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      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
          135. 
 

„На основу члана 3. Одлуке о начину планирања, спровођења и праћења ефеката мера активне политике 
запошљавања и начину формирања, саставу и надлежности савета за запошљавање Општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 32/2018), чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008) и члана 30. Пословника 
Општинског већа општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 28/2002 и 
4/2011), Општинско веће општине Горњи Милановац, на седници од 29. 10. 2021. године, доноси следеће: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама  
Решења о именивању Савета за запошљавање општине Горњи Милановац  

(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 1/2019, 1/2020) 
 
 

I – Став I, тачка 9. Решења о именивању Савета за запошљавање општине Горњи Милановац, мења се и 
гласи: 

„9. Слађана Ђорђевић, саветник за запошљавање Националне службе за запошљавање –Филијала Чачак-
Испостава Горњи Милановац, за чланицу Савета;“ 

II - Став I, тачка 11. Решења о именивању Савета за запошљавање општине Горњи Милановац, мења се и 
гласи: 

„11. Милош  Живковић, представник Локалног Старт уп центра „Импулс“ за члана Савета;“ 
 У преосталом делу Решење о именивању Савета за запошљавање општине Горњи Милановац остаје 

непромењено. 
III - Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2021 од 29. 10. 2021. године 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 

          136. 
На основу члана 92. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19)  и члана 62. став 1. тачка 2. 

Статута општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 3/2019), Општинско веће 
општине Горњи Милановац на седници одржаној 29. 10. 2021.године, донело је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Мења се Решење о формирању комисије за спровођење поступка јавне набавке и избор приватног партнера 
у оквиру Пројекта јaвно – приватног партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије систему 
даљинског грејања „ЈКП Горњи Милановац“ из новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних 
котлова на гас, бр. 3-06-53/2021 од 30. 08. 2021 године («Службени гласник општине Горњи Милановац» 
бр. 18/2021) у ставу 1. тачка 1. тако да убудуће гласи: 
 
„1. Бранко Мартиновић помоћник Председника општине Горњи Милановац за инфраструктуру и 

саобраћај;“. 
 

2. У осталом делу решење бр. 3-06-53/2021 од 30. 08. 2021. године («Службени гласник општине Горњи 
Милановац» бр. 18/2021) остаје на правној снази. 
 

3. Решење објавити  у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 
 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2021 од 29. 10. 2021. године 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
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      АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       
          92. 
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С.Р. 



 

          93. 
„На основу члана 6. став 5. до 13. и члана 7астав 2.Закона о порезима на имовину  („Службени гласник РС“, 

бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. 
закон, ... и 144/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),члана 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број:3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број: 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, 
на седници одржаној 05.11. 2021. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
 На територији општине Горњи Милановац одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 
општине Горњи Милановац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона 
и ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 
  

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији општине Горњи Милановац у ПРВОЈ зони износе: 

За грађевинско земљиште 4.667,00 динара 

За пољопривредно земљиште  63,00 динара 

За шумско земљиште  73,00 динара 

Друго земљиште 37,80 динара 

За станове  62.247,00 динара 

За куће за становање  46.954,00 динара 

За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  

грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

134.158,00 динара 

За гараже и помоћне објекте 28.070,00 динара 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 
територији општине Горњи Милановац у ДРУГОЈ зони износе: 

За грађевинско земљиште  4.667,00 динара 

За пољопривредно земљиште  63,00 динара 

За шумско земљиште  73,00 динара 

Друго земљиште 37,80 динара 

За станове  31.631,00 динара 

За куће за становање  25.400,00 динара 

За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  

грађевинске објекате који служе за обављање делатности  

78.333,00 динара 

За гараже и помоћне објекте 28.070,00 динара 

 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 

територији општине Горњи Милановац у ТРЕЋОЈ зони износе: 
За грађевинско земљиште / 

За пољопривредно земљиште  63,00 динара 

За шумско земљиште 73,00 динара 

За друго земљиште 37,80 динара 

За станове 31.631,00 динара 

За куће за становање 18.333,00 динара 

За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  

грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

78.333,00 динара 

За гараже и помоћне објекте / 

 
 У зонама у којима није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. октобра године која 
претходи текућој години до 30. септембра текуће године, при чему ни у граничним зонама није било промета 
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одговарајућих непокретности (зоне чије се територије граниче са зоном у којој није било промета, а које припадају 
истој јединици локалне самоуправе) у истом периоду,односно ако се вредност другог земљишта не може утврдити 
применом просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони умањене за 40%,основица пореза на имовину за те 
непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће 
непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу - 2021.годину,за одговарајућу корисну 
површину. 

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2021. годину утврђена 
основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не водe пословне књиге у I зони –најопремљенијој 
зони, износе: 

За грађевинско земљиште 4.667,00 динара 

За пољопривредно земљиште  63,00 динара 

За шумско земљиште  73,00 динара 

За друго земљиште 37,80 динара 

За станове 62.247,00динара                        

За куће за становање 46.954,00 динара 

За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  

грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

    134.158,00 динара 

За гараже и помоћне објекте 28.070,00 динара 

 
Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац” и на интернет страници општине 
Горњи Милановац. 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-71/2021 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић  С.Р. 

 

          94. 
 

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (,,Службени Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други 
закон, 101/2016- други закон и 47/2018), члана 111. Закона о државном премеру и катастру (,,Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15 и 47/17- аутентично тумачење, 113/2017 - др.закон, 27/2018 - 
др.закон, 41/2018 - др.закон и 9/2020 - др.закон), члана 9. Уредбе о адресном регистру (,,Службени гласник РС", 
број 63/17) и члана 40. Статута општине Горњи Милановац (,,Службени гласник општине Горњи Милановац", 
број 3/19), уз прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00086/2020-24 од 22.01.2021. године, Скупштина општине на седници одржаној дана 05.11. 2021.године донела 
је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
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Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места на територији општине 

Горњи Милановац и евидентирају улице и други делови насељених места са постојећим називима на 
територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 

Број улица на територији општине Горњи Милановац за које се овом Одлуком утвђује назив износи 1149, а 
број заселака на територији општине Горњи Милановац за које се овом Одлуком утвђује назив износи 276. 

1 .Утврђују се називи улица за насељено место Бело Поље и то: 

 Улица Деспотовачка (топоним) -почиње од к.п. бр. 1212/3, између к.п. бр. 1011/1 и к.п. бр. 815/20, наставља 
дуж к.п. бр. 1212/3 и завршава се на к.п. бр. 1212/3, између к.п. бр. 570 и к.п. бр. 596, све у КО Бело Поље. 

 Улица Милоша Обреновића -почиње од Деспотовачке улице к.п. бр. 901, између к.п. бр. 
902 и к.п. бр. 624/2, наставља дуж к.п. бр. 901, к.п. бр. 624/3 и завршава се на к.п. бр. 624/3 између к.п. 
бр. 624/1 и к.п. бр. 621, све у КО Бело Поље. 

 Улица Котлинска (топоним) -почиње од Деспотовачке улице к.п. бр. 969/2, између к.п. бр. 946/3 и к.п. бр.953, 
наставља дуж к.п. бр. 969/2 и завршава се на к.п. бр. 969/2, између к.п. бр. 946/2 и к.п. бр. 944, све у КО Бело 
Поље. 

 Улица Врановачка (топоним) -почиње од Деспотовачке улице к.п. бр. 1220, између к.п. бр. 893/2 и к.п. бр.872, 
наставља дуж к.п. бр. 1220, затим кроз к.п. бр. 815/1, к.п. бр. 1216, наставља дуж к.п. бр. 835 и завршава се на 
к.п. бр.835 између к.п. бр. 833/1 и к.п. бр. 834/1, све у КО Бело Поље. 

 Улица Вучак (топоним) -почиње од Деспотовачке улице на к.п. бр. 908, између к.п. бр. 910 и к.п. бр. 1221, 
наставља кроз к.п. бр. 1221, к.п. бр. 909, затим иде дуж к.п. бр. 1221 и завршава се на к.п. бр. 1221 између к.п. 
бр. 912/3 и к.п. бр. 916, све у КО Бело Поље. 

 Улица Јешевачка (топоним) -почиње од к.п. бр. 774 између к.п. бр. 752/1 и к.п. бр. 2367 (КО Доња Врбава), 
наставља дуж к.п. бр. 774, к.п. бр. 1215 и завршава се на к.п. бр. 1215 између к.п. бр. 815/1 са обе стране, све у 
КО Бело Поље. 

 Улица Момчила Настасијевића - почиње од Јешевачке улице на к.п. бр. 1215 између к.п. бр. 770/2 и к.п. бр. 
842/1, наставља дуж к.п. бр. 1219 и завршава се на к.п. бр. 1219 између к.п. бр. 862 и к.п. бр. 766, све у КО Бело 
Поље. 

 Улица Крагујевачка (топоним) -почиње од к.п. бр. 1202 између к.п. бр. 249 и Ј5:.П. бр. 256, наставља дуж к.п. 
бр. 1202 и завршава се на к.п. бр. 1202 између к.п. бр. 1257 и к.п. бр. ' 48, све у КО Бело Поље. 

 Улица Војводе Живојина Мишића -почиње од Деспотовачке улице на к.п. бр. 1212/3, између к.п. бр. 976 и к.п. 
бр. 973/2, наставља дуж к.п. бр. 1212/3, к.п. бр. 1209 и- завршава се на к.п. бр. 1209 између к.п. бр. 634 и к.п. бр. 
654/1, све у КО Бело Поље. 

 Улица Гружанска (топоним) -почиње од Улице Војводе Живојина Мишића на к.п. бр. 1205 између к.п. бр. 976 
и к.п. бр. 663/2, наставља дуж к.п. бр. 1205 и завршава се на к.п. бр. 1205 између к.п. бр. 985/2 и к.п. бр. 984, 
све у КО Бело Поље 

 Улица Андрићев венац -почиње од Деспотовачке улице на к.п. бр. 1207, између к.п. бр. 1009/3 и к.п. бр. 1011/4, 
наставља дуж к.п. бр. 1207 и завршава се на к.п. бр. 1207 између к.п. бр. 1045 и к.п. бр. 216/3, све у КО Бело 
Поље. 

2. Утврђују се називи улица за насељено место Бершићи и то: 

 Улица Осећани (топоним) - почиње од Улице Угљешица на к.п. бр. 1450 између к.п. бр. 800 и к.п. бр. 695, 
наставља дуж к.п. бр. 1450, к.п. бр. 1447 и завршава се на к.п. бр. 1447 између к.п. бр. 84/1 и к.п. бр. 122/3, све 
у КО Бершићи. 
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 Улица Вука Караџића -почиње од Улице Осећани на к.п. бр. 1453 између к.п. бр. 333/1 и к.п. бр. 332/3, наставља 
дуж к.п. бр. 1453 и завршава се на к.п. бр. 1453 између к.п. бр. 508 и к.п. бр. 632/1, све у КО Бершићи . 

 Улица Дичинска _ почиње од раскрснице Улица Осећани и улице Кнеза Михаила на к.п. бр. 1442 између к.п. 
бр. 81/2 и к.п. бр. 84/1, наставља дуж к.п. бр. 1442 и завршава се на к.п. бр. 1442 између к.п. бр. 1ОО и к.п. бр. 
22/3, све у КО Бершићи. 

 Улица Иве Андрића -почиње од Улице Осећани на к.п. бр. 1456 између к.п. бр. 768 и к.п. бр. 719, наставља дуж 
к.п. бр. 1456, затим иде кроз к.п. бр. 538/3 и завршава се на к.п. бр. 538/3 између к.п. бр. 538/2 и к.п. бр. 1456, 
све у КО Бершићи. 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Иве Андрића на к.п. бр. 720 између к.п. бр. 719 и к.п. бр. 724, 
наставља кроз к.п. бр. 722/1, к.п. бр. 722/2, к.п. бр. 723 и завршава се на к.п. бр. 726 између к.п. бр. 725/1 и 
к.п. бр. 1450, све у КО Бершићи. 

 Улица Порта (топоним) -почиње од Улице Осећани на к.п. бр. 311 између к.п. бр. 1455 и к.п. бр. 298, наставља 
дуж к.п. бр. 1455, к.п. бр. 1458, к.п. бр. 1469, к.п. бр. 1473 и завршава се на к.п. бр. 1473 између к.п. бр. 1011 и 
к.п. бр. 1036/1, све у КО Бершићи. 

 Улица Милунке Савић -почиње од Улице Вука Караџића на к.п. бр. 1454 између к.п. бр. 349 и к.п. бр. 330, 
наставља даље дуж к.п. бр. 1454 и завршава се на к.п. бр. 1451 између 
 

 Улица Дуге њиве (топоним) -почиње од Улице Галич на к.п. бр. 1505 између к.п. бр. 1441/1 и границе са 
насељеним местом Дренова, наставља даље дуж к.п. бр. 1505 и завршава се на к.п. бр. 1505 између к.п. бр. 1230 
и границе са насељеним местом Дренова, све у КО Бершићи. 

 Улица Галич (топоним) - почиње од Улице Дуге њиве на к.п. бр. 1504 између к.п. бр. 1441/1 и границе са 
насељеним местом Срезојевци, наставља даље дуж к.п. бр. 1504, к.п. бр. 1467, к:п. бр. 1488/1 и завршава се на 
к.п. бр. 1486 између к.п. бр. 944 и к.п. бр. 1 155/1, све у КО Бершићи. 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Улице Дуге њиве на к.п. бр. 1488/1 између к.п. бр. 1179/3 и к.п. бр. 1284/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1285, затим кроз к.п. бр. 1195, к.п. бр. 1196, к.п. бр. 1205/2, к.п. бр. 1204, к.п. бр. 1203 и 
завршава се на к.п. бр. 1212 између к.п. бр. 1215 и к.п. бр. 1209, све у КО Бершићи. 

