Улица почиње од 

предложене улице 32 ,између кп 511/2 и кп 509, иде дуж кп 507/1, делом кп 1013, кп 1010/1, кп 

1010/3, кп 1005/2, кп 1005/1, кп 1007/3, кп 1008 и завршава се код раскрснице предложених 

улица 1 и 2, између кп 1898 и кп 1009, све у КО Вигоште - Поглед. Улица почиње од 

предложене улице 18, кп 512/31, иде дуж границе са насељеним местом Ариље, кп 507/1 и 

завршава се код предложене улице 29, кп 511/2, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 30 - Барска - Опис предложене улице бр.30 – Улица почиње границе са насељеним 

местом Ариље, између кп 493/7 и кп 505/3, иде дуж кп 493/9, кп 493/13, кп 504/15, кп 504/2 и 

завршава се између кп 504/9 и кп 504/10, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 31 - Пискавице - Опис предложене улице бр.31 – Улица почиње од предложене 

улице 30, између кп 504/3 и кп 505/3, иде дуж кп 505/2 и завршава се између кп 505/10 и кп  

504/1, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

  

Засеок 1 - Косе - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 1089 и кп 1090, све 

у КО Вигоште - Поглед.  

  

Засеок 2 - Питићи вршак - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 1834 и 

кп 1861, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Засеок 3- Ђорђевићи - Опис предложеног засеока бр.3– Засеок се налази на кп 1541 у КО 

Вигоште - Поглед.  

Ђорђевићи- многобројна породица 

   

  

Члан 19  

  

У насељеном месту Радобуђа утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1- Малорзавска - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 5 и 11, између кп 1167/5 и кп 1167/3, иде дуж кп 2165/1 и завршава се код 

границе са насељеним местом Поглед, између кп 79 и кп 78/1, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 2 - Вратло - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 188 и кп 2165/1, иде дуж кп 183/3, кп 182/5, кп 174, делом кп 166/1, кп 166/4, кп 

166/2, кп 168/1, кп 168/4, кп 96/2, кп 151/1, кп 94, кп 95 и завршава се између кп 117 и кп 139, 

све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 3 - Ратарска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице 

2, између кп 166/1 и кп 168/1, иде делом кп 168/2, кп 168/1, дуж кп 174, кп 2146, делом кп 229, 

кп 235, кп 237, кп 240, кп 241, кп 252, кп 251, кп 250, кп 249, кп 501, кп 502, кп 503, кп 509, кп 



510, кп 494, кп 495, кп 498/1, кп 499, кп 259/3, кп 259/4, кп 263, кп 262, кп 288, кп 2148, кп 295, 

кп 439/3, кп 317/2 и завршава се код предложене улице 14, између кп 318/2 и кп 318/1, све у КО 

Радобуђа.  

  

Улица бр. 4 - Липа - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од границе са насељеним 

местом Поглед, између кп 68/2 и кп 71/2, иде дуж кп 2145/2, кп 2145/4 и завршава се између кп  

62 и кп 85, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 5 - Равногајска - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 11, између кп 1167/4 и кп 1167/3, иде дуж кп 1168/3, 2165/1, кп 1734/3, кп 

1736/3, делом кп 1736/1, кп 1745/4, кп 1745/6, кп 1745/8, кп 1745/1, кп 1746/2, кп 1746/1, кп 1748/1, 

кп 1763, кп 1764, кп 1788/1, кп 1788/2, кп 1744, кп 1755, кп 1772/2, кп 1766/3, кп 1766/4, кп 2050/2, 

кп 2050/3, кп 2055, кп 2056, кп 2057, кп 2061, кп 2064/2, кп 2065, кп 2066 и завршава се код границе 

са насељеним местом Гривска, између кп 2059/1 и кп 2068, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 6 - Јела - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 5, 

између кп 1788/1 и кп 1788/2, иде делом кп 1788/1, кп 1787/2, кп 1785, дуж кп 1777, кп 2160, кп 

2164, делом кп 2019, кп 1987/1, кп 1987/4, кп 1985/1, кп 1985/2, кп 1979/2, дуж кп 1979/6, кп  

1977/5, кп 1942/1 и завршава се између кп 1942/2 и кп 1939/2, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 7 - Брђанска - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 

6, између кп 2018/3 и кп 2019, иде дуж кп 2164, делом кп 1994, кп 1969/3, кп 1970/2, кп 1944 и 

завршава се између кп 1952 и кп 1943, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 8 – Трешњин цвет - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 5, између кп 2165/1 и кп 2158/2, иде делом 1406/2, кп 1408/3, кп 1732/1, дуж кп 2160, кп 

1747/5, кп 2160, кп 2163 и завршава се између кп 1873 и кп 1875, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 9 - Чаирова - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 1407/2 и кп 1159/3, иде делом кп 1406/2, кп 1159/2, дуж кп 2158/2, кп  

2159 и завршава се између кп 197/1 и кп 1478, све у КО Радобуђа.  

  

  

Улица бр. 10 - Брестова - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 155/1 и кп 163/1, иде делом кп 153/4, кп 158, кп 157, кп 154/7, кп 1541, кп 

1537, кп 1539, кп 1538, кп 1533/2, кп 1534, кп 1532/3, кп 1524, кп 1523, кп 1519, кп 1603, кп 

1604, кп 1602/2, кп 1601/2, кп 1612, кп 1600/3, кп 1600/2, кп 1600/4, кп 1598, дуж кп 1632 и 

завршава се између кп 1620 и кп 1580, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 11 - Изворска - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 5, између кп 1167/5 и кп 1167/4, иде делом кп 1167/2, кп 1169/7, кп 1180/2, 

дуж кп 1169/2, кп 1170/2, кп 2145/1, кп 1102/8, кп 2150, делом кп 1100, кп 1099, кп 2150, кп 1082, кп  

1080, дуж кп 2150 и завршава се између кп 699/2и кп 850/2, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 12 - Шумска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 3, између кп 288 и кп 454, иде дуж кп 2148 и завршава се између кп 473 и кп 484, све у 

КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 13 - Ловачка - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 568/1 и кп 1059, иде дуж кп 607, делом кп 596, кп 595, кп 594, кп 591, кп  

585 и завршава се између кп 587 и кп 470, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 14 - Борова - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице  



3, између кп 439/3 и кп 439/2, иде дуж кп 2148, кп 407, кп 2166, делом кп 374/4, кп 371/3, кп 

372/1, кп 675/1, кп 673/2, кп 672/2, кп 672/1, кп 673/1, кп 670, кп 669/1, кп 667/2 и завршава се 