 Улица Ђенерала Терзића - почиње од раскрснице Улица Галич и Угљешица на к.п. бр. 1487 између к.п. бр. 944 
и к.п. бр. 1170/1, наставља дуж к.п. бр. 1487 и завршава се на к.п. бр. 1186 између к.п. бр. 1184 и к.п. бр. 1187, 
све у КО Бершићи. 

 Улица Товарница (топоним) - почиње од Улице Порта на к.п. бр. 1457 између к.п. бр. 546 и к.п. бр. 52111, 
наставља дуж к.п. бр. 1457 и завршава се на к.п. бр. 1547 између к.п. бр. 668/2 и к.п. бр. 671, све у КО Бершићи. 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Вука Караџића на к.п. бр. 1451 између к.п. бр. 341 
и к.п. бр. 343/1, наставља дуж к.п. бр. 1451 и завршава се на к.п. бр. 1451 између к.п. бр. 450 и к.п. бр. 392/2, све 
у КО Бершићи. 

 Улица Доње брдо (топоним) -почиње од Улице Угљешица на к.п. бр. 1476 између к.п. бр. 936 и к.п. бр. 928/5, 
наставља дуж к.п. бр. 1476, затим кроз к.п. бр. 919, к.п. бр. 1500 и завршава се на к.п. бр. 1500 између к.п. бр. 
1061 и границе са насељеним местом Брезна, све у КО Бершићи. 

 Улица Угљешица (топоним) - почиње од Улице Осећани на к.п. бр. 145 између к.п. бр. 684/1 и к.п. бр. 800; 
наставља дуж к.п. бр. 1465, к.п. бр. 1467 и завршава се на к.п. бр. 1152/2 између к.п. бр. 1467 и к.п. бр. 1486, све 
у КО Бершићи. 

 Улица Војводе Милана Обреновића -почиње од Улице Доње брдо на к.п. бр. 1476 између к.п. бр. 920 и к.п. бр. 
1481, наставља дуж к.п. бр. 1482 и завршава се на к.п. бр. 1482 између к.п. бр. 1112 и к.п. бр. 1075, све у КО 
Бершићи. 

 Улица Јована Цвијића -почиње од Улице Угљешица на к.п. бр. 1476 између к.п. бр. 860 и к.п. бр. 870, наставља 
дуж к.п. бр. 1467 и завршава се на к.п. бр. 836/1 између к.п. бр. 837 и к.п. бр. 836/2, све у КО Бершићи. 
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 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Осећани на к.п. бр. 1466 између к.п. бр. 775/6 и к.п. бр. 800, наставља 
дуж к.п. бр. 1466, к.п. бр. 1469 и завршава се на к.п. бр. 1469 између к.п. бр. 792 и к.п. бр. 1474, све у КО 
Бершићи. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Галич на к.п. бр. 1324 између к.п. бр. 1323 и к.п. бр. 1288/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1288/2, к.п. бр. 1323, наставља се дуж к.п. бр. 1320, к.п. бр. 1293 и завршава се на к.п. бр. 
1294 између к.п. бр. 1296 и к.п. бр. 1293, 

 Улица Војводе Степе -почиње.Ђд Улице Угљешица на к.п. бр. 969/2 између к.п. бр. 970/2 и к.п. бр. 971, 
наставља дуж к.п. бр. 969/1, к.п. бр. 967/1, к.п. бр. 964, к.п. бр. 962, к.п. бр. 963, к.п. бр. 961, к.п. бр. 989 и завршава 
се на к.п. бр. 988 између к.п. бр. 961 и к.п. бр. 994, све у КО Бершићи. 

 Улица Глоговац (топоним) -почиње од Улице Војводе Милана Обреновића на к.п. бр. 1481 између к.п. бр. 1479 
и к.п. бр. 1070, наставља дуж к.п. бр. 1481, затим кроз к.п. бр. 923/2, па наставља дуж к.п. бр. 1115/2, кроз к.п. 
бр. 118, к.п. бр. 116 и завршава се на к.п. бр. 1481 између к.п. бр. 1108/2 и к.п. бр. 1477, све у КО Бершићи. 

 Улица Цара Душана - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 450 између к.п. бр. 451 и к.п. бр. 405/1, наставља 
кроз к.п. бр. 448 и завршава се на к.п. бр. 447 између к.п. бр. 446 и к.п. бр. 448, све у КО Бершићи. 

 Улица Брод (топоним) -почиње од Улице Доње брдо на к.п. бр. 1500 између к.п. бр. 1414 (КО Брезна) и к.п. 
бр.1073 (КО Брезна), наставља дуж к.п. бр. 1501 и завршава се на к.п. бр. 1484 између к.п. бр. 1090 и к.п. бр. 
1095, све у КО Бершићи. 

 Улица Арсенија Ломе - почиње од Улице Угљешица на к.п. бр. 1464 између к.п. бр. 685 и к.п. бр. 648/1 , наставља 
дуж к.п. бр. 1464, затим кроз к.п. бр. 679, к.п. бр. 678/1 и завршава се на к.п. бр. 678/2 између к.п. бр. 678/1 и 
к.п. бр. 680/3, све у КО Бершићи. 

 Улица Данила Киша -почиње од Улице Вука Караџића на к.п. бр. 454/4 између к.п. бр. 472/4 и к.п. бр. 454/2 , 
наставља кроз к.п. бр. 434/2 и завршава се на к.п. бр. 434/1 између к.п. бр. 472/2 и к.п. бр. 432, све у КО 
Бершићи. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Товарница на к.п. бр. 1452 између к.п. бр. 645/1 и к.п. бр. 653, наставља 
кроз к.п. бр. 1452 и завршава се на к.п. бр. 1452 између к.п. бр. 665/2 и к.п. бр. 662, све у КО Бершићи. 

 Улица Првомајска - почиње од Улице Угљешица на к.п. бр. 912/3 између к.п. бр. 908/1 и к.п. бр. 941 , наставља 
кроз к.п. бр. 913/3 и завршава се на к.п. бр. 912/2 између к.п. бр. 912/6 и к.п. бр. 917/1, све у КО Бершићи. 

 Улица Кнеза Михаила - почиње од Улице Осећани на к.п. бр. 1447 између к.п. бр. 81/1 и к.п. бр. 122/3 , наставља 
кроз к.п. бр. 1447, к.п. бр. 1492, к.п. бр. 1443 и завршава се на к.п. бр. 1443 између к.п. бр. 234 и к.п. бр. 249, све 
у КО Бершићи. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Бершићи и то: 

 Заселак Павловићи -налази се на к.п. бр. 220/1, к.п. бр. 220/2, све у КО Бершићи. 
 Заселак Овчица -налази се на к.п. бр. 1129, к.п. бр. 1139, све у КО Бершићи. 
 Заселак Ђуровача -налази се на к.п. бр. 211, к.п. бр. 206, све у КО Бершићи. 
 Заселак Шумски пут - налази се на к.п. бр. 1428, к.п. бр. 1437 и к.п. бр. 1434/5, све у КО Бершићи. 
 Заселак Галички пут -налази се на к.п. бр. 1307 у КО Бершићи. 

(Називи наведених заселака су топоними) 
 
3. Утврђују се називи улица за насељено место Богданица и то: 

 Улица Иве Андрића -почиње од к.п. бр. 1136/2 између к.п. бр. 1136/3, и к.п. бр. 1136/1, наставља кроз к.п. бр. 
1138, затим иде дуж к.п. бр. 1174/1, к.п. бр. 1257/2, наставља кроз к.п.бр. 2123, к.п. бр. 1286/3, потом дуж к.п. 
бр. 1296/2, к.п. бр. 1357/2 и завршава се на к.п. бр. 1357/2 између к.п. бр. 1356/1 и к.п. бр. 1355/1, све у КО 
Богданица. 

 Улица Бранка Ћопића -почиње од Улице Иве Андрића између к.п. бр. 1177/3 између к.п. бр. 1174/1 и к.п. бр. 
1196/1, наставља кроз к.п. бр. 1175, затим дуж к.п. бр. 1196/1, к.п. бр. 1156, к.п. бр. 2124 и завршава се на к.п. 
бр. 2124, између к.п. бр. 2042 и к.п. бр. 2079, све у КО Богданица. 
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 Улица Добрице Ерића -почиње од Улице Бранка Ћопића на к.п. бр. 1412 између к.п. бр. 1411 и к.п. бр. 1409, 
наставља дуж к.п. бр. 1412, даље иде кроз к.п. бр. 867, к.п. бр. 1152, к.п. бр. 999 (насељено место Мршељи, 
општина Пожега), затим наставља дуж к.п. бр. 2141, к.п. бр. 2127 и завршава се на к.п. бр. 2127 између к.п. бр. 
2055 и к.п. бр. 2035, све у КО Богданица. 

 Улица Петра Лубарде -почиње од Улице Бранка Ћопића на к.п. бр. 1658 између к.п. бр. 1666 и к.п. бр. 1655, 
наставља дуж к.п. бр. 1658 и завршава се на к.п. бр. 1674 између к.п. бр. 1675 и к.п. бр. 1672, све у КО 
Богданица. 

 Улица Десанке Максимовић -почиње од Улице Иве Андрића на к.п. бр. 1188/2 између к.п. бр. 1189 и к.п. бр. 
2122, наставља дуж к.п. бр. 1214, к.п. бр. 2126 и завршава се на к.п. бр. 1924 између к.п. бр. 2126 и к.п. бр. 
1925/1, све у КО Богданица. 

 Улица Солунских ратника -почиње од Улице Десанке Максимовић на к.п. бр. 2126 између к.п. бр. 1215 и к.п. 
бр. 1891, наставља дуж к.п. бр. 2126, к.п. бр. 2126 и завршава се на к.п. бр. 2024 између к.п. бр. 1339 и к.п. бр. 
2023/1, све у КО Богданица. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње између к.п. бр. 2104 (КО Богданица) и к.п. бр. 632/2 (КО Гојна Гора), пружа 
се делом дуж к.п. бр. 2144 (КО Богданица), прелази преко к.п. бр. 2082 (КО Богданица) и завршава се на к.п. 
бр. 638 (КО Гојна Гора). 

 Улица Мире Алечковић -почиње од Улице Иве Андрића на к.п. бр. 2141 између к.п. бр. 1136/1 и к.п. бр. 785 (КО 
Мршељи) наставља дуж к.п. бр. 2125, затим кроз к.п. бр. 
910/3, даље дуж к.п. бр. 882, наставља кроз к.п. бр. 952, к.п. бр. 929, к.п. бр. 930, к.п. бр. 821, даље дуж к.п. бр. 
825, кроз к.п. бр. 810, к.п. бр. 804, к.п. бр. 810, к.п. бр. 807, к.п. бр. 674, дуж к.п. бр. 2117 и завршава се на к.п. 
бр.641 између к.п. бр. 649 и к.п. бр. 647, све у КО Богданица. 

 Улица Милице Павловић (учесник Народноослободилачке борбе, народни херој, рођена 1915. године 
погинула 1944. године, школа у Чачку носи њено име, предлог Савета МЗ Богданица) - почиње од Улице Мире 
Алечковић на к.п. бр. 916, између к.п. бр. 911 и к.п. бр. 914/3, наставља дуж к.п. бр. 911, затим кроз к.п. бр. 
910/1, даље дуж к.п. бр. 910/5 и завршава се на к.п. бр. 909/1, између к.п. бр. 2339/4 (КО Тометино Поље) и 
к.п. бр. 907, све у КО Богданица. 

 Улица Војводе Петра Бојовића -почиње од предложене Улице Мире Алечковић на к.п. бр. 912, између к.п. бр. 
913 и к.п. бр. 2125 наставља кроз к.п. бр. 2114, к.п. бр. 1133, к.п. бр. 2121 и завршава се на к.п. бр. 2121, између 
к.п. бр. 1087/1 и к.п. бр. 1108/2, све 
у КО Богданица. 

 Улица Алексе Шантића -почиње од предложене Улице Војводе Петра Бојовића на к.п. бр. 1029/1, између к.п. 
бр. 1029/2 и к.п. бр. 991 наставља дуж к.п. бр. 911, кроз к.п. бр. 977, к.п. бр. 979, к.п. бр. 978, к.п. бр. 981, к.п. бр. 
991 и завршава се на к.п. бр. 987, између к.п. бр. 995 

 Улица Паје Јовановића -почиње од улице Мире Алечковић на к.п. бр. 952, између к.п. бр. 944 и к.п. бр. 2114 
наставља кроз к.п. бр. 953, наставља дуж к.п. бр. 2118 и завршава се на к.п. бр. 2118, између к.п. бр. 1010 и к.п. 
бр. 1018, све у КО Богданица. 

 Улица Николе Тесле -почиње од к.п. бр. 2135, између к.п. бр. 762/2 и к.п. бр. 1869 наставља дуж к.п. бр. 2135, 
к.п. бр. 2110 и завршава се на к.п. бр. 2110, између к.п. бр. 428 и к.п. бр. 436/1, све у КО Богданица. 

 Улица Милутина Миланковића -почиње од Улице Иве Андрића, на к.п. бр. 1324, између к.п. бр. 2123 и к.п. бр. 
1319/3 наставља кроз к.п. бр. 1323/4, к.п. бр. 1323/3, к.п. бр. 1323/1, к.п. бр. 1312, к.п. бр. 1311, к.п. бр. 1364, 
к.п. бр. 1365, к.п. бр. 1308, к.п. бр. 1076, к.п. бр. 1077 и завршава се на к.п. бр. 1077, између к.п. бр. 1303 и к.п. 
бр. 1075/1, све у КО Богданица. 

 Улица Драгутина Чоловића (Рођен у подсувоборском селу Богданица 1887. године. Редов 1. чете 4. батаљона 
3. Пешадијског пука И позива. Погинуо код Младеновца 1914. године, предлог Савета МЗ Богданица) -почиње 
од Улице Милутина Миланковића, на к.п. бр. 1364, између к.п. бр. 1366 и к.п. бр. 1363 наставља кроз к.п. бР. 
1370, к.п. бр. 1374, к.п. бр. 1375/5, к.п. бр. 1375/6, к.п. бр. 1375/1, к.п. бр. 1075/4, к.п. бр. 1075/3, к.п. бр. 
1075/2 и завршава се на к.п. бр. 1075/1, између к.п. бр. 1074/1 и к.п. бр. 1077, све у КО Богданица. 

 Улица Вука Караџића -почиње од улице Добрице Ерића, на к.п. бр. 1534/1, између к.п. бр. 1537 и к.п. бр. 1535 
наставља кроз к.п. бр. 1534/2, к.п. бр. 2141 и завршава се на к.п. бр. 2141, између к.п. бр. 1731 и к.п. бр. 1021/3 
(КО Мршељи), све у КО Богданица. 
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 Улица Михаила Пупина -почиње од Улице Мире Алечковић, на к.п. бр. 899, између к.п. бр. 896 и к.п. бр. 926 
наставља кроз к.п. бр. 900 и завршава се на к.п. бр. 902, између к.п. бр. 890/1 и к.п. бр. 907, све у КО Богданица. 

 Улица Маљенска (топоним) -почиње од Улице Арсенија Ломе, између к.п. бр. 2103/3 (КО Богданица) и к.п. 
бр. 612 (КО Гојна Гора), пружа се делом дуж к.п. бр. 2144 (КО Богданица) и завршава се на к.п. бр. 3269 (КО 
Богданица) између к.п.бр.1827(КО Богданица) и к.п.бр. 446 (КО Гојна Гора). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Богданица и то: 

 Заселак Риор - налази се на к.п. бр. 2/1 у КО Богданица. 
 Заселак Вељовина - налази се на к.п. бр. 1531/2 и к.п. бр. 1531/3, све у КО Богданица. 
 Заселак Селишта -налази се на к.п. бр. 552, к.п. бр. 550, к.п. бр. 489, к.п. бр. 490 и к.п. бр. 491, све у КО 

Богданица. 
 Заселак Јагњило - налази се на к.п. бр. 607 у КО Богданица. 
 Заселак Петровића колибе -налази се на к.п. бр. 1/1 у КО Богданица. 
 Заселак Сретеновићи -налази се на к.п. бр. 402 у КО Богданица. 
 Заселак Чаир -налази се на к.п. бр. 231 у КО Богданица. 
 Заселак Подмаљен -налази се на к.п. бр. 19, к.п. бр. 20 и к.п. бр. 26/1, све у КО Богданица. 
 Заселак Павловићи -налази се на к.п. бр. 107, к.п. бр. 109, к.п. бр. 115 и к.п. бр. 117, све у КО Богданица. 
 Заселак Марковићи -налази се на к.п. бр. 72 у КО Богданица. 

 
 Заселак Колибе -налази се на к.п. бр. 143 и к.п. бр. 148, све у КО Богданица. 
 Заселак Пропланци -налази се на к.п. бр. 376, к.п. бр. 374, к.п. бр. 372/2 и к.п. бр. 

531, све у КО Богданица. 
 Заселак Пашњаци - налази се на к.п. бр. 296/2 у КО Богданица. 
 Заселак Угар -налази се на к.п. бр. 276, к.п. бр. 270, к.п. бр. 269 и к.п. бр. 274/2, све у КО Богданица. 
 Заселак Јаковљевића потез -налази се на к.п. бр. 341/2 у КО Богданица. 
 Заселак Штулића баштина - налази се на к.п. бр. 2032, к.п. бр. 1985, к.п. бр. 1983/2, к.п. бр. 1983/1, к.п. бр. 1994 

и к.п. бр. 1986, све у КО Богданица. 
 Заселак Голет -налази се на к.п. бр. 297 у КО Богданица. 
 Заселак Петковићи - налази се на к.п. бр. 585, к.п. бр. 578 и к.п. бр. 577, све у КО Богданица. 
 Заселак Мали поток - налази на к.п. бр. 596 у КО Богданица. 
 Заслак Милојковића забран -налази се на к.п. бр. 627 и к.п. бр. 628, све у КО Богданица. 

(Називи наведених заселака су топоними) 

4. Утврђују се називи улица за насељено место Бољковци и то: 

 Улица Кнеза Милоша - почиње од границе са насељеним местом Ручићи између к.п. бр. 2587/3 и к.п. бр. 1832, 
пружа се паралелно са ауто-путем А2 (коридор ХИ) дуж к.п. бр. 2594/9, к.п. бр. 2594/1, к.п. бр. 2594/8, к.п. бр. 
2594/3, прелази преко к.п. бр. 
1733/4, к.п. бр. 1733/5, к.п. бр. 1630/5, к.п. бр. 1630/7, к.п. бр. 1630/9, к.п. бр. 1630/8, к.п. бр. 1622/2, наставља 
дуж к.п. бр. 2594/6, к.п. бр. 2593/1, к.п. бр. 2593/3, прелази преко к.п. бр. 1054/2, к.п. бр. 1024/1, к.п. бр. 1025/1, 
к.п. бр. 1027/2, к.п. бр. 2587/23, к.п. бр. 
596/7, к.п. бр. 596/5, к.п. бр. 596/3, к.п. бр. 596/16, к.п. бр. 589/2, к.п. бр. 586/2, к.п. бр. 592/1, к.п. бр. 568/2, а 
завршава се на к.п. бр. 568/1, све у КО Бољковци. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Кнеза Милоша на к.п. бр. 592/1, пружа се дуж к.п. бр. 579/2, к.п. бр. 
579/1, к.п. бр. 2584, а завршава се на граници са насељеним местом Штавица између к.п. бр. 310/3 и к.п. бр. 
335, све у КО Бољковци. 

 Улица Војводе Живојина Мишића -почиње од Улице Кнеза Милоша између к.п. бр. 
1118/1 и к.п. бр. 1054/1 пружа се дуж к.п. бр. 1056, к.п. бр. 1084, к.п. бр. 1086/1, к.п. бр. 1088/1, а завршава се 
код Улице Степе Степановића, на к.п. бр. 1585, све у КО Бољковци. • 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Улице Војводе Живојина Мишића изЈеђу-к.п. бр. 1718/1 и к.п. бр. 1615/2 
пружа се дуж к.п. бр. 43, скреће и наставља дуж к.п. бр. 41, а завршава се између к.п. бр. 15/4 и к.п. бр. 42, све у 
КО Бољковци. 



Број 22/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 78 

 

 Улица Степе Степановића -почиње од Улице Кнеза Милоша између к.п. бр. 1399/2/2, пружа се дуж к.п. бр. 
2358, прелази преко к.п. бр. 1088/3, к.п. бр. 1088/2, к.п. бр. 1585, к.п. бр. 1586, к.п. бр. 1077/2, к.п. бр. 1464/1, 
к.п. бр. 1465, к.п. бр. 233/1, к.п. бр. 241/2, к.п. бр. 158, к.п. бр. 104/5, а завршава се између к.п. бр. 289/1 и к.п. 
бр. 292, све у КО Бољковци. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Кнеза Милоша између к.п. бр. 1400 и к.п. бр. 1401/2, пружа се дуж к.п. 
бр. 2595, к.п. бр. 1538, прелази преко к.п. бр. 1498, к.п. бр. 1495/1, к.п. бр. 1496, а завршава се на к.п. бр. 1495/2, 
све у КО Бољковци. 

 Улица Јована Цвијића -почиње од Улице Кнеза Милоша између к.п. бр. 1742/2 и к.п. бр. 1739/2, пружа се дуж 
к.п. бр. 1740/1, код к.п. бр. 1782/1, скреће и наставља дуж к.п. бр. 2599, код к.п. бр. 1776, скреће и пружа се дуж 
к.п. бр. 1775/2, изавршава се на к.п. бр. 
1693/1, све у КО Бољковци. 

 Улица Краљице Драге -почиње на к.п. бр. 1930/5 прелази преко к.п. бр. 1930/3, к.п. бр. 1943/1, к.п. бр. 1943/2, 
к.п. бр. 1939/2, к.п. бр. 1938/1, к.п. бр. 1937, а завршава се на к.п. бр. 1936/1, све у КО Бољковци. 

 Улица Војводе Милана Обреновића - почиње на к.п. бр. 1869/1 прелази преко к.п. бр. 1871/2 , к.п(бр. 1885/5, 
пружа се дуж к.п. бр. 1887/1, а завршава се између к.п. бр. 1897 и к.п. бр. 1907, све у КО Бољковци. 

 Улица Устаничка -почиње између к.п. бр. 1329/2 и к.п. бр. 1337/11, пружа се дуж к.п. бр. 1323/1, к.п. бр. 
1198/1, код к.п. бр. 1243 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 1212, наставља дуж к.п. бр. 1198/1, прелази преко 
к.п. бр. 1958/1, а завршава се на к.п. бр. 
1204/1, све у КО Бољковци. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 1340/2 и к.п. бр. 1341/2, пружа се дуж 
к.п. бр. 1340/1, к.п. бр. 1339/1, к.п. бр. 1347/1, к.п. бр. 1349/2, к.п. бр. 1353/2, к.п. бр. 1354/2, к.п. бр. 1355/1, 
наставља дуж к.п. бр. 2598/2, к.п. бр. 1426/1О, к.п. бр. 1426/7, к.п. бр. 1426/4, к.п. бр. 2596/1, а завршава се 
између к.п. бр. 2445 и к.п.бр. 2432/1 , све у КО Бољковци. 

 Улица Карађорђева -почиње од Улице Ђенерала Терзића, између к.п. бр. 1308/3 и к.п. бр. 1304/4, пружа се дуж 
к.п. бр. 1307/2, к.п. бр. 1304/2, к.п. бр. 1304/1, к.п. бр. 2602, прелази преко к.п. бр. 2311/1, к.п. бр. 2312 /1, к.п. 
бр. 2597 /1, к.п. бр. 2312/4, к.п. бр. 2334, к.п. бр. 2335/2, к.п. бр. 2337, к.п. бр. 2335/1, к.п. бр. 2334 и к.п. бр. 2327, 
наставља дуж к.п. бр. 2425, а завршава се код предложене улице Ђенерала Терзића између к.п. бр. 2430 и к.п. 
бр. 2435, све у КО Бољковци. 

 Улица Цара Душана -почиње од Улице Ђенерала Терзића, између к.п. бр. 2016 и к.п. бр. 2602 , пружа се дуж к.п. 
бр. 1304/1 прелази преко к.п. бр. 2133/1, к.п. бр. 2135/3, 
к.п. бр. 2 1 96/2, к.п. бр. 2197, к.п. бр. 219511, к.п. бр. 219512, к.п. бр. 2195/3, к.п. бр. 2200, а завршава се између 
к.п. бр. 2194 и к.п. бр. 2598/1, све у КО Бољковци. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 2070 и к.п. бр. 2017, пружа се дуж целе 
к.п. бр. 2601, а завршава се између к.п. бр. 213711 и к.п. бр. 2122, све у КО Бољковци. 

 Улица Јована Дучића -почиње од Карађорђеве улице, на к.п. бр. 2311/1, пружа се дуж к.п. бр. 2602, а завршава 
се између к.п. бр. 2221/1 и к.п. бр. 270, све у КО Бољковци. 

 Улица Немањина - почиње од границе са насељеним местом Ручићи, између к.п. бр. 2556 и к.п. бр. 2558, 
пружа се дуж к.п. бр. 2608, к.п. бр. 2557, к.п. бр. 2605, код к.п. бр. 2454, скреће и наставља дуж к.п. бр. 2602, 
а завршава се на граници са насељеним местом Горњи Бранетићи између к.п. бр. 2451 и к.п. бр. 2480 (КО 
Горњи Бранетићи), све остало у КО Бољковци. 

 Улица Ваљевска (топоним) -почиње на к.п. бр. 2587/25 прелази преко к.п. бр. 567, пружа се дуж к.п. бр. 
2589/2, к.п. бр. 2589/1, к.п. бр. 539/3, к.п. бр. 2589/4, к.п. бр. 
2589/5, к.п. бр. 2588/1, а завршава се на граници са насељеним местом Лалинци између к.п. бр. 764/4 и к.п. 
бр. 739/2, све у КО Бољковци. 

 Улица српских владара -почиње од Ваљевске улице на к.п. бр. 530/3, прелази преко к.п. бр. 534/2, иде 
паралелно са ауто-путем А2 (коридор ХИ) дуж к.п. бр. 2590, к.п. бр.1016/6, к.п. бр. 1016/5, к.п. бр. 1016(4, к.п. 
бр. 1018/2, к.п. бр. 1023/4, к.п. бр. 1132/1, к.п. бр. 1133/10, к.п. бр. 2587/16, а завршава се између к.п. бр. 
1146/8 и к.п. бр. 2587/15, све у КО Бољковци. 
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 Улица Првомајска -почиње од Ваљевске улице између к.п. бр. 508/1, к.п. бр. 51О, пружа се дуж к.п. бр. 2591, 
к.п. бр. 514, прелази преко к.п. бр. 835, наставља дуж к.п. бр. 804, прелази преко к.п. бр. 825, к.п. бр. 784, а 
завршава се на к.п. бр. 803, све у КО Бољковци. 