између кп 668 и кп 375/2, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 15 - Дрварска - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 1169/7 и кп 1169/9, иде делом кп 1169/8, дуж кп 1344/2, кп 1347/2, делом 

кп 1339, кп 1340, кп 1338, кп 1341, кп 1364, кп 1365, кп 1338, кп 1337, кп 1333, кп 1331/1, кп 

1369/2, кп 1367, кп 1369/4, кп 1372, кп 1376, кп 2085 и завршава се између кп 1375 и кп 2092, 

све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 16 - Брдска - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене улице 11, 

између кп 2150 и кп 1045, иде делом кп 1044, кп 1042, кп 1041, кп 1017, кп 1018, кп 1035, кп 1025, 

кп 1034, кп 1033 и завршава се између кп 1031/1 и кп 2155, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 17 - Сунчана - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 5, између кп 1395/1 и кп 1731/2, иде дуж кп 2145/3, кп 1395/3, кп 1393/5, кп 1397/2, кп 

1401/3, делом кп 1400/1, кп 1382/1, кп 1398, кп 1393/1, кп 1383 и завршава се између кп 1384 и 

кп 1382/2, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 18 - Дудова - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 1102/8 и кп 1149, иде дуж кп 2145/1 и завршава се између кп 1093 и кп  

1106/1, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 19 - Рзавска - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 79 и кп 77, иде дуж кп 2165/1, кп 2165/2, кп 78/2, кп 72/2, кп 71/2, кп  

2144/2 и завршава се код кп 70/2, све у КО Радобуђа.  

  

Улица бр. 20 - Воћарска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 1059 и кп 1076, иде дуж кп 2156, кп 2155 и завршава се између кп 1056 и 

кп 1061, све у КО Радобуђа.  

  

Засеок 1 - Маринковићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 2113 и кп 

2114, све у КО Радобуђа.  

 Маринковићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Ђорђевићи - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 1848/2, кп  

2143/1, кп 1855/2, све у КО Радобуђа.  

Ђорђевићи- многобројна породица 

  

Засеок 3 - Војиновићи доњи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 1890 у 

КО Радобуђа.  

Војиновићи- многобројна породица 

  

Засеок 4 - Војиновићи - Опис предложеног засеока бр.4 – Засеок се налази на кп 1956 у КО 

Радобуђа.  

Војиновићи- многобројна породица 

  

Засеок 5 - Вранешевићи - Опис предложеног засеока бр.5 – Засеок се налази на кп 354/1 и кп  

353, све у КО Радобуђа.  

 Вранешевићи- многобројна породица 

 

Засеок 6 - Савићи - Опис предложеног засеока бр.6 – Засеок се налази на кп 995, кп 996 и кп  

1263, све у КО Радобуђа.  

 Савићи- многобројна породица 

 



Члан 20.  

  

У насељеном месту Церова утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 – Виктора Зевника - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе 

са насељеним местом Ариље, између кп 725 и кп 722/1, иде дуж кп 722/2, кп 724, кп 798, кп 

797/1, кп 794/4, кп 790/5, кп 789/5, кп 780/2, кп 780/4 и завршава се између кп 779/4 и кп 779/1, 

све у КО Церова.  

  

Улица бр. 2 - Рајковац - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 790/3 и кп 788/6, иде делом кп 790/6, кп 788/7, кп 788/8, кп 787/8, кп 787/11, кп 

787/3, кп 782/2, кп 782/1, кп 782/13 и завршава се између кп 782/7 и кп 782/15, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 3 - Хајдучка - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 802/9 и кп 795/5, иде дуж кп 798, кп 803/1, кп 804/3, кп 804/4, кп 804/6 и 

завршава се између кп 804/5 и кп 804/2, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 4 - Миросаљачка - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 729/4 и кп 786/4, иде дуж кп 1346/2, кп 1359 и завршава се код кп 1344, све 

у КО Церова.  

  

Улица бр. 5 - Уз Ораје - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 

4, између кп 770/2 и кп 1227, иде дуж кп 1356, кп 917 и завршава се код предложене улцице 8, 

између кп 930 и кп 931/3, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 6 - Прудови - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 

4, између кп 762 и кп 1238/3, иде дуж кп 1241, делом кп 735, кп 751 и завршава се код границе 

са насељеним местом Вигоште, кп 1361/3, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 7 - Ловачка - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 4, 

између кп 1231/3 и кп 1232/11, иде дуж кп 1231/9, кп 1231/11, делом кп 1235/1, кп 1234, кп 1213/1, 

кп 1215/2, кп 1223/2 и завршава се између кп 1224 и кп 1222/1, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 8 – Југ-Богданова - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене 

улице 4, између кп 1272 и кп 1237/1, иде дуж кп 1355, делом кп 1210/1, кп 1210/2, 1209/2, кп 

1277, кп 1276/2, кп 1275/2, кп 1274, кп 1273/1, кп 1273/2, кп 1274, кп 1275/2, кп 1276/5, кп 

1278/4, кп 1282/1, дуж кп 1286, делом кп 1355, кп 1153, кп 1155/4, кп 1156, кп 1140, кп 1136/1, 

кп 1136/2, кп 1142, дуж кп 1126, кп 1355, кп 1356, кп 937 и завршава се између кп 933/3 и кп  

939, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 9 - Оздреша - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 1160/1 и кп 1285/1, иде дуж кп 1355, кп 1190 и завршава се код предложене улице , 

између кп 1189 и кп 1191, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 10 - Брдска - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене улице 

8, између кп 1122 и кп 962/2, иде дуж кп 1356, делом кп 970/2, кп 1042, кп 1354, кп 1116/4, 

дуж кп 1354, кп 1072, кп 1073/2, кп 1073/1, кп 1061, кп 1059, кп 1036, кп 1029/3, кп 1026, кп 

1027, кп 1025, кп 1018, кп 1022, дуж кп 1354 и завршава се код границе са насељеним местом 

Драгојевац, између кп 1067/1 и кп 1011, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 11 – Бановски пут - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од 

предложене улице 1, између кп 723/2 и кп 802/8, иде дуж кп 799/2, кп 802/2, кп 801/3, кп 1346/1 

и завршава се код предложене улице 27, између кп 200/1 и кп 197/1, све у КО Церова.  

  



Улица бр. 12 - Поточарска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 836/1 и кп 802/11, иде дуж кп 1351, делом кп 825, кп 824, кп 823, кп 826, 

кп 827, дуж кп 1351, кп 893, кп 891/1, кп 891/2, кп 890, кп 891/2, кп 1352, кп 1351, делом кп 

620 и завршава се код раскрснице предложених улица 25 и 24, између кп 621/1 и кп 1348, све у 

КО Церова.  