 Улица Обилићева -почиње од Првомајске улице између к.п. бр. 508/1, к.п. бр. 510, пружа се дуж к.п. бр. 2591, 
код к.п. бр. 999, скреће и пружа се дуж к.п.бр. 804, а завршава се између к.п. бр. 1169 и к.п. бр. 994, све у КО 
Бољковци. 

5. Утврђују се називи улица за насељено место Брајићи и то: 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Улице Николе Тесле на к.п. бр. 828 између к.п. бр. 329 и к.п. бр.578, 
наставља дуж к.п. бр. 828, затим иде кроз к.п. бр. 240, к.п. бр. 246, к.п. бр. 249, враћа се на к.п. бр. 828, затим 
кроз к.п. бр. 279, па дуж к.п. бр. 829, малим делом иде дуж к.п. бр. 831 и завршава се на к.п. бр. 82 између к.п. 
бр. 51 и к.п. бр. 67/2, све у КО Брајићи. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Улице Јована Цвијића на к.п. бр. 339 између к.п. бр. 340 и к.п. бр.338, 
нас;тавља кроз к.п. бр. 340, к.п. бр. 340, к.п. бр. 241, наставља дуж к.п. бр. 342, потом кроз к.п бр. 352/1, к.п. 
бр. 354/3, к.п. бр. 351 и завршава се на к.п. бр. 357 између к.п. бр. 358/2 и к.п. бр.356, све у КО Брајићи. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Јована Цвијића на к.п. бр. 827 између к.п. бр. 329 и к.п. бр.416, 
наставља дуж к.п. бр. 827 и завршава се на к.п. бр. 313/3 између к.п. бр. 827 и к.п. бр. 313/1, све у КО 
Брајићи. 

 Улица Јована Дучића - почиње од Улице Николе Тесле на к.п. бр. 836 између к.п. бр. 416 и к.п. бр.419, 
наставља дуж к.п. бр. 836, малим делом пролази кроз к.п. бр. 438, затим се враћа дуж к.п. бр. 836 и завршава 
се на к.п. бр. 836 између к.п. бр. 502 и к.п. бр. 853, све у КО Брајићи. 

 Улица Цара Душана - почиње од Улице Јована Дучића на к.п. бр. 836 између к.п. бр. 
502 и к.п. бр. 853, наставља дуж к.п. бр. 490, к.п. бр. 494 и завршава се на к.п. бр. 494 између к.п. бр. 515/1 и 
к.п. бр. 492, све у КО Брајићи. 

 Улица Равногорска (топоним) - почиње од к.п. бр. 825 између к.п. бр. 319 и границе са насељеним местом 
Коштунићи, наставља дуж к.п. бр. 825 и завршава се на к.п. бр. 855 између к.п. бр. 810/2 и границе са 
насељеним местом Теочин, све у КО Брајићи. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Јована Цвијића на к.п. бр. 83 између к.п. бр. 85 и к.п. бр.264, 
наставља кроз к.п. бр. 84, к.п. бр. 88, к.п. 101, затим иде дуж к.п. б.р. 92, к.п. 
бр. 829 и завршава се на к.п. бр. 831 између к.п. бр. 624 и к.п. бр. 593, све у КО Брајићи. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Вука Караџића на к.п. бр. 593 између к.п. бр. 829 и к.п. бр. 850, 
наставља дуж к.п. бр. 831, к.п. бр. 846 и завршава се на к.п. бр. 846 између к.п. бр. 649/3 и к.п. бр. 647/1, све 
у КО Брајићи. 

6. Утврђују се називи улица за насељено место Брђани и то: 

 Улица Ниџовића пут (заједничка са нас. местом Милићевци, град Чачак где има овај званичан назив и 
налази се у Адресном регистру за град Чачак, па морамо дати овај назив уколико и не знамо шта је у 
питању) -почиње на граници са насељеним местом Ракова, поред к.п. бр. 3090, иде дуж целе к.п. бр. 3266/2, 
иде границом са насељеним местом Милићевци, дуж к.п. бр. 3266/1 и завршава се код Улице Пут за прокоп, 
поред к.п. бр. 884/1, све у КО Брђани. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Ниџовића пут, између к.п. бр. 2617/2 и к.п. бр. 3076/1, иде дуж к.п. 
бр. 3248, иде границом к.п. бр. 3046/1, к.п. бр. 3046/2, к.п. бр. 3047/2, к.п. бр. 3047/1, иде дуж к.п. бр. 3251 и 
завршава се на граници са насељеним местом Соколићи и Улице Матовића пут, између к.п. бр. 3119 и к.п. 
бр. 3126, све у КО Брђани. 
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 Улица Немањина -почиње од од границе са насељеним местом Милићевци и Улице Пут за прокоп, између 
к.п. бр. 761/3 и к.п. бр. 848, иде дуж целе к.п. бр. 3233/9, дуж к.п. бр. 3233/8, дуж к.п..бр. 1477/1 и завршава 
се између к.п. бр. 1477/1 и к.п. бр. 1481/1, све у КО Брђани. 

 Улица Сурдуп (топоним) -почиње од Немањине улице, између к.п. бр. 818/3 и к.п. бр. 803/1, иде дуж к.п. бр. 
817, дуж к.п. бр. 3242 и завршава се код Улице Студенац, између к.п. бр. 2710/2 и к.п. бр. 2533/6, све у КО 
Брђани. 

 Улица Кременички пут (топоним) -почиње од Улице Сурдуп, између к.п. бр. 813/1 и к.п. бр. 1375/2, иде дуж 
к.п. бр. 3235 и завршава се код Немањине улице, између к.п. бр. 807 и к.п. бр. 1368, све у КО Брђани. 

 Улица Сурдулија (топоним) -почиње од Немањине улице, између к.п. бр. 1367 и к.п. бр. 1368, иде дуж к.п. 
бр. 3236 и завршава се код Немањине улице, између к.п. бр. 1325 и к.п. бр. 1438, све у КО Брђани. 

 Улица Студенац (топоним) - почиње од Улице Крсмановића брдо, на к.п. бр. 1440, иде дуж целе к.п. бр. 3241 
и завршава се на граници са насељеним местом Соколићи и Улице Пут Игумана Василија, између к.п. бр. 
2972 и к.п. бр. 2962/1, све у КО Брђани. 

 Улица Цара Душана - почиње од Улице Крсмановића брдо, између к.п. бр. 2906 и к.п. бр. 3160/1, иде дуж 
целе к.п. бр. 3250/1 и завршава се код Улице Студенац, између к.п. бр. 2739 и к.п. бр. 2934, све у КО Брђани. 

 Улица Крсмановића брдо (топоним) -почиње од Немањине улице, између к.п. бр. 1477/10 и к.п. бр. 1481/3, 
иде дуж к.п. бр. 1472/2, к.п. бр. 1472/1, дуж к.п. бр. 3240/1, к.п. бр. 3240/2, иде кроз к.п. бр. 2481/1, к.п. бр. 
2481/2, к.п. бр. 2763/2, к.п. бр. 2762/2, иде дуж к.п. бр. 3239/2, дуж к.п. бр. 3239/1, дуж к.п. бр. 3250/2, дуж 
к.п. бр. 3161/3, дуж к.п. бр. 3162/2 и завршава се између к.п. бр. 3162/1 и к.п. бр. 3163/2, све у КО Брђани. 

 Улица Катун (топоним) -почиње од Деспотовачке улице, између к.п. бр. 1513/1 и к.п. бр. 1479/1, иде дуж к.п. 
бр. 3239/3 и завршава се између к.п. бр. 2473/5 и к.п. бр.2765/1, све у КО Брђани. 

 Улица Деспотовачка (топоним) -почиње на к.п. бр. 1481/1, поред к.п. бр. 1481/11, иде 
кроз к.п. бр. 1478 /3, иде дуж к.п. бр. 3233/2, дуж к.п. бр. 3233/1, дуж целек.п. бр. 3234 и 
завршава се код Улице Ибарски пут, поред к.п. бр. 177/3, све у КО Брђани. 

 Улица Зрнац (топоним) - почиње од Деспотовачке улице, између к.п. бр. 1656/2 и к.п. бр. 1191, иде дуж целе 
к.п. бр. 1651, дуж к.п. бр. 3227, дуж к.п. бр. 1134 и завршава се између к.п. бр. 1133/1 и 1159/1, све у КО Брђани. 

 Улица Лазањац (топоним) - почиње од Деспотовачке улице, између к.п. бр. 1225 и к.п. бр. 1249, иде дуж к.п. 
бр. 1248, дуж к.п. бр. 1247, дуж к.п. бр. 1237/1, дуж к.п. бр. 1237/3 и завршава се између к.п. бр. 1088/2 и к.п. 
бр. 1236/2, све у КО Брђани. 

 Улица Милунке Савић -почиње од Деспотовачке улице, између к.п. бр. 1255/1 и к.п. бр. 
1256/2, иде дуж к.п. бр. 3229/2, дуж к.п. бр. 3229/1, дуж к.п. бр. 3229/4, иде кроз к.п. бр. 1076/5, к.п. бр. 1082/1, 
иде дуж к.п. бр. 1085/8, дуж к.п. бр. 690/1 и завршава се у к.п. бр. 3259/6 поред к.п. бр. 685, све у КО Брђани. 

 Улица Михаила Пупуна -почиње од Деспотовачке улице, између к.п. бр. 1224/1 и к.п. бр. 1225, иде дуж к.п. бр. 
3238 и завршава се између к.п. бр. 1102 и к.п. бр. 1096, све у КО Брђани. 

 Улица Парлог (топоним) -почиње од Улице Милунке Савић, између к.п. бр. 1075/1, иде кроз к.п. бр. 1071/3, 
к.п. бр. 1073/2, иде дуж к.п. бр. 3229/7, дуж к.п. бр. 463, дуж к.п. бр. 3230/3 и завршава се код Улице Арсенија 
Ломе, између к.п. бр. 377 и к.п. бр. 422, све у КО Брђани. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње од Улице Парлог, на к.п. бр. 1075/1, иде кроз к.п. бр. 1075/2, иде дуж к.п. бр. 
3230/3, иде дуж к.п. бр. 3237, к.п. бр. 3231/2 и завршава се код Улице Парлог, између к.п. бр. 421 и к.п. бр. 377, 
све у КО Брђани. 

 Улица Дичинска (топоним) -почиње од Улице Парлог, између к.п. бр. 483/2 и к.п. бр. 591/2, иде дуж к.п. бр. 
3229/7, дуж к.п. бр. 3228/2, дуж к.п. бр. 3228/1, иде границом к.п. бр. 553/3 и завршава се на граници са 
насељеним местом Семедраж у к.п. бр. 
3228/6, све у КО Брђани. 

 Улица Млинарска (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 1948/2 и к.п. бр. 3258, иде дуж 
к.п. бр. 3252/1 и завршава се између к.п. бр. 255/2 и к.п. бр. 217, све у КО Брђани. 
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 Улица Кнегиње Љубице -почиње од Железничке улице, иЈмеђу к.п. бр. 1800 и к.п. бр. 1946, иде дуж к.п. бр. 
3224 и завршава се између к.п. бр. 10/2 и к.п. бр. 27, све у КО Брђани. 

 Улица Железничка -почиње од Улице Ибарски пут, поред к.п. бр. 1948/2 иде дуж целе к.п. бр. 3244/1 и 
завршава се на граници са насељеним местом Прислоница и Улице Пут за манастир Вујан, између к.п. бр. 2330 
12 и к.п. бр. 2289, све у КО Брђани. 

 Улица Пут за манастир Вујан (заједничка са нас. местом Прислоница, град Чачак где има овај званичан назив) 
-почиње поред к.п. бр. 2353 иде границом са насељеним 
местом Прислоница дуж к.п. бр. 3268 и завршава се поред к.п. бр. 2284/2, све у КО Брђани. 

 Улица Репиште (топоним) -почиње од Вујанске улице, између к.п. бр. 1793/6 и к.п. бр. 1793/3 иде дуж к.п. бр. 
3279, дуж к.п. бр. 1769 /2, дуж к.п. бр. 1769/1 и завршава се између к.п. бр. 1755 и к.п. бр. 1775, све у КО Брђани. 

 Улица Вујанска (топоним) -почиње од Деспотовачке улице, поред к.п. бр. 1710/2, иде границом к.п. бр. 183, 
пресеца к.п. бр. 3258, иде дуж к.п. бр. 1799, иде дуж к.п. бр. 3252/1 и завршава се на граници са насељеним 
местом Прислоница, поред к.п. бр. 
2366/1, све у КО Брђани. 

 Улица Ибарски пут (представља наставак улице Ибарски пут из нас. места Прислоница, град Чачак) -
почиње од границе са насељеним местом Прислоница, поред к.п. бр. 2356 иде дуж к.п. бр. 3267/2, дуж к.п. 
3267/1, дуж к.п.бр. 183, дуж 
к.п.бр. 207 и завршава се на граници са насељеним местом Семедраж, поред к.п. бр. 203, све у КО Брђани. 

 Улица Матовића пут (заједничка са нас. местом Соколићи, град Чачак где има овај званичан назив и налази се 
у Адресном регистру за град Чачак, па морамо дати овај назив уколико и не знамо шта је у питању) - почиње 
на граници са насељеним местом Соколићи и Улице Пут игумана Василија, поред к.п. бр. 3133 (КО Брђани), 
иде дуж к.п. бр. 3269/1 (КО Брђани), иде дуж к.п. бр. 210 (КО Соколићи), иде дуж к.п. бр. 3269/2 (КО Брђани) и 
завршава се код Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 3126 и к.п. бр. 3119 ( КО Брђани). 

 Улица Пут игумана Василија (заједничка са нас. местом Милићевци, град Чачак где има овај званичан назив и 
налази се у Адресном регистру за град Чачак, па морамо дати овај назив уколико и не знамо шта је у питању) 
-почиње од границе са насељеним местом Соколићи и Улице Студенац, поред к.п. бр. 297, иде дуж к.п. бр. 
3269/1 и завршава се код Улице Матовића пут, поред к.п. бр. 3133, све у КО Брђани. 

 Улица Пут за Прокоп (заједничка са нас. местом Милићевци, град Чачак где има овај званичан назив и налази 
се у Адресном регистру за град Чачак, па морамо дати овај назив уколико и не знамо шта је у питању) -почиње 
од границе са насељеним местом Милићевци и Улице Ниџовића пут, поред к.п. бр. 884/1, иде дуж к.п. бр. 3265, 
дуж к.п. бр. 3264 и завршава се на граници са насељеним местом Шарани, поред к.п. бр. 1/4, све у КО Брђани. 

 Улица Топаловића брдо (топоним) -почиње од Немањине улице, између к.п. бр. 770/3 и к.п. бр. 3232 и 
завршава се између к.п. бр. 778 и к.п. бр. 767/2, све у КО Брђани. 

 Улица Нушићева -почиње од Улице Сурдуп, између к.п. бр. 2667 и к.п. бр. 2710/3, иде дуж к.п. бр. 3246, дуж к.п. 
бр. 3247 и завршава се између к.п. бр. 2676 и к.п. бр. 2675/1, све у КО Брђани. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Брђани и то: 

 Заселак Раденковина -налази се на к.п. бр. 678, к.п. бр. 679/2, к.п. бр. 109, к.п. бр. 105, к.п. бр. 99 и к.п. бр. 
97/1, све у КО Брђани. 

 Заселак Топаловићи -налази се на к.п. бр. 357 и к.п. бр. 4, све у КО Брђани. (Називи свих заселака су 
топоними). 
7. Утврђују се називи улица за насељено место Брезна и то: 

 Улица Карађорђева -почиње од улице Милунке Савић на к.п. бр. 1419 између к.п. бр. 1177/4 и к.п. бр. 1184/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1419, к.п. бр. 1418 и завршава се на к.п. бр. 1418 између к.п. бр. 1191 и к.п. бр. 1224/4, све 
у КО Брезна. 

 Улица Мике Антића -почиње од Улице Милунке Савић на к.п. бр. 1395 између к.п. бр. 892 /2 и к.п. бр. 894, 
наставља дуж к.п. бр. 1395 и завршава се на к.п. бр. 1423/2 између к.п. бр. 1296 и к.п. бр. 1295, све у КО Брезна. 
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 Улица Милунке Савић -почиње од к.п. бр. 1429између к.п.ор. 903/1 и 
границе са насељеним местом Теочин, наставља дуж к.п. бр. 1429, к.п. бр. 1410/2, к.п. бр. 1410/1, малим делом 
иде кроз к.п. бр. 1177 /3, к.п. бр. 1180/1, па се враћа дуж к.п. бр. 1410/1 и завршава се на к.п. бр. 1410/1 између 
к.п. бр. 1320/2 и к.п. бр. 1312, све у КО Брезна. 

 Улица Кнегиње Љубице -почиње од Улице Мике Антића на к.п. бр. 874 између к.п. бр. 872 и к.п. бр. 875/2 , 
наставља кроз к.п. бр. 873, к.п. бр. 1254/2 и завршава се на к.п. бр. 1254/1, између к.п. бр. 876/4 и к.п. бр. 
1256/5, све у КО Брезна. 

 Улица Првомајска - почиње од Улице Мике Антића на к.п. бр. 1406 између к.п. бр. 930/2 и к.п. бр. 945, наставља 
кроз к.п. бр. 1406 и завршава се на к.п. бр. 1406, између к.п. бр. 776/1 и к.п. бр. 775/1, све у КО Брезна. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Мике Антића на к.п. бр. 1416 између к.п. бр. 1395 и к.п. бр. 1201/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1416, затим кроз к.п. бр. 1197/1, к.п. бр. 1145, па наставља дуж к.п. бр. 1414 и завршава 
се на к.п. бр. 1414, између к.п. бр. 1073 и к.п. бр. 1068, све у КО Брезна. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Михаила Пупина на к.п. бр. 1415 између к.п. бр. 1339 и к.п. бр. 1197/1, 
наставља кроз к.п. бр. 1197/2, затим дуж к.п. бр. 1407 и завршава се на к.п. бр. 1143, између к.п. бр. 1144 и к.п. 
бр. 1147, све у КО Брезна. 

 Улица Иве Андрића- почиње од Улице Мике Антића на к.п. бр. 1404 између к.п. бр. 692 и к.п. 9р. 687/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1404 и завршава између к.п. бр. 732/2 и к.п. бр. 713/1, све у КО Брезна. 

 Улица Равногорска -почиње од к.п. бр. 1386 између к.п. бр. 224/1 и к.п. бр. 369, наставља дуж к.п. бр. 1386, 
затим иде малим делом кроз к.п. бр. 516, поново иде дуж к.п. бр. 1386 и завршава се на к.п. бр. 1386 између 
к.п. бр. 565 и к.п. бр. 6, све у КО Брезна. 

 Улица Степе Степановића -почиње од Равногорске улице на к.п. бр. 1400 између к.п. бр. 604, и к.п. бр. 611/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1400 и завршава се на к.п. бр. 1400 између к.п. бр. 633 и к.п. бр. 629, све у КО Брезна. 

 Улица Војводе Мишића -почиње од Улице Мике Антића на к.п. бр. 1114/2 између к.п. бр. 113/1 и к.п. бр. 
1114/1, наставља дуж к.п. бр. 1114/2 и завршава се на к.п. бр. 1114/2 између к.п. бр. 1052 и к.п. бр. 1033, све у 
КО Брезна. 

 Улица Таковског устанка - почиње између на к.п. бр. 2660 (КО Теочин) и к.п. бр. 888 (КО Брезна), пружа се 
преко к.п. бр. 1428/2 (КО Брезна), к.п. бр. 2779 (КО Теочин), делом дуж к.п. бр. 1427 (КО Брезна), прелази у 
насељено место Теочин па се враћа у насељено место Брезна и пружа се дуж к.п. бр. 1426/2 (КО Брезна), где 
завршава између к.п. бр. 752/1 (КО 
Брезна) и к.п. бр. 1882 (КО Теочин). 

-- Улица Дичинска (топоним) -почиње од к.п. бр. 1381 између к.п. бр. 102/3 и к.п. бр 105/2 наставља Луж к.п. бр. 1381 и завршава се на к.п. бр. 1381, између к.п. бр. 188 и к.п. бр. 1382 , све у КО Брезна. 

 Улица Брод (топоним) -почиње од Улице Михаила Пупина, на к.п.бр. 1438/1 (КО Брезна), пружа се дуж к.п. бр. 
1439 (КО Брезна) и завршава се између к.п. бр. 1059 (КО Брезна) и к.п. бр. 1092 (КО Бершићи). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Брезна и то: 

 Заселак Ковачевићи -налази се на к.п. бр. 510, к.п. бр. 508/1 и к.п. бр. 534, све у КО Брезна. 
 Заселак Козодери -налази се на к.п. бр. 566 и к.п. бр. 568, све у КО Брезна. 
 Заселак Боровњачко брдо -налази се на к.п. бр. 89, к.п. бр. 90, к.п. бр. 78/1 и к.п. бр. 77/2, све у КО Брезна. 
 Заселак Гај -налази се на к.п. бр. 1374/1 и к.п. бр.1376, све у КО Брезна. 
 Заселак Тодоровићи -налази се на к.п. бр. 1175 и к.п. бр. 1174, све у КО Брезна. 
 Заселак Кремен -налази се на к.п. бр. 1014, к.п. бр. 1016, к.п. бр. 1002/1, к.п. бр. 1001/1, к.п. бр. 995/2 и к.п. 

бр.995/1, све у КО Брезна. 
 Заселак Чукара -налази се на к.п.бр.1170 у КО Брезна. 
 Заселак Луковићи -налази се на к.п. бр. 647, к.п. бр. 588 и к.п. бр. 591, све у КО Брезна. (Називи свих заселака 

су топоними). 

8. Утврђују се називи улица за насељено место Брезовица и то: 

 Улица Острвичка (топоним) -почиње од Кељске улице на к.п. бр. 3189 између к.п. бр. 2465 и к.п. бр. 2466, 
наставља кроз к.п. бр. 3189 и завршава се на к.п. бр. 3189, између к.п. бр. 2268 и к.п. бр. 2269, све у КО Брезовица. 
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 Улица Цара Душана -почиње од Острвичке улице на к.п. бр. 2322 између к.п. бр. 2233 и к.п. бр. 2324/6, наставља 
кроз к.п. бр. 2324/6, к.п. бр. 2325, к.п. бр. 2324/5, к.п. бр. 2324/4 и завршава се на к.п. бр. 2327, између к.п. бр. 
2329 и к.п. бр. 2324/3, све у КО Брезовица. 

 Улица Вилско коло (топоним) -почиње од Кељске улице на к.п. бр. 3201 између к.п. бр. 3060/3 и к.п. бр. 3109, 
наставља кроз к.п. бр. 3201, наставља кроз к.п. бр. 3164/2, к.п. бр. 3004, малим делом иде дуж к.п. бр. 3199/2 и 
завршава се на к.п. бр. 3199/2, између к.п. бр. 2951 и к.п. бр. 3164/2, све у КО Брезовица. 

 Улица Карађорђева -почиње од Улице Вилско коло на к.п. бр. 3003 између к.п. бр. 3164/2 и к.п. бр. 3008, 
наставља кроз к.п. бр. 3003, к.п. бр. 3007/1, к.п. бр. 3007/2 и завршава се на к.п. бр. 3011/1, између к.п. бр. 
3011/3 и к.п. бр. 3007/2, све у КО Брезовица. 

 Улица Кељска (топоним) -почиње од к.п. бр. 3192 између к.п. бр. 3115 и к.п. бр. 3116/1, наставља дуж к.п. 
бр. 3192, к.п. бр. 3188, затим кроз к.п. бр. 2467, к.п. бр. 3030/1, к.п. бр. 3030/5, наставља дуж к.п. бр. 2999/3 
и завршава се на к.п. бр. 2999/3, између к.п. бр. 2998/2 и к.п. бр. 2996/1, све у КО Брезовица. 

 Улица Краљице Наталије -почиње од Острвичке улице на к.п. бр. 2236 између к.п. бр. 2238 и к.п. бр. 2235 
наставља кроз к.п. бр. 2237, к.п. бр. 2225/2 и завршава се на к.п. 
бр. 2225/3, између к.п. бр. 2231/3 и к.п. бр. 2225/2, све у КО Брезовица. 

 Улица Воденички поток (топоним) -почиње од Улице Вилско коло на к.п. бр. 3102 између к.п. бр. 3103 и к.п. бр. 
3101, наставља дуж к.п. бр. 3102 и завршава се на к.п. бр. 3086, између к.п. бр. 3090 и к.п. бр. 3084, све у КО 
Брезовица. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Брезовица и то: 

 Заселак Бистри потоци -налази се на к.п. бр. 2362 у КО Брезовица. 
 Милкин заселак -налази се на к.п. бр. 2951 у КО Брезовица. 
 Марин заселак -налази се на к.п. бр. 2444/1 у КО Брезовица. 
 Голубов заселак -налази се на к.п. бр. 2947/2, к.п. бр. 2947/1 и к.п. бр. 2948, све у КО Брезовица. 
 Цајин заселак -налази се на к.п. бр. 2975/1 у КО Брезовица. 
 Дачов заселак -налази се на к.п. бр. 3122, к.п. бр. 3121/2, све у КО Брезовица. (Називи свих заселака су 

топоними). 

9. Утврђују се називи улица за насељено место Брусница и то: 

  Улица Поповића пут (заједничка са Горњим Милановцем где има овај званичан назив и налази се у Адресном 
регистру за насељено место Горњи Милановац, па морамо дати овај назив уколико и не знамо шта је у питању) 
-почиње на к.п. бр. 2319/1 између к.п. бр. 398/1 и к.п. бр. 399/3, наставља дуж к.п. бр. 2319/1 и завршава се на 
к.п. бр. 2319/1 између к.п. бр. 194/2 и границе са насељеним местом Горњи Милановац, све у КО Брусница. 

 Улица Мије Алексића -почиње на к.п. бр. 2326 између к.п. бр. 331/2 и к.п. бр. 323, наставља 
дуж к.п. бр. 2326, к.п.. бр. 2368, к.п. бр. 2383/1, к.п. бр. 2310, к.п. бр. 2311/1 и завршава се на к.п. 
бр. 2311/1 између к.п. бр. 78 и к.п. бр. 74, све у КО Брусница. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Улице Мије Алексића на к.п. бр. 66 између к.п. бр. 65/2 и к.п. бр. 67/2, 
наставља дуж к.п. бр. 66, к.п. бр. 4/1 и завршава се на к.п. бр. 4/1 између к.п. бр. 5/6 и к.п. бр. 6/3, све у КО 
Брусница. 