  

Улица бр. 13 - Цветна - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 844/3 и кп 843/1, иде дуж кп 841/4 и завршава се између кп 850 и кп 841/9, све у 

КО Церова.  

  

Улица бр. 14 - Крива - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице 

11, између кп 711/1 и кп 712/1, иде дуж кп 712/8, делом кп 714/1, кп 715/1, кп 716 и завршава се 

између кп 717/1 и кп 714/1, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 15 - Школска - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 662/2 и кп 845/2, иде дуж кп 712/8, делом кп 1352 и завршава се између кп 

659 и кп 854/2, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 16 - Моравска - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 703/1 и кп 701/3, иде делом кп 702/6, кп 702/5, кп 702/4, кп 702/1, кп 702/3, 

кп 697/2, кп 697/3, кп 696/2, кп 1362/1, кп 707 и завршава се између кп 1362/1 и кп 706, све у 

КО Церова.  

  

Улица бр. 17 - Багрема - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 349/1 и кп 348/1, иде дуж кп 348/2, кп 359/1 и завршава се између кп 351/1 

и кп 345, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 18 - Изворска - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 239 и кп 243/1, иде делом кп 239, кп 242, дуж кп 241/1 и завршава се 

између кп 241/8 и кп 234/2, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 19 - Сунчана - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 240/6 и кп 234/3, иде дуж 234/4 и завршава се између кп 237 и кп 233, све 

у КО Церова.  

  

Улица бр. 20 - Шумадијска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 11, између кп 308 и кп 318/4, иде дуж 234/4, кп 292/2 и завршава се између кп 292/1 и кп  

292/3, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 21 - Дуга - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене улице 11, 

између кп 281 и кп 246/3, иде дуж 1348, кп 250/1, кп 251 и завршава се између кп 252 и кп  

187, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 22 - Глогова - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од предложене улице 

21, између кп 250/3 и кп 249 иде дуж 1348, кп 291/3, кп 1348, кп 444 и завршава се код 

раскрснице предложених улица 23 и 24, између кп 443 и кп 1347, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 23 - Сунчевица - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 22 и 24, између кп 443 и кп 265 иде дуж 444, кп 1347, кп 1368 и завршава 

се између кп 60 и кп 163/2, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 24 - Виноградарска - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од 

раскрснице предложених улица 22 и 23, између кп 443 и кп 427, иде дуж 444, кп 1438 и 



завршава се код раскрснице предложених улица 12 и 25, између кп 620 и кп 507/1, све у КО 

Церова.  

  

Улица бр. 25 - Јаворска - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 24 12, између кп 620 и кп 507/1, иде дуж 1348, делом кп 1000, кп 996, кп 

997, кп 998, кп 999 завршава се код границе са насељеним местом Вирово, између кп 1000 и кп  

1357, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 26 - Врањска - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 27, између кп 177/2 и кп 197/1, иде делом кп 178/1, кп 196/1, кп 196/8, кп 196/3, кп 196/4, 

кп 195/2 завршава се између кп 195/5 и кп 194, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 27 - Вировачки пут - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 17/2 и кп 200/1, иде дуж кп 1345/1 завршава се код 

границе са насељеним местом Вирово, између кп 57 и кп 1, све у КО Церова.  

  

Улица бр. 28 - Јанковац - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улице 27, између кп 23 и кп 173, иде делом кп 1345/1, кп 175, кп 174/2, кп 174/4, дуж кп 162/1 

завршава се између кп 162/3 и кп 162/2, све у КО Церова.  

  

Засеок 1 - Недељковићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 221/1 и кп 

219/3, све у КО Церова.  

 Недељковићи- многобројна породица 

 

Засеок 2 - Божовићи - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 224/2 и кп  

1362/2, кп 679/1, кп 680, кп 679/3, кп 691, све у КО Церова.  

Божовићи- многобројна породица 

  

Засеок 3 - Росићи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 980/1, кп 1005, 

кп 982, све у КО Церова.  

Росићи- многобројна породица 

  

Засеок 4 - Цветићи - Опис предложеног засеока бр.4 – Засеок се налази на кп 403/2, кп 404, 

кп 395/1, све у КО Церова.  

  Цветићи- многобројна породица 

 

  

Члан 21.  

  

У насељеном месту Добраче утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Добрачка - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 16 и 17, између кп 2952/2 и кп 3095/1, иде делом кп 6382, дуж кп 6436/4, 

делом кп 1484, кп 1483, кп 1482, кп 1481, кп 1476/2, кп 1477, кп 6381, кп 1578, кп 1614/1, кп 

1662, кп 1663, дуж кп 6436/1, делом кп 2247/3 и завршава се код границе са насељеним 

местомо Бреково, између кп 6394/2 и кп 2247/1, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 2 - Анатема - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 1522/2 и кп 2933, иде делом кп 1527/3, кп 1529/2, кп 1526, дуж кп 6398/1, делом кп  

1182, кп 1180, кп 1179 и завршава се између кп 1183 и кп 1177, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 3 - Изворска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене улице  

1, између кп 1615/1 и кп 6402, иде делом кп 1614/1, кп 1614/2, кп 1604/1, кп 1605/2, кп 1603, кп 

1601, дуж кп 1587/3, кп 6403/1, кп 2862, кп 6404 и завршава се између кп 2674 и кп 2573, све у 

КО Добраче.  



  

Улица бр. 4 - Потковачица - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 2014 и кп 2361, иде дуж кп 6403/1, кп 2386, делом кп 2385, кп 2447, кп 2451, 

кп 2542, кп 2540, кп 2500, кп 2499 и завршава се између кп 2498/1 и кп 2503/1, све у КО 

Добраче.  

  

Улица бр.5 - Ковачица - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 2285 и кп 2248/6, иде делом 2249, кп 2248/7, кп 2248/8, дуж кп 2273, делом кп  

2418, кп 2398, кп 2390 и завршава се између кп 2387/2 и кп 2398/6, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 6 - Дудова - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 2168 и кп 2170, иде делом 2169, кп 2171, кп 2175/1, кп 2206/1, кп 2213/2, кп 2132, кп  

2224 и завршава се код границе са насељеним местом Бреково, кп 2226, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 7 - Доњоострешка - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од  

предложене улице 1, између кп 2168 и кп 2045, иде дуж кп 6394/1, кп 6389, кп 203, делом кп  

194, кп 184 и завршава се између кп 183 и кп 187, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 8 - Коса - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1693 и кп 1675/1, иде делом кп 1890/1, кп 1676, дуж кп 6401, кп 1801 и завршава се 

између кп 1802 и кп 1786, све у КО Добраче.  