 Улица Краљице Драге -почиње од Улице Мије Алексића на к.п. бр. 71 између к.п. бр. 67/2 и к.п. бр. 77/2, 
наставља дуж к.п. бр. 71, затим кроз к.п. бр. 154/1 и завршава се на к.п. бр. 154/3 између к.п. бр. 15712 и к.п. бр. 
154/2, све у КО Брусница. 

 Улица Таковска (топоним) -почиње од к.п. бр. 2312 између к.п. бр. 92 и к.п. бр. 90, наставља дуж к.п. бр. 2312/1 
и завршава се на к.п. бр. 2312/1 између к.п. бр. 16/9и к.п. бр. 12/8, све у КО Брусница. 

 Улица Насеље Стачића пут (заједничка са Горњим Милановцем где има овај званичан назив и налази се у 
Адресном регистру за насељено место Горњи Милановац, па морамо дати овај назив уколико и не знамо шта 
је у питању) -почиње од Улице Поповића пут на к.п. бр. 2320/1 између к.п. бр. 184/1 и к.п. бр. 192/14, наставља 
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дуж к.п. бр. 2320/1 и завршава се на к.п. бр. 2320/1 између к.п. бр. 926/2 и границе са насељеним местом Горњи 
Милано.вац, све у КО Брусница. 

 Улица Стара стаза (топоним) -почиње од к.п. бр. 2324/1 између к.п. бр. 925/2 и границе са насељеним местом 
Горњи Милановац, наставља дуж к.п. бр. 2324/1, к.п. бр. 2328 и завршава се на к.п. бр. 663 између к.п. бр. 
664/2 и к.п. бр. 671, све у КО Брусница. 

 Улица Црногорска (заједничка са улицом у нас. местом Горњи Милановац, где званично носи овај назив) -
почиње од Улице Камаљ на к.п. бр. 2355/3 између к.п. бр. 2010 и к.п. бр. 
2013/11, наставља дуж к.п. бр. 2355/3, к.п. бр. 1471/6, к.п. бр. 2355/1 и завршава се на к.п. бр. 2355/1 између 
к.п. бр. 2354 и границе са насељеним местом Горњи Милановац, све у КО Брусница. 

 Улица Камаљ (топоним) -почиње од Улице Перово брдо на к.п. бр. 2352 између к.п. бр. 2402/3 и к.п. бр. 2015/2, 
наставља дуж к.п. бр. 2352, к.п. бр. 2351, к.п. бр. 1375/3, к.п. бр. 2327 и завршава се на к.п. бр. 2327 између к.п. 
бр. 1203/3 и к.п. бр. 1196, све у КО Брусница. 

 Улица Стара чаршија (топоним) -почиње од Улице Камаљ на к.п. бр. 1233 између к.п. бр. 1234 и к.п. бр. 1232, 
наставља дуж к.п. бр. 231, к.п. бр. 1219/4, к.п. бр. 1219/2, наставља дуж к.п. бр. 2348 и завршава се на к.п. бр. 
2348 између к.п. бр. 1657 и к.п. бр. 1725/1, све у КО Брусница. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Улице Стара чаршија на к.п. бр. 2347 између к.п. бр. 1693 и к.п. бр. 1677, 
наставља дуж к.п. бр. 2347, к.п. бр. 2327 и завршава се на к.п. бр. 2327 између к.п. бр. 768 и к.п. бр. 2332, све у 
КО Брусница. 

 Улица Патријарха Павла -почиње од Улице Камаљ на к.п. бр. 2330 између к.п. бр. 1026 и к.п. бр. 1042/2, 
наставља дуж к.п. бр. 2330, к.п. бр. 785/3, к.п. бр. 2330 и завршава се на к.п. бр. 2330 између к.п. бр. 613 и к.п. 
бр. 620/1, све у КО Брусница. 

 Улица Петлово брдо (топоним) -почиње од раскрснице Улица Стара чаршија и Перово брдо на к.п. бр. 2360 
између к.п. бр. 1762/2 и к.п. бр. 1657, наставља дуж к.п. бр. 2360, к.п. бр. 2387 и завршава се на к.п. бр. 2387 
између к.п. бр. 713/9 и насељеним местом Таково, све у КО Брусница. 

 Улица Перово брдо (топоним) -почиње од раскрснице Улице Стара чаршија и Петлово брдо на к.п. бр. 2348 
између к.п. бр. 2360 и к.п. бр. 1752/1, наставља дуж к.п. бр. 2349/1, к.п. бр. 2007 и завршава се на к.п. бр. 
2402/3 између к.п. бр. 2402/2 и насељеним местом Горњи Милановац, све у КО Брусница. 

 Улица Насеље Млаковац (топоним) -почиње од Улице Перово брдо на к.п. бр. 2361 између к.п. бр. 1734 и к.п. 
бр. 1756, наставља дуж к.п. бр. 2361 и завршава се на к.п. бр. 2361 између к.п. бр. 1826/8 и к.п. бр. 1848/6, 
све у КО Брусница. 

 Улица Милунке Савић -почиње на к.п. бр. 2403/2 између к.п. бр. 2093 и к.п. бр. 2245, наставља дуж к.п. бр. 
2403/2 и завршава се на к.п. бр. 2403/2 између к.п. бр. 2264 и к.п. бр. 2273, све у КО Брусница. 

 Улица Насеље Млаковац 2 (заједничка са ул. у нас. местом у Горњем Милановцу, где има овај званичан назив) 
- почиње на к.п. бр. 2366/2 између к.п. бр.1886/2 и к.п. бр. 1888/1, наставља дуж к.п. бр. 2366/2 и завршава се 
на к.п. бр. 2366/2 између к.п. бр. 1919 и к.п. бр. 1920, све у КО Брусница. 

 Улица Равногајска (топоним) - почиње од Улице Стара стаза на к.п. бр. 2324/1 између к.п. бр. 534/1 и к.п. 
бр. 535/3, наставља дуж к.п. бр. 2324/1, к.п. бр. 2323 и завршава се на к.п. бр. 2323 између к.п. бр. 478 и 
к.п. бр. 377, све у КО Брусница. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Равногајске улице на к.п. бр. 2324/1 између к.п. бр. 524/3 и к.п. бр. 530/1, 
наставља дуж к.п. бр. 2324/1 и завршава се на к.п. бр. 2324/1 између к.п. бр. 350/1 и к.п. бр. 348/3, све у КО 
Брусница. 

 Улица Олујачка (топоним, заједничка са насељеним местом Велереч - почиње од к.п. бр. 1700 (КО Велереч) 
између к.п. бр. 111 (КО Брусница) и к.п. бр. 1790/4 (КО Велереч), наставља дуж к.п. бр. 1790/4 (КО Велереч), 
к.п. бр. 1688 (КО Велереч), к.п. бр. 2385 (КО Брусница) између к.п. бр. 1680 (КО Велереч) и к.п. бр. 103/3 (КО 
Брусница). 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Поповића пут на к.п. бр. 181/3 између к.п. бр. 181/4 и к.п. бр. 181/6, 
наставља дуж к.п. бр. 181/3, к.п. бр. 181/17 и завршава се на к.п. бр. 181/17 између к.п. бр. 180 и к.п. бр. 174/1, 
све у КО Брусница. 
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 Улица Првомајска -почиње од Улице Камаљ на к.п. бр. 2335 између к.п. бр. 1026 и к.п. бр. 895/2, наставља дуж 
к.п. бр. 2335 и завршава се на к.п. бр. 2335 између к.п. бр. 807/1 и к.п. бр. 791/1, све у КО Брусница. 

 Улица Марка Краљевића -почиње од Улице Патријарха Павла на к.п. бр. 624 између к.п. бр. 623 и к.п. бр. 625, 
наставља кроз к.п. бр. 633, к.п. бр. 631, к.п. бр. 630, к.п. бр. 779/3, к.п. бр. 779/2, к.п. бр. 781/1 и завршава се на 
к.п. бр. 782 између к.п. бр. 780/2 и к.п. бр. 784/1, све у КО Брусница. 

 Улица Краљице Наталије -почиње од Улице Мије Алексића на к.п. бр. 2311/1 између к.п. бр. 712 и к.п. бр. 25/1, 
наставља дуж к.п. бр. 2311/1, к.п. бр. 13/2 и завршава се на к.п. бр. 13/2 између к.п. бр. 2311/1 и к.п. бр. 12/1, 
све у КО Брусница. 

 Улица Михаила Пупина -почиње од Улице Ђенерала Терзића на к.п. бр. 863 између к.п. бр. 866/1 и к.п. бр. 853, 
наставља дуж к.п. бр. 860/1, к.п. бр. 859, к.п. бр. 853, к.п. бр. 854, к.п. бр. 846 и завршава се на к.п. бр. 845 између 
к.п. бр. 842 и к.п. бр. 847/2, све у КО Брусница. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Перова брдо на к.п. бр. 1744 између к.п. бр. 1718 и к.п. бр. 1735/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1744, затим кроз к.п. бр. 1396, к.п. бр. 1399, к.п. бр. 1384/1, к.п. бр. 1371, к.п. бр. 1369 и 
завршава се на к.п. бр. 1368 између к.п. бр. 1373/1 и к.п. бр. 1225/1, све у КО Брусница. 

 Улица Солунских ратника -почиње између к.п. бр. 828/1 (КО Велереч) и к.п. бр. 16/9 (КО Брусница), пружа 
се делом дуж к.п. бр. 2384 (КО Брусница) и завршава се између к.п. бр. 16/7 (КО Брусница) к.п. бр. 863 (КО 
Велереч) . 

 Улица Карађорђева - почиње од Таковске улице, између к.п. бр. 17 и к.п. бр. 16/4, пружа се дуж к.п. бр. 16/2 и 
завршава се на граници са насељеним местом Велереч. 

 Улица Српских владара - почиње између к.п. бр. 1708/1 и к.п. бр. 1730/3 (КО Велереч), пружа се дуж к.п. бр. 
1731/2 (КО Велереч); делом дуж к.п. бр. 2316 (КО Брусница) и завршава између к.п. бр. 115/4 и к.п. бр. 277 
(КО Брусница). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Брусница и то: 

 Заселак Петковићи - налази се на к.п. бр. 2043/1, к.п. бр. 2041/2, к.п. бр. 2043/2, све у КО Брусница. 
 Заселак Вујићи -налази се на к.п. бр. 1862, к.п. бр. 1855, све у КО Брусница. 
 Заселак Гај -налази се на к.п. бр. 756 КО Брусница. 

 Заселак Крижевац - налази се на к.п. бр. 1354, к.п. бр. 1352/2, к.п. бр. 1353 и к.п. бр. 1352/1, све у КО Брусница. 
 Заселак Бранково брдо - налази се на к.п. бр. 1045/3, к.п. бр. 1044/6, све у КО 

Брусница. 
(Називи наведених заселака су топоними) 

10. Утврђују се називи улица за насељено место Варнице и то: 

 Улица Војводе Мишића - почиње од границе са насељеним местом Трудељ између к.п. бр. 2617 и к.п. бр. 2627, 
пружа се дуж к.п. бр. 4102 и завршава се код Улице Вука Караџића између к.п. бр. 3261 и к.п. бр. 3409/2, све у 
КО Трудељ. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Качерске улице између к.п. бр. 3321 и к.п. бр. 3294/3, пружа се дуж к.п. бр. 
4102, прелази преко к.п. бр. 3346, к.п. бр. 3347,.к.п. бр. 3349, к.п. бр. 3356/2, к.п. бр. 3358, наставља дуж к.п. бр. 
4102, прелази преко к.п. бр. 3409/2, к.п. бр. 3409/1, наставља дуж к.п. бр. 3334 и завршава се између к.п. бр. 
3379/2 и к.п. бр. 3379/1, све у КО Трудељ. 

 Улица Качерска (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Заграђе између к.п. бр. 4045/1 (КО 
Трудељ) и к.п. бр. 4045/1 (КО Варнице), пружа се дуж к.п. бр. 4083, к.п. бр. 3095, прелази преко к.п. бр. 3070/1, 
к.п. бр. 3067, наставља дуж к.п. бр. 4083 и завршава се између к.п. бр. 2699 и к.п. бр.3293, све у КО Трудељ. 
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 Улица Планинска (топоним) -почиње од Качерске улице између к.п. бр. 2887/1 и к.п. бр. 3064, пружа се дуж 
к.п. бр. 2751, код к.п. бр. 3007 скреће и прелази преко к.п. бр. 2914 и к.п. бр. 2920, наставља дуж к.п. бр. 2797 и 
завршава се између к.п. бр. 2783 и к.п. бр.2782, све у КО Трудељ. 

 Улица Милунке Савић - почиње од Качерске улице између к.п. бр. 3999/5 и к.п. бр. 4041/2, пружа се дуж к.п. 
бр. 4111/1, прелази преко к.п. бр.4061/2, к.п. бр.4061/1, к.п. бр. 4051, к.п. бр. 4053, к.п. бр. 3173, наставља дуж 
к.п. бр. 3078, а завршава се на к.п. бр. 3038, све у КО Трудељ. 

 Улица Изворска (топоним) - почиње од Качерске улице између к.п. бр. 4003/2 и к.п. бр. 4026/1, пружа се дуж 
к.п. бр. 4110, к.п. бр. 4107, прелази преко к.п. бр. 3974/1, к.п. бр. 3970, к.п. бр. 3967/2, к.п. бр. 3964/3, к.п. бр. 
3964/4 и завршава се између к.п. бр. 
3534 и к.п. бр. 3963/1, све у КО Трудељ. , 

Утврђују се називи заселака за насељено место Варнице и то: 

 Заселак Планина се простире на к.п. бр. 2672/2 у КО Трудељ. 
 Заселак Катранџићи се простире на к.п. бр. 3428, к.п. бр. 3423, к.п. бр; 3427, к.п. бр. 3422, к.п. бр. 3488/2, к.п. бр. 

3488/1, к.п. бр. 3488/3 и к.п. бр. 3489/2, све у КО Трудељ. 
 Заселак Остојићи се простире на к.п. бр. 3540 и к.п. бр. 3539, све у КО Трудељ. 
 Заселак Школа се простире на к.п. бр. 3523 у КО Трудељ. 

(Називи наведених заселака су топоними) 

11. Утврђују се називи улица за насељено место Велереч и то: 

 Улица Наталије Царевић (улица под истим називом постоји и у нас. месту Горњи Милановац) - почиње од к.п. 
бр. 1753/1 између к.п. бр. 1310/5 и к.п. бр. 1314/8, наставља дуж к.п. бр. 1753/1 и завршава се на к.п. бр. 1753/1 
између к.п. бр. 540 и к.п. бр. 
539, све у КО Велереч. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Солунског фронта, на к.п. бр. 1345/2 између к.п. бр. 1204/1 и к.п. бр. 
1345/2, наставља кроз к.п. бр. 1199/2, к.п. бр. 1199/5 и завршава се на к.п. бр. 1198 између к.п. бр. 1199/2 и 
к.п. бр. 1195/2, све у КО Велереч. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње од к.п. бр. 1310/7 између к.п. бр. 1310/6 и границе са насељеним местом 
Горњи Милановац, наставља кроз к.п. бр. 1309, к.п. бр. 1307 и завршава се на к.п. бр. 1301/1 између к.п.бр. 
1312/2 и к.п. бр. 1301/2, све у КО Велереч. 

 Улица Данила Киша -почиње од Улице Наталије Царевић на к.п. бр. 1755, између к.п. бр. 553 и к.п. бр. 625/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1755 и завршава се на к.п. бр. 1755 између к.п. бр. 621/2 и к.п. бр. 604/3, све у КО 
Велереч. 

 Улица Ибарски пут (топоним) -почиње између к.п. бр. 591/11 (КО Неваде) и к.п. бр. 1379 (КО Велереч) 
пружа се дуж к.п. бр. 1807 (КО Велереч), к.п. бр. 1781/2 (КО Велереч) и завршава на к.п. бр. 1809 (КО 
Велереч), између к.п. бр. 2339 (КО Сврачковци) и к.п. бр. 1381/11 (КО Велереч). 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Ибарски пут, на к.п. бр. 1747 између к.п. бр. 1134/3 к.п. бр. 
1135/1, наставља дуж к.п. бр. 1747 и завршава се на к.п. бр. 1747 између 441/1 и к.п. бр. 461/1, све у КО 
Велереч. 

 Улица Вука Караџића -почиње од Улице Ибарски пут, на к.п. бр. 1135/2 између к.п. бр. 1135/37 и к.п. бр. 
1135/17, наставља дуж к.п. бр. 1135/2 и завршава се на к.п. бр. 1135/2, између к.п. 1135/10 и к.п. 1135/7, 
све у КО Велереч. 

 Улица Мали поток (топоним) -почиње од Улице Ибарски пут, на к.п. бр. 1797 између к.п. бр. 1142/2 и 
границе са насељеним местом Неваде, наставља се даље дуж к.п. бр. 1797, к.п. бр. 1781/1 и к.п. бр. 1166 и 
завршава се на к.п. бр. 1166 између к.п. бр. 1149/1 и к.п. бр. 1150/1, све у КО Велереч. 
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 Улица Ловачка - почиње од к.п. бр. 1361/4 између к.п. бр. 1362/4 и к.п. бр. 1361/1 наставља ,даље дуж 
к.п. бр. 1361/1 к.п. бр. 1750/3, затим иде кроз к.п.бр. 434/2,к. бр.281 .к.п.бр. 280, к.п. бр. 284, даље иде 
дуж к.п. бр. 1747 и а-вршава се на к.п. бр. 1747 између к.п. 
бр. 143 и к.п. бр. 122/1, све у КО Велереч. . 

 Улица Солунског фронта -почиње од к.п. бр. 1779/1 између к.п. бр. 1347/3 и к.п. бр. 1Ј41 наставља дуж к.п. 
бр. 1179/1, к.п. бр.1744/8, к.п. бр. 1742, к.п. бр. 332, к.п. бр. 
1742 и завршава се на к.п. бр. 1742 између к.п. бр. 54 и к.п. бр. 53, све у КО Велереч. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Наталије Царевић на к.п. бр. 1754, између к.п. бр. 524/1 и к.п. бр. 
538, наставља дуж к.п. бр. 1753 и завршава се на к.п. бр. 1754 између к.п. бр. 537/1 и к.п. бр. 526, све у КО 
Велереч. 

 Улица Шумска - почиње од Улице солунског фронта на к.п. бр. 1743, између к.п. бр. 53 и к.п. бр. 57, наставља 
дуж к.п. бр. 1743 и завршава се на к.п. бр. 1753 између к.п. бр. 37/2 и к.п. бр. 39/1, све у КО Велереч. 

 Улица Цара Душана - почиње од Ловачке улице на к.п. бр. 1149/5, између к.п. бр. 1149/2 и к.п. бр. 1163/2, 
наставља кроз к.п. бр. 1150/7, затим дуж к.п. бр. 1167, између к.п. бр. 1781/1 и завршава се на к.п. бр. 1184/4 
између к.п. бр. 1118/1 и к.п. бр. 1118/2, све у КО Велереч. 

 Улица Косовска - почиње од Улице Мали поток на к.п. бр. 1144/9, између к.п. бр. 1144/10 и к.п. бр. 1144/7, 
наставља кроз к.п. бр. 1144/9 и завршава се на к.п. бр. 1144/4 између к.п. бр. 1144/1 и к.п. бр. 1144/6, све у КО 
Велереч. 

 Улица Ратарска - почиње од Улице Солунског фронта на к.п. бр. 1341, између к.п. бр. 1342 и границе са 
насељеним местом Горњи Милановац, наставља кроз к.п. бр. 1229/1, к.п. бр. 1228/1, к.п. бр. 1224/4, к.п. бр. 
1224/5, к.п. бр. 1224/6 и завршава се на 1224/7, између к.п. бр. 1230 и к.п. бр. 1226/3, све у КО Велереч. 

 Улица Виноградарска - почиње од Ловачке улице на к.п. бр. 1170, између к.п. бр. 1171 и к.п. бр. 1780, 
наставља дуж к.п. бр. 1780 и завршава се на к.п. бр. 1780 између к.п. бр. 1098 и к.п. бр. 12017/1, све у КО 
Велереч. 

 Улица Падинска (топоним) - почиње од Ратарске улице на к.п. бр. 1224/9, између к.п. бр. 1229/5 и к.п. бр. 
1230, наставља кроз к.п. бр. 1224/9, к.п. бр. 1224/8, к.п. бр. 1224/3, к.п. бр. 1224/2, к.п. бр. 1224/1 и завршава 
се на к.п. бр. 1223/1 између к.п. бр. 1223/2 и к.п. бр. 1220/1, све у КО Велереч. 

 Улица Сеоска - почиње од Улице Наталије Царевић на к.п. бр. 1248/14, између к.п. бр. 1268 и к.п. бр. 1248/13 
наставља дуж к.п. бр. 1248/14, затим кроз к.п. бр. 1246/6 и завршава се на к.п. бр. 1248/16, између к.п. 
бр.1247/1 и к.п. бр. 1246/4, све у КО Велереч. 

 Улица Учитељска -почиње од Улице Наталије Петровић, између к.п. бр. 1690/1 и к.п. бр. 1784/1, наставља 
кроз к.п. бр. 1692/1 и к.п. бр. 1701/1 наставља дуж 
к.п. бр. 1784/1, к.п. бр. 1725/2, к.п. бр. 1722/3, к.п. бр. 1722/4 и завршава се на к.п. бр. 

1784/7, између к. п. бр. 1521/2 и границе са насељеним местом Горњи Милановац, све у КО Велереч. 

 Улица Олујачка (топоним) - почиње од Учитељске улице на к.п. бр. 1708/3, између к.п. бр. 1701/2 и к.п. бр. 
1708/2, наставља дуж к.п. бр. 1708/3, к.п. бр. 1701/1, затим иде кроз к.п. бр. 1700, к.п. бр. 1699, к.п. бр. 1692/1, 
к.п. бр. 1691 и завршава се на к.п. бр. 
1688/1 између к.п. бр. 1689/1 и границе са насељеним местом Брусница, све у КО Велереч. 

 Улица Церска (топоним) - почиње од Улице Наталије Петровић на к.п. бр. 1760/1, између к.п. бр. 922 и к.п. бр. 
1690/1, наставља кроз к.п. бр. 1690/1, к.п. бр. 1690/2, к.п. бр. 1689/1 и завршава се на к.п. бр. 1688/1, између 
к.п.бр. 1691и к.п. бр. 1687, све у КО Велереч. 

Улица Наталије Петровић (Петровић Јосипа Наталија рођена је у селу Велереч код Горњег Милановца 1926. 
Године. Након ослобођења Горњег Милановца 17. септембра 1944. године мобилисана је и упућена на 
Сремски фронт. Као припадник Шесте источнобосанске бригаде је погинула 13. Јануара 1945. у селу Брка 
код Брчког, спомен дом у Велеречи носи њено име, предлог Савета МЗ Велереч) - почиње од к.п. бр. 1760/1, 
између к.п. бр. 

 1760/4 и к.п. бр. 1766, наставља дуж к.п. бр. 1760/1 и завршава се на к.п. бр. 1760/1 између к.п. бр. 814 и к.п. 
бр. 810, све у КО Велереч. 
Улица Горичка (топоним) - почиње од Улице Наталије Петровић на к.п. бр. 1760/1, између к.п. бр. 953/1 и к.п. 
бр. 835, наставља дуж к.п. бр. 1760/1 и завршава се на к.п. бр. 1764/1, к.п. бр. 930/5, к.п. бр. 930/6, к.п. бр. 969, 
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к.п. бр. 970/2, к.п. бр. 981/2, затим дуж к.п. бр. 1764/1, к.п. бр. 985/2, к.п. бр. 986/4, к.п. бр. 1766 и завршава се 
на к.п. бр. 1760/1 између к.п. бр. 1766 и к.п. бр. 1760/4, све у КО Велереч. 

 Улица Јакова Обреновића - почиње од Г оричке улице на к.п. бр. 987, између к.п. бр. 986/3 и к.п. бр. 1761, 
наставља кроз к.п. бр. 988, к.п. бр. 980, к.п. бр. 992, к.п. бр. 993, к.п. бр. 995/2, к.п. бр. 994/2, к.п. бр. 1000/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1172, к.п. бр.1773 и завршава се на к.п. бр. 1773, између к.п. бр. 1269 и к.п. бр. 1276/2, све 
у КО Велереч. 

 Улица Момчила Настасијевића (улица под истим називом постоји и у нас. месту Горњи Милановац) -почиње 
од к.п. бр. 824/7, иде дуж к.п. бр. 1802, к.п. бр. 1800 и завршава се код к. п. 540, све у КО Велереч. 

 Улица Гајска (топоним) -почиње од Улице Момчила Настасијевића на к.п. бр. 670/2, између к.п. бр. 666 и к.п. 
бр. 1758, наставља кроз к.п. бр. 666, к.п. бр. 586 и завршава се на к.п. бр. 588/4, између к.п. бр. 588/3 и к.п. бр. 
593/2, све у КО Велереч. 

 Улица Устаничка -почиње од Шумадијске улице на к.п. бр. 1803, између к.п. бр. 
 
љеним местом Клатичево, наставља дуж к.п. бр. 11803, к.п. бр. 830/2 и завршава се на к.п. бр. 830/2, између 
к.п. бр. 828/1 и к.п. бр. 827/1, све у КО Велереч. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 824/10, између к.п. бр. 825/1 и к.п. бр. 824/15, 
наставља дуж к.п. бр. 824/15 и завршава се на к.п. бр. 824/3, између к.п. бр. 824/13 и к.п. бр. 824/22, све у 
КО Велереч. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Горичке улице на к.п. бр. 969, између к.п. бр. 825/1 и к.п. бр. 982 и к.п. бр. 930/7, 
наставља кроз к.п. бр. 969, к.п. бр. 932, к.п. бр. 958 и завршава се на к.п. бр. 932 између к.п. бр. 933/1 и к.п. бр. 
935/1, све у КО Велереч. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Наталије Петровић на к.п. бр. 1760/1, између к.п. бр. 1760/27 и к.п. бр. 
950/5, наставља дуж к.п. бр. 953/1, к.п. бр. 969, к.п. бр. 954/2 и завршава се на к.п. бр. 954/2 између к.п. бр. 
953/1 и к.п. бр. 955, све у КО Велереч. 
 

 Улица Мине Вукомановић - Караџић -почиње од Улице Наталије Петровић на к.п. бр. 1760/1, између к.п. бр. 
1760/27 и к.п. бр. 950/5, наставља дуж к.п. бр. 1760/1, затим кроз к.п. бр. 938/2 и завршава се на к.п. бр. 760/2, 
између к.п. бр. 762 и к.п. бр. 756/2, све у КО Велереч. 

 Улица Мије Алексића -почиње од Улице Наталије Петровић на к.п. бр. 1760/26 и к.п. бр. 779, наставља кроз 
к.п. бр. 778, к.п. бр. 770/1, к.п. бр. 770/2, затим дуж к.п. бр. 770/3 и завршава се на к.п. бр. 768/2 између к.п. 
бр. 768/1 и к.п. бр. 768/3, све у КО Велереч. 