  

 

Улица бр. 9 - Острешка - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Латвица, кп 572, иде дуж кп 6394/1, кп 1172/1, кп 6398/1, кп 6399, кп 6394/1, 

кп 6388, кп 150/6 и завршава се између кп 150/5 и кп 154, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 10 - Брдска - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 1012/1 и кп 689/2, иде дуж 1012/2, кп 1012/3, кп 1011/4, кп 1010/1, кп 1063, кп 

1064, кп 1065, кп 1066, кп 1085/3, кп 1104, кп 1468 и завршава се између кп 1097 и кп 1467, све 

у КО Добраче.  

 

Улица бр. 11 - Бокаре - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 1006 и кп 1128, иде дуж 6398/1 и завршава се између кп 1089 и кп 1118, све у КО 

Добраче.  

  

Улица бр. 12 - Долови - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене улице 

9, између кп 440 и кп 441, иде дуж 6385 и завршава се између кп 85 и кп 461/1, све у КО 

Добраче.  

  

Улица бр. 13 - Кућанска - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене  

  

улице 9, између кп 1749 и кп 1003/1, иде дуж 6399, кп 6400/1 и завршава се између кп 1705/2 и 

кп 1062, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 14 - Пљешивачка - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од 

предложене улице 1, између кп 6346/4 и кп 2952/2, иде дуж 2926/5, делом кп 2952/2, кп 3006, 

кп 3005, кп 3004, кп 1372, кп 1373, кп 1360/3, кп 1360/1, кп 6379, кп 1311, кп 1323, кп 1354, 

дуж кп 6397 и завршава се између кп 2984 и кп 1389, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 15 - Вучјак - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1385 и кп 1356, иде дуж 6397, делом кп 1298, дуж кп 1322, кп 1321, кп 

6393, делом кп 621/1, кп 684, кп 672, кп 817, кп 910, кп 906 и завршава се између кп 909 и кп 

916, све у КО Добраче.  

  



Улица бр. 16 - Брегова - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 17, између кп 3093/1 и кп 6382, иде дуж 6435, кп 6434 и завршава 

се између кп 6392 и кп 3714/3, све у КО Добраче.  

 

  

Улица бр. 17 - Букова - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 16 и 1, између кп 3093/1 и кп 3095/1, иде дуж 6435, кп 6406/3, кп  

3428,  

  

делом кп 6497, кп 4701/1, кп 4706/1, кп 4918/2, кп 5084, кп 5100, кп 4872 и завршава се  

између кп 4871 и кп 6406/3, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 18 - Седалац - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од предложене 

улице 17, између кп 4049 и кп 3130, иде дуж 4059, кп 6405 и завршава се између кп 3262 и 

кп 2754/3, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 19 - Подседалац - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 18, између кп 3352 и кп 3340, иде делом кп 3346, кп 3348/2, кп 3341, кп 3343, кп 3344, 

кп 3339, кп 3336/2, кп 3334 и завршава се између кп 3276 и кп 3289, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 20 - Шумска - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од предложене 

улице 17, између кп 3458 и кп 4068, иде дуж кп 6406/3, делом кп 4769/4, кп 4772, кп 3404, 

кп 3391, кп 3377, кп 3370/2, кп 3370/1 и завршава се између кп 3366 и кп 4060, све у КО 

Добраче.  

  

Улица бр. 21 - Храстова - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 17, између кп 5099 и кп 6406/3, иде делом кп 5096, кп 6406/3, кп 4881, кп 4882, кп 4888, 

дуж кп 4889, кп 4883, кп 6419 и завршава се између кп 4909 и кп 4742/1, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 22 - Клисура - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Прилике, између кп 3946 и кп 3875, иде делом кп 3877, кп 3946, кп 3947, 

кп 3968, кп 3967 и завршава се између кп 3990 и кп 3968, све у КО Добраче.  

 Клисура- назив преузет из суседне општине Ивањица 

 

Улица бр. 23 - Забрежје - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од предложене 

улице 17, између кп 3621/1 и кп 3620, иде делом кп 3621/2, кп 3637/2, кп 3754/3, дуж кп 6412 

и завршава се између кп 4074 и кп 3788/1, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 24 - Моравичка - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње од предложене 

улице 17, између кп 3714/2 и кп 6392, иде делом кп 6434, кп 3714/3, кп 6408/1, кп 3828/1, кп  

3828/4, кп 3829/1, кп 3831/4 и завршава се између кп 3847/1 и кп 3831/5, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 25 - Манастирска - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ступчевићи, између кп 580 и кп 6428/1, иде дуж кп 6391, кп 576/2, кп 6391, 

кп 6392 и завршава се код границе са насељеним местом Прилике, између кп 3874/1 и кп  

3909/3, све у КО Добраче.  

 Манастирска- назив преузет из суседне општине Ивањица 

 

Улица бр. 26 - Стабала - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од предложене 

улице 25, између кп 3852/2 и кп 3879/2, иде дуж кп 6392, кп 3877, кп 6413, делом кп 3846, кп  

3844 и завршава се између кп 3813 и кп 3839, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 27 - Подови - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене улице 

16, између кп 3042 и кп 3679/2, иде дуж кп 6408/1, кп 6411, кп 6162, делом кп 6163, кп 6164, кп 



6165/2, дуж кп 6411 и завршава се код границе са насељеним местом Шареник, између кп 5260 

и кп 6165/2, све у КО Добраче.  

 Подови- назив преузет из суседне општине Ивањица 

 

Улица бр. 28 - Млинска - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улице 27, између кп 5399 и кп 5403, иде дуж кп 5411, кп 6417, кп 5393/2, кп 6418, кп 4612, кп 

5362, кп 5354, кп 5366, кп 5378/1, кп 5380 и завршава се између кп 5379 и кп 5383, све у КО 

Добраче.  

  

Улица бр. 29 - Кермази - Опис предложене улице бр.29 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бреково, између кп 5236/1 и кп 5149, иде дуж кп 6420, кп 5161, делом кп 

5123, кп 5007/1, кп 5172, кп 4993/3, кп 4999 и завршава се између кп 4998 и кп 5000/1, све у КО 

Добраче.  

  

Улица бр. 30 - Подмаличка - Опис предложене улице бр.30 – Улица почиње од предложене 

улице 32, између кп 5506/1 и кп 6093/7, иде дуж 6421, кп 5516, кп 5551, кп 6415 и завршава се 

између кп 5663 и кп 4152, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 31 - Ратарска - Опис предложене улице бр.31 – Улица почиње од предложене 

улице 32, између кп 5521/4 и кп 5984, иде делом кп 5521/5, кп 6421, кп 6008, кп 6011/1, кп  

6011/2 и завршава се између кп 6086 и кп 6013, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 32 - Маличка - Опис предложене улице бр.32 – Улица почиње од предложене 

улице 27, између кп 6097/39 и кп 6123/3, иде делом кп 6097/2, кп 6097/18, дуж кп 6098, кп 

6092/1, кп 6421, кп 5879/8, кп 6421, делом кп 5746, кп 5752, кп 5756, кп 5757, кп 5755, кп 5754, 

кп 5756, кп 5758, кп 5775, кп 5767/1, кп 5766/2 и завршава се између кп 5762 и кп 5766/3, све у 

КО Добраче.  

  

Улица бр. 33 - Лужинска - Опис предложене улице бр.33 – Улица почиње од предложене 

улице 27, између кп 6077/1 и кп 6138/2, иде делом кп 6422, кп 6138/5, кп 6139/1, кп 6139/15, кп 

6139/16, кп 6066/10, дуж кп 6422, делом кп 6298, кп 6297/6 и завршава се између кп 6297/3 и кп  

6297/1, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 34 - Ливадска - Опис предложене улице бр.34 – Улица почиње од предложене 

улице 33, између кп 6141 и кп 6203, иде дуж кп 6173, делом кп 6169/1 и завршава се између кп  

6167 и кп 6170/1, све у КО Добраче.  

  

Улица бр. 35 – Пут за Даријевића Реку - Опис предложене улице бр.35 – Улица почиње од 

границе са насељеним местом Прилике, између кп 5762 и кп 5764, иде дуж кп 5763/2, кп 5765/2, кп 

5767/4, кп 6293/2, кп 6295/2, кп 6288/2, кп 6297/5, кп 6287/6, кп 6378/2, кп 6374/2 и завршава се код 

границе са насељеним местом Прилике, између кп 6374/1 и кп 6374/3, све у КО Добраче.  

 Пут за Даријевића Реку- назив преузет из суседне општине Ивањица 

 

Засеок 1 - Петровићи - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 701, кп 703, 

кп 740, све у КО Добраче.  

Петровићи- многобројна породица 

  

Засеок 2 - Манастирски крст - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп 599, 

кп 608, кп 632, кп 633, 634, све у КО Добраче.  

  

Засеок 3 - Вилимановићи - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 6269, кп  

6270/1, кп 6270/3, све у КО Добраче.  

 Вилимановићи- многобројна породица 

  

  



Члан 22.  

  

У насељеном месту Поглед утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 – Иве Лоле Рибара - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 188/12 и кп 185/14, иде дуж кп 1891 и завршава се код 

границе са насељеним местом Радобуђа, између кп 1377 и кп 1424, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 2 - Лазине - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 20 и кп 186/21, иде дуж кп 1892/1, кп 1356/2, делом кп 1362, кп 1891 и завршава се 

између кп 1364 и кп 1368/1, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 3 - Беловрелска - Опис предложене улице бр.3 – Улица почиње од предложене 

улице 2, између кп 83 и кп 75, иде делом кп 76, кп 80, кп 79, кп 78/3, кп 78/2, кп 1342, кп 1343, 

кп 1395, кп 1344 и завршава се између кп 1347 и кп 1343, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 4 - Малорзавска - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1377 и кп 1418/2, иде делом кп 1891, кп 1380, делом кп 1371 и завршава се 

између кп 1370 и кп 1373, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 5 - Баричка - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене улице 

1, између кп 185/1 и кп 186/9, иде делом кп 186/1 и завршава се између кп 186/11 и кп  

185/29, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 6 - Рударска - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 7, између кп 185/13 и кп 185/5, иде дуж кп 185/14 и кп, делом кп 185/10 

и завршава се између кп 185/9 и кп 180/34, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 7 - Бошка Бухе - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 7, кп 185/2 (КО Вигоште - Поглед), иде дуж кп 295/1 (КО Ариље) и 

завршава се код кп 244/2 (КО Вигоште - Поглед).  

  

Улица бр. 8 - Барице - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 7, 

између кп 185/17 и кп 180/27, иде делом кп 180/24, кп 180/27, кп 180/33, кп 180/29, кп 180/12, 

кп 180/13, кп 180/14, кп 180/34, кп 180/35 и завршава се између кп 180/15 и кп 180/16, све у КО 

Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 9 - Поглеђанска - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од предложене 

улице 7, између кп 180/7 и кп 179/8, иде дуж кп 180/1, делом кп 175/1 и завршава се код 

предложене улице 10, између кп 180/18 и кп 175/3, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 10 - Поточарска - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од предложене улице 

7, између кп 177/6 и кп 257/1, иде дуж кп 1893, кп 260/38, кп 317/6, кп 317/3, кп 1127/3, кп 1127/1 и 

завршава се између кп 1127/2 и кп 1132, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 11 - Сокаче - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене улице 

10, између кп 259/2 и кп 257/1, иде делом кп 258/1, кп 258/2, кп 259/1, кп 322/2, кп 322/1, кп 

323/1, кп 324, кп 327/2, кп 1124, кп 329, кп 331/1, кп 1123/13 и завршава се између кп 1121 и кп 

1123/8, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 12 - Изворска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 174/3 и кп 260/2, иде дуж кп 1893 и завршава се код предложене 

улице 14, између кп 100 и кп 294, све у КО Вигоште - Поглед.  

  



Улица бр. 13 - Врело - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од предложене улице 

7, кп 244/2, иде дуж кп 1897 и завршава се код предложене улице 15, између кп 1107 и кп  

1173/2, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 14 - Средњобрешка - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од 

предложене улице 13, између кп 1174 и кп 1143, иде дуж кп 1895, кп 1894 и завршава се 

између кп 99 и кп 1218, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 15 - Клокочка - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 13, између кп 1179 и кп 1117, иде дуж кп 1897, кп 1243/4, кп 1237/3, кп 1207/2, кп 1897, 

кп 1223/3, кп 1233/4, кп 1227/5, кп 1232/3, кп 1232/4, кп 1911, кп 1231/8, кп 1310 и завршава се 

између кп 1330 и кп 1311, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 16 - Брестова - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 15, између кп 1231/7 и кп 1231/3, иде дуж кп 1231/4, кп 1227/1, кп 1227/4, кп 1228/3, кп  

1230/2, кп 1230/1 и завршава се између кп 1229/2 и кп 1231/8, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Улица бр. 19 - Рзавска - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 79 и кп 77, иде дуж кп 2165/1, кп 2165/2, кп 78/2, кп 72/2, кп  

71/2, кп 2144/2 и завршава се код кп 70/2, све у КО Радобуђа. Улица почиње од кп 1394/3, иде 

дуж кп 2144/2 и завршава се код кп 1384/1, све у КО Вигоште-Поглед.  

 

  

Засеок 1 - Грабић - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 1315 и кп 1317/1, 

све у КО Вигоште - Поглед.  

 

Засеок 2 - Аћимовића чесма - Опис предложеног засеока бр.2 – Засеок се налази на кп  

1244/2, кп 912, кп 913, кп 930, кп 929, кп 921, све у КО Вигоште - Поглед.  

Аћимовићи- многобројна породица 

  

Засеок 3 - Цер - Опис предложеног засеока бр.3 – Засеок се налази на кп 1454, кп 1455, кп 

1456, кп 1435, све у КО Вигоште - Поглед.  

  

Члан 23.  

  

У насељеном месту Вране утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Грабовички пут - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 9 и 10, између кп 899/1 и кп 1004/2, иде дуж кп 1591 и завршава се код 

границе са насељеним местом Сврачково (општина Пожега), између кп 1415/1 и кп 1414, све у 

КО Вране.  

 Грабовички пут- назив преузет из суседне општине Пожега 

 

Улица бр. 2 - Брдска - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1064/1 и кп 1256, иде дуж кп 1603, делом кп 1241/2, кп 1232, кп 1234/1, кп 1235/2, кп 

1233/2, кп 1233/1, кп 1234/1, кп 1239/3, кп 1238, кп 1245/1, кп 1245/2, кп 1247/2 и завршава се 

код предложене улице 1, између кп 1247/1 и кп 1247/3, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 3 - Рзавска - Опис предложене улице бр.3 – Улица 3 почиње од предложене улице 

2, између кп 1105 и кп 1241/2, иде дуж кп 1603, кп 1569, делом кп 1572/2, кп 1575/1 и завршава 

се између кп 1574 и кп 1575/2, све у КО Вране.  

  



Улица бр. 4 - Гојка Ђурића - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од предложене 

улице 3, између кп 1223 и кп 1174, иде дуж кп 1601, делом кп 1212, кп 1213 и завршава се 

између кп 1214 и кп 1602, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 5 - Молерова - Опис предложене улице бр.5 – Улица почиње од предложене 

улице 1, између кп 1060 и кп 1257/1, иде дуж кп 1597 и завршава се између кп 1259/1 и кп 

1044/2, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 6 - Јасење - Опис предложене улице бр.6 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1325 и кп 1269/1, иде дуж кп 1598, делом кп 1038, кп 1035, кп 1033, кп 1034, дуж кп  

1587 и завршава се између кп 173/2 и кп 178, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 7 - Бреза - Опис предложене улице бр.7 – Улица почиње од предложене улице 6, 

између кп 177/2 и кп 173/2, иде дуж кп 1587 и завршава се код границе са насељеним местом 

Сврачково, између кп 112 и кп 1365, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 8 - Коса - Опис предложене улице бр.8 – Улица почиње од предложене улице 1, 

између кп 1455 и кп 1200, иде дуж кп 1601, делом кп 1488, кп 1489/1, кп 1490, дуж кп 1491/1 и 

завршава се између кп 1470 и кп 1506, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 9 - Кучај - Опис предложене улице бр.9 – Улица почиње од раскрснице 

предложених улица 1 и 10, између кп 843 и кп 1004/2, иде дуж кп 1588 и завршава се између кп  

283 и кп 294, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 10 - Врањански пут - Опис предложене улице бр.10 – Улица почиње од 

раскрснице предложених улица 1 и 9, између кп 843 и кп 898/1, иде дуж кп 1591, кп 873/5, кп  

1591 и завршава се код границе са насељеним местом Ариље кп 679/2, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 11 - Воћарска - Опис предложене улице бр.11 – Улица почиње од предложене улице 

10, између кп 844 и кп 852, иде дуж кп 828, делом кп 827/2, кп 821, кп 825, кп 310/2, кп 312/5 и 

завршава се код предложене улице 12, између кп 312/4 и кп 312/2, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 12 - Шумска - Опис предложене улице бр.12 – Улица почиње од предложене 

улице 10, од кп 1591, иде делом кп 789/1, кп 873/1, кп 872/2, кп 871/1, кп 382, кп 379, кп 334, кп  

  

316, кп 313/9, кп 313/10, кп 312/5, кп 304, кп 301/2, кп 322/2, кп 328, кп 330, кп 345, кп 344 и 

завршава се између кп 297/1 и кп 296, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 13 - Мр Радојка Младеновића - Опис предложене улице бр.13 – Улица почиње од 

предложене улице 10, између кп 784/3 и кп 788/1, иде дуж кп 785/1 и завршава се између кп  

777/4 и кп 786/3, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 14 - Крфска - Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од предложене улице 

20, између кп 778/4 и кп 775/1, иде дуж кп 785/11 и завршава се између кп 785/5 и кп  

778/7, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 15 – Иве Андрића - Опис предложене улице бр.15 – Улица почиње од предложене 

улице 10, између кп 384/5 и кп 600/2, иде дуж кп 1586, кп 1585, кп 11 и завршава се између кп 

14 и кп 9/3, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 16 - Малинска - Опис предложене улице бр.16 – Улица почиње од предложене 

улице 15, између кп 391 и кп 444, иде дуж кп 438, кп 436/4, кп 438, кп 1589 и завршава се 

између кп 450 и кп 460/2, све у КО Вране.  

  



Улица бр. 17 – Цара Константина - Опис предложене улице бр.17 – Улица почиње од 

предложене улице 15, између кп 602 и кп 400, иде дуж кп 1589, делом кп 527/3, кп 525, кп  

528/2, кп 552, кп 546, кп 547 кп 539 и завршава се између кп 540 и кп 538, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 18 - Војводе Путника - Опис предложене улице бр.18 – Улица почиње од 

предложене улице 4 из насељеног места Ариље, од кп 588/2, иде делом кп 587, кп 586, кп 585/2, 

кп 585/1, кп 580/1, кп 578/6 и завршава се између кп 578/3 и кп 580/2, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 19 - Грабови - Опис предложене улице бр.19 – Улица почиње од предложене 

улице 3 из насељеног места Грдовићи, кп 812/7, иде делом кп 575/1, дуж кп 567/1, кп 565, кп 

563/2, кп 562/1, кп 562/2, кп 569/2, кп 554 и завршава се између кп 544/2 и кп 558, све у КО 

Вране.  

  

Улица бр. 20 - Вука Караџића - Опис предложене улице бр.20 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, кп 764/3 (КО Вране), иде дуж кп 1393 (КО Ариље), кп 1592 (КО 

Вране) и завршава се код предложене улице 10, између кп 678/2 (КО Вране) и кп 781/1 (КО 

Вране).  

  

Улица бр. 21 - Златиборска - Опис предложене улице бр.21 – Улица почиње од предложене 

улице 20, између кп 775/1 и кп 774/1, иде дуж кп 775/6, кп 775/5 и завршава се између кп 774/1 

и кп 776/1, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 22 - Краља Петра првог - Опис предложене улице бр.22 – Улица почиње од 

предложене улице 20, између кп 772/20 и кп 772/9, иде дуж кп 772/14 и завршава се код 

предложене улице 23, између кп 772/13 и кп 772/15, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 23 - Др Петра Симића - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од 

предложене улице 20, између кп 765/1 и кп 771/5, иде дуж кп 1595, кп 1594, кп 929/1 и 

завршава се између кп 940 и кп 936/1, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 24 - Радомира Јанковића Сићка - Опис предложене улице бр.24 – Улица почиње 

од предложене улице 23, између кп 768/3 и кп 766/2, иде дуж кп 768/4, кп 767/1 и завршава се 

између кп 768/9 и кп 767/2, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 25 - Врпоље - Опис предложене улице бр.25 – Улица почиње од предложене улице 

23, између кп 809 и кп 810/8, иде дуж кп 810/11 и завршава се између кп 810/4 и кп 810/2, све у 

КО Вране.  

  

Улица бр. 26 - Панчићева - Опис предложене улице бр.26 – Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ариље, између кп 737 и кп 746/2, иде дуж кп 1594 и завршава се код 

предложене улице 23, између кп 740/1 и кп 965/2, све у КО Вране.  

 

Улица бр. 27 - Речна - Опис предложене улице бр.27 – Улица почиње од предложене улице 

23, између кп 965/1 и кп 971/1, иде дуж кп 970/5, кп 970/4, кп 973, кп 979/2 и завршава се 

између кп 978/3 и кп 979/1, све у КО Вране.  

  

Улица бр. 28 - Жутостенска - Опис предложене улице бр.28 – Улица почиње од предложене 

улице 23, између кп 950 и кп 977/1, иде дуж кп 1594 и завршава се између кп 983/3 и кп 942, 

све у КО Вране.  

  

Засеок 1 - Жираве - Опис предложеног засеока бр.1 – Засеок се налази на кп 1381/2 у КО 

Вране.  

   

  

   



  

Члан 24.  

  

Начин и поступак обавештавања по овој Одлуци, означавање назива улица и засеока и 

обележавање кућним бројевима, спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и 

актима органа општине Ариље, донетим у складу са овом Одлуком.  

  

Члан 25.  

  

Саставни део ове Одлуке чини Елаборат уличног система за насељено место Ариље, израђен од 

стране Републичког геодетског завода.  

  

Члан 26.  

  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику  

  

општине Ариље.  

     

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ  

  

  III број  015-2/2019 од  2019. године  

  

АРИЉЕ  

       

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

  

Драгиша Терзић   



Образложење  

  

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи и члана 40. Статута општине Ариље, 

којима је одређено да Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о називу улица, тргова и  

засеока уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе као и 

члана 9. Уредбе о адресном регистру.  

  

Ради одређивања предлога назива тргова, улица и засеока општине Ариље, Скупштина 

општине Ариље је образовала Комисију за одређивање назива улица и тргова у насељеном 

месту општине Ариље.  

  

Као називи улица, тргова и засеока могу се предложити имена знаменитих личности, 

важнији датуми, догађаји, географски појмови и други погодни називи који одговарају 

историјским и стварним чињеницама и којима се не вређају општи и државни интереси, 

национална и верска осећања и јавни морал. Комисија је на основу предлога за назив следећих 

улица, предложила следећи назив:  

  

У насељеном месту Ариље утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 1 - Гаврила Ђурића - Опис предложене улице бр.1 – Улица почиње од 

постојеће улице 7. Јула, између кп 576/5 и кп 593/5, иде дуж кп 1395/1, кп 575/1 и завршава се 

између кп 570 и кп 1393, све у КО Ариље. Гаврило Ђурић - учитељ, професор, хроничар је 

рођен 28. марта 1913. године у ариљском насељу Вране, у имућној и честитој сеоској 

породици. После завршене Основне школе у Ариљу, пешке је путовао до Пожеге где се уписао 

у Нижу гимназију, а затим је завршио Учитељску школу у Ужицу. Просветарску каријеру је 

започео у селу Бреково и ту остао пуних пет година. Основао је у Брекову трезвењачку 

организацију ,,Расвит“, Соколску дружину за неговање физичке културе у селу и отворио прву 

народну књижницу, држао предавања о штетном утицају алкохола и дувана на људски 

организам. Прво је завршио педагошку школу, а затим и Филозофски факултет, група за руски 

и српски језик. Службовао је у Новој Вароши, Марковици, Слатини, Трешњевици, Латвици и 

на крају преко две деценије био предавач руског језика у ариљским средњим школама. И даље 

се стручно усавршавао и пре одласка у пензију стекао је звање професора специјалисте за 

руски језик. Са колегиницом Младеном Николић је засновао породицу. Умро је 11. новембра  

1995. године у Ужицу.  

  

Улица бр. 2 - Крсмана Милошевића - Опис предложене улице бр.2 – Улица почиње 

од постојеће улице Мајора Гавриловића, кп 1316/11 (КО Ариље), иде дуж кп 1316/16 (КО 

Ариље), кп 507/1 (КО Вигоште - Поглед), делом кп 1324 (КО Ариље), кп 1330/12 (КО Ариље),  
кп 1330/10 (КО Ариље), кп 1330/13 (КО Ариље), кп 1330/8 (КО Ариље), кп 1362/7 (КО Ариље) 

и завршава се између кп 1362/6 (КО Ариље) и кп 1330/7 у (КО Ариље). Крсман Милошевић, 

историчар, генерал у пензији, рођен је 20. новембра 1938. године у Вигошту код Ариља. 

Завршио је Војну академију, Филозофски факултет-историју, Високу војнополитичку школу и 

Школу националне одбране. Обављао је значајне војне и политичке дужности од нивоа бригаде 

до Министарства одбране. Објавио је више од 930 написа, око 150 стручних радова из области 

историје, информативно-пропагандне делатности, развијања морала војске и традиција. 

Учествовао је на многим научно-стручним скуповима, округлим столовима, панел дискусијама,  

трибинама и саветовањима. Аутор је текстова за неколико мултимедијалних пројеката, хроника 

и монографија. Објавио око тридесетак фељтона и аутор више књига.  

  

У насељеном месту Вране утврђују се следећи називи улица:  

  

Улица бр. 4 - Гојка Ђурића - Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње од 

предложене улице 3, између кп 1223 и кп 1174, иде дуж кп 1601, делом кп 1212, кп 1213 и 

завршава се између кп 1214 и кп 1602, све у КО Вране. Гојко Ђурић је рођен у ариљском 



насељу Вране, 09. 05. 1905. године. Ожењен женом Ристом из Сирогојна од Смиљанића, 

синовица 

Крсте Смиљанића. Имали 5 синова и 3 кћери. Помагао је сиротињу у селу и учествовао у свим 

акцијама за добробит села.  

  

Улица бр. 13 - Мр Радојка Младеновића - Опис предложене улице бр.13 – Улица 

почиње од предложене улице 10, између кп 784/3 и кп 788/1, иде дуж кп 785/1 и завршава се 

између кп 777/4 и кп 786/3, све у КО Вране. Мр Радојко Младеновић је рођен 1. јуна 1944. 

године у ариљском насељу Вране, од оца Витора и мајке Цвете. Осмогодишњу школу завршио 

у Ариљу, гимназију у Ужицу, а Природно-математички факултет, одсек за физичку хемију у 

Београду. После студија радио кратко време као професор физике у Другој београдској 

гимназији, потом одлази у Париз и на Сорбони магистрира на раду из области нуклеарне 

хемије. Радио је неко време у Америци и Канади, враћа се у Југославију и седам година 

проводи на Институту за општу физику и хемију при ПМФ у Београду. Године 1985. враћа се у 

родно место Ариље, где оснива приватно предузеће ,, Солитон доо“. Осмислио је и патентирао 

на свој начин технологију синтеровања у редукционој атмосфери за своје производе који иду 

на страно тржиште. Спадао у угледне и успешне привреднике. Течно је говорио и писао 

француски и енглески језик, а служио се и немачким језиком. Ожењен, супругом лекаром, 

двоје деце. Живео у породичној кући у Вранама - Ариље. Један од првих до тада у СР 

Југославији, ванстраначки председник општине Ариље још 1996. године. Умро 2006. године.  

  

Улица бр. 23 - Др Петра Симића - Опис предложене улице бр.23 – Улица почиње од 

предложене улице 20, између кп 764/5 и кп 771/5, иде дуж кп 1595, кп 1594, кп 929/1 и завршава се  
између кп 940 и кп 936/1, све у КО Вране. Проф. др Петар Симић је рођен у Ариљу  

25. фебруара 1927. године, где је и завршио Основну школу. Пореклом је из старе и знамените 

ариљске породице. Као стипендиста краља Александра Карађорђевића, проф. Симић је гимназијско 

школовање започео 1938. године у државној Четвртој мушкој гимназији у Београду. С почетком  

Другог светског рата, наставља школовање у Ужичкој гимназији где је и матурирао 1946. године. 

На Медицинском факултету Универзитета у Београду је дипломирао 1953. године и убрзо се 

запослио на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију Медицинског факултета у 

Београду. Специјалистички испит је положио са одличним успехом 1958. године, као 12 ортопед у 

историји Србије. Хабилитациони рад под називом ,,Повреде торакалног дела кичме„ је одбранио 

1962. године, а докторску дисертацију ,,Хиперекстензионе повреде вратне кичме„ такође брани са 

великим успехом 1974. године на Медицинском факултету у Београду. Проф. Симић се усавршавао 

у NSIC у Stoke Mandeville болници у Aylesbury-ju, југоисточна Енглеска (1959) и у највећој 

ортопедској болници у Уједињеном Краљевству, Royal National Orthopedic Hospital у Лондону 

(1979). Обавио је и више студијских путовања и одржао многобројна предавања: у Чикагу, 

Стокхолму, Москви... Активно је као дугогодишњи члан учествовао и предавао на скоро свим 

конгресима Интернационалног удружења ортопедских хирурга и трауматолога од 1955. године до 

1990. године. Основао је и постао први начелник Одељења за неуроортопедију Клинике за 

ортопедску хирурију и трауматологију 1964. године, једине такве врсте у региону и на тој позицији 

остао до пензионисања 1993. године. Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду постао је 1976. године. Био је шеф Катедре за постдипломске студије из ортопедске 

хирургије и трауматологије на Медицинском факултету у Београду, а у периоду од 1978. године до 

1983. године био је и директор Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију  

Универзитетског Клиничког центра у Београду. Редовни члан Медицинске академије Српског 

лекарског друштва постао је 1992. године. Први је у нашој земљи извео велики број оперативних 

захвата на кичменом стубу, док је за поједине усавршио приступе и допринео њиховом лакшем 

извођењу. Посебно је допринео побољшању дијагностике и оперативном лечењу разних болних 

синдрома кичменог стуба. Лично је креирао и патентирао имплантат за стабилизацију кичменог 

стуба код прелома и ишчашења пршљенова. Публиковао је велики број стручних и научних радова, 

аутор је више уџбеника из хирургије и две капиталне монографије. Као ванстраначка личност 

изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Србије (1993-1995). Проф. Симић је 

преминуо 30. маја 2004. године у Београду. За своје дело ,, Историја хирургије“, које је написао 

заједно са својим сином Александром, такође  

хирургом и професором на Медицинском факултету у Београду, постхумно је награђен 

Наградом града Београда из области медицине за 2008. годину.  



  

Улица бр. 24 - Радомира Јанковића Сићка - Опис предложене улице бр.24 – Улица 

почиње од предложене улице 23, између кп 768/3 и кп 766/2, иде дуж кп 768/4, кп 767/1 и 

завршава се између кп 768/9 и кп 767/2, све у КО Вране. Радомир Јанковић рођен је у ариљском 

насељу Вране 29. 06. 1945. године, од оца Сима и мајке Милунике. Основну школу, као и занат 

похађао је у Ариљу, након чега се запошљава у Пролетеру, где ради до 1981. године. По 

одласку из Пролетера, оснива своју приватну ливачку радњу и ту проводи наредних 13 

година.Купио је земљу у МЗ Вране, дао својим суграђанима, направио пут, који се користи и 

дан данас. Био је ожењен и из брака са Станом Јанковић има два сина, Жељка и Драгутина, као 

и четворо унучади. После дуже болести, преминуо је 25. 04. 2014. године.  

  

  

Председник Комисије  

  

Милијан Недељковић с.р. 