 Улица Војводе Степе- почиње од к.п. бр. 876/2 између к.п. бр. 876/1 и к.п. бр. 16/3 (КО Брусница), наставља 
дуж к.п. бр. 876/2, к.п. бр. 878/6, затим иде кроз к.п. бр. 875, к.п. бр. 873 и завршава се на к.п.  бр. 883 између 
к.п. бр. 884/1 и к.п. бр. 867/2, све у КО Велереч. 

 Улица Карађорђева -почиње од Улице Наталије Царевић на к.п. бр. 1027, између к.п. бр. 
1028. и к.п. бр. 372/2, наставља кроз к.п. бр. 1027, затим кроз к.п. бр. 372/1 и завршава се на к.п. бр. 369 
између к.п. бр. 368/1 и к.п. бр. 374/2, све у КО Велереч. 

 Улица Солунских ратника -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 830/2 између к.п. бр. 828/1 и к.п. бр. 827/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1811 и завршава се на к.п. бр. 1811 између к.п. бр. 863 и к.п. бр. 16/6 (КО Брусница), све 
у КО Велереч. 

 Улица Првомајска - почиње од Горичке улице на к.п. бр. 914 између к.п. бр. 1763 и к.п. бр. 934, наставља дуж 
к.п. бр. 1763 и завршава се на к.п. бр. 1763 између к.п. бр. 913/2 и к.п. бр. 915, све у КО Велереч. 

 Улица Светог Николе -почиње од Горичке улице на к.п. бр. 1765 између к.п. бр. 978 и к.п. бр. 977, наставља 
дуж к.п. бр. 1765, к.п. бр. 1774 и завршава се на к.п. бр. 1022 између к.п. бр. 1767/5 и к.п. бр. 1022/4, све у КО 
Велереч. 
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 Улица Ибарска (топоним) -почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 1384/1 и к.п. бр. 1382/40, пружа се 
дуж к.п. бр. 1382/34 и делом к.п. бр. 1382/1 и завршава се на к.п. бр. 1382/34, све у КО Велереч. 

 Улица Кнегиње Љубице -почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 1382/2 и к.п. бр. 1382/20, пружа се 
делом дуж к.п. бр. 1382/28 и завршава између к.п. бр. 
1382/24 и к.п. бр. 1382/9, све у КО Велереч. 

 Улица Деспотовачка (топоним) -почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 2341/2 (КО Сврачковци) и к.п. 
бр. 1381/11, пружа се дуж к.п. бр. 1796 (КО Велереч) и завршава између к.п. бр. 1381/2 (КО Велереч) и к.п. бр. 
2345/2 (КО Сврачковци). 

 Улица Тополска - почиње. од к. п. 1379, иде дуж к. п. 1798 и завршава се код к. п. 1382/42, све у КО Велереч. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Велереч и то: 

 Заселак Мали рај -налази се на к.п. бр. 106/9 и к.п. бр. 102/7, све у КО Велереч. 
 Заселак Шумице -налази се на к.п. бр. 91, к.п. бр. 80 и к.п. бр. 94, све у КО Велереч. 
 Заселак Саставци -налази се на к.п.бр. 225/2 у КО Велереч. 
 Заселак Ливадице -налази се на к.п. бр. 757/3 у КО Велереч. 
 Заселак Сеоце -налази се на к.п. бр. 673/2 и к.п. бр. 673/1, све у КО Велереч. 
 Заселак Пропланак - налази се на к.п. бр. 9 и к.п. бр. 8, све у КО Велереч. 
 Заселак Трешњевац -налази се на к.п. бр. 1078 и к.п.бр. 392, све у КО Велереч. 

(Називи свих заселака су топоними) 

12. Утврђују се називи улица за насељено место Враћевшница и то: 

 Улица Краља Милана Обреновића -почиње на к.п. бр. 77, између к.п. бр. 15 и к.п. бр. 76, наставља дуж к.п. бр. 
77, к.п. бр. 78 и завршава се на к.п. бр. 78 између к.п. бр. 15 и к.п. бр. 16, све у КО Враћевшница. 

 Улица Учитељска -почиње од Улице Краља Милана Обреновића на к.п. бр. 77, између к.п. бр. 8/7 и к.п. бр. 56/2, 
наставља делом дуж к.п. бр. 7, к.п. бр. 8/6 и завршава се на к.п. бр. 8/6 између к.п. бр. 7 и к.п. бр. 8/2, све у КО 
Враћевшница. 

 Улица Манастирска -почиње од Улице Краља илана Обреновића на к.п. бр. 58, између к.п. бр. 59 и к.п. бр. 57/2, 
наставља кроз к.п. бр. 59, даље дуж к.п. бр. 11 између к.п. бр. 13/8 и к.п. бр. 9/2, све у КО Враћевшница. 

13. Утврђују се називи улица за насељено место Врнчани и то: 

 Улица Таковска -почиње од Колубарске улице, између к.п. бр. 406/2 и к.п. бр. 449, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1240 и завршава између к.п. бр. 1214/2 и к.п. бр. 1210, све у КО Врнчани. 

 Улица Рудничка -почиње од Колубарске улице, између к.п. бр. 1119 (КО Врнчани) и к.п. бр. 200 (КО 
Калиманићи), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1270 и завршава између к.п. бр. 1196 (КО Врнчани) 
и к.п. бр. 343/3 (КО Калиманићи). 

 Улица Колубарска -почиње од Рудничке улице, између к.п. бр. 466 и к.п. бр. 1119, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1260/1, к.п. бр. 1260/2, к.п. бр. 284/1 и завршава између к.п. бр. 280/1 и к.п. бр. 321/1, све 
у КО Врнчани. 

 Улица Карађорђева -почиње од к.п. бр. 284/1, између к.п. бр. 142/1 и к.п. бр. 201/1, улица се делом простире 
на к.п. бр. 158/1 (КО Врнчани), к.п. бр. 289/1 (КО Ручићи), к.п. бр. 289/3 (КО Ручићи) и завршава код границе 
са насељеним местом Крива Река. 

 Улица Бсоррадска -почиље од грани це с,пас љеним местом Ручићи, улица се целом дужи ном ттростире 
на к.п. бр. 284/1 1, ф!вррЈа ва између к.п. бр. 274/1 и к.п. бр.281/2, све у КО Врнчани 

 Улица Доње село (топоним) - почиње од Београдске улице, између к.п. бр. 142/1 и к.п. бр. 208/2, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 137/1, делом к.п. бр. 118/2, к.п. бр. 117,наставља дуж к.п. бр. 1237 и 
завршава код Церске улице, између к.п. бр. 
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64/3 и к.п. бр. 58/1, све у КО Врнчани . 

 Улица Церска (топоним) -почиње од Београдске улице, између к.п. бр. 274/7 и к.п. бр. 281/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 284/1, к.п. бр. 1235/1, к.п. бр. 1263, к.п. бр. 470 и завршава код Улице Старо село 
, између к.п. бр. 5 и к.п. бр. 469, све у КО Врнчани. 
лица Сувоборска (топоним) - почиње од Баба Вишњине улице, између к.п. бр. 524 и к.п. бр. 645/1, улица се 
делом простире на к.п. бр. 1243, к.п. бр. 645/2, к.п. бр. 533/3, к.п. бр. 1243, к.п. бр. 550/2, наставља дуж к.п. бр. 
1245 и к.п. бр. 1244 и завршава код Улице Старо село, између к.п. бр. 471/1 и к.п. бр. 590, све у КО Врнчани. 

 Улица Баба Вишњина- почиње од Церске улице, између к.п. бр. 527 и к.п. бр. 511, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1242/9 и завршава код Улице Виногради, између к.п. бр. 678 и к.п. бр. 673/3, све у КО 
Врнчани . 

 Улица Виногради (топоним) -почиње између к.п. бр. 673/2 и к.п. бр. 676/1, улица се целом дужином простире 
на к.п. бр. 1242/9, к.п. бр. 1246 и завршава код Улице Старо село, између к.п. бр. 613 и к.п. бр. 615/3, све у КО 
Врнчани. 

 Улица Старо село (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Доњи Бранетићи, између к.п. бр. 32/4 
(КО Доњи Бранетићи) и к.п. бр. 1 (КО Врнчани), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1262, к.п. бр. 
1248, к.п. бр. 1271/к.п. бр. 935/2, к.п. бр. 1273, к.п. бр. 1271 и завршава код границе са насељеним местом 
Љеваја, између к.п. бр. 212/2 (КО Љеваја) и к.п. бр. 1222/1 (КО Врнчани). 

 Улица Спасовина (топоним) -почиње од Улице Запис, између к.п. бр. 977/3 и к.п. бр. 1053, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1242/5, к.п. бр. 1252, к.п. бр. 
1251, к.п. бр. 1254 и завршава код Улице Старо село, између к.п. бр. 897 и к.п. бр. 903/3, све у КО Врнчани. 

 Улица Запис (топоним) -почиње од к.п. бр. 976/2, улица се делом простире на к.п. бр. 977/6, наставља дуж к.п. 
бр. 1056, к.п. бр. 1256/1 и завршава код Улице Старо село, између к.п. бр. 
1029. и к.п. бр. 1030, све у КО Врнчани. 

13. Утврђују се називи улица за насељено место Гојна Гора и то: 

 Улица Петровских талаца (таоци су били мештани које су Немци, због неуспеха у офанзиви "Моргенлуфт" (12-
22. јула 1943) заробили, одвели у Бањички логор и касније стрељали у Јајинцима. У Гојној Гори та немачка 
офанзива је названа Петровска блокада, а заробљени таоци су названи петровско робље или петровски 
мученици) - почиње од Улице Јанића коса на к.п. бр. 3257 између к.п. бр. 1036 и к.п. бр 1043, наставља дуж к.п. 
бр.3257 и завршава се на к.п. бр. 3257 између к.п. бр. 2337 и к.п. бр. 231 8/2, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Витеза Јовка (Јовко Стјепановић, носилац две Кара:ђџрђеве звезде за јунаштво у Првом светском рату, 
живео у Гојној Гори кпајем 19 оги почетком 20. века) - почиње од Улице Јанића коса на к.п. бр. 985 између к.п. 
бр. 1037 и к.п. бр 1034, наставља дуж к.п. бр.985, к.п. бр.1042 и завршава се на к.п. бр. 1042 између к.п. бр. 1017 
и к.п. бр. 1041, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Капетана Рајка Трифуновића(Рајко Трифуновић (1882-1959), рођен у Гојној Гори, учесник је 
ослободилачких ратова 1912-1918, носилац је Албанске споменице, а за вернос отаџбини и испољену 
храброст одликован је са седам медаља. У улици којој се предлаже његово име живе његови сродници и 
потомци) - почиње од Улице Петровских таблица на к.п. бр. 1010 између к.п. бр. 2299 и к.п. бр 1012/2, наставља 
дуж к.п. бр.101О и к.п. бр.1042 и завршава се на к.п. бр. 101О између к.п. бр.1020 и к.п. бр. 1007, све у КО Гојна 
Гора. 

 Улица Равнорајска (топоним) -почиње од улице Јањића коса, на к.п. бр. 3256 између к.п. бр. 822/2 и к. п. бр. 
1050, наставља дуж к.п. бр. 3256, затим иде кроз к.п. бр. 1779/1, к.п. бр. 2849, к.п. бр. 2848/2, к.п. бр. 2854, 
к.п. бр. 2855, к.п. бр. 2856, к.п. бр. 
2964, к.п. бр. 2963, к.п. бр. 2959/1, к.п. бр. 2958/1, к.п. бр. 2958/2, к.п. бр. 2944, к.п. бр. 
2942, к.п. бр. 2943, к.п. бр. 2941/1, к.п. бр. 3164, к.п. бр. 3167, к.п. бр. 3169, к.п. бр. 3173/2, к.п. бр. 3174, 
к.п. бр. 3171/2, кроз к.п. бр. 3145/1, к.п. бр. 2319, к.п. бр. 3216, к.п. бр. 3215, к.п. бр. 3222/1, к.п. бр. 
3132/1, к.п. бр. 3130/1 и завршава се на к.п. бр. 
3251, између к.п. бр. 3265, к.п. бр. 3249/1, све у КО Гојна Гора. 
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 Улица Златна чеза (топоним) -почиње од Равногајске улице на к.п. бр. 3261 између к.п. бр. 2070 и к.п. бр. 
2178, наставља дуж к.п. бр. 3261 и завршава се на к.п. бр. 3261, између к.п. бр. 2162, к.п. бр. 2091, све у КО 
Гојна Гора. 

 Улица Осредак (топоним) - почиње од Равногајска улица на к.п. бр. 1287/1 између к.п. бр. 1286/1 и к.п. бр. 
1121, наставља дуж к.п. бр. 1121 и завршава се на к.п. бр. 1121, између к.п. бр. 2002, к.п. бр. 1116, све у КО 
Гојна Гора. 

 Улица Змајевац (топоним) - почиње од Улице Јанића косе на к.п. бр. 913 између к.п. бр. 899 и к.п. бр. 952, 
наставља дуж к.п. бр. 913, затим кроз к.п. бр. 903, к.п. бр. 910, наставља дуж к.п. бр. 913 и завршава се на 
к.п. бр. 913, између к.п. бр. 912 и к.п. бр. 
919/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Петронија Шиша (учесник Првог српског устанка, чувени јунак, живео у Гојној Гори крајем 19. и у 
првој половини 20. века) -почиње од Улице Примићура Шика на к.п. бр. 730 између к.п. бр. 707/1 и к.п. бр. 
709/4, наставља дуж к.п. бр. 730 и завршава се на к.п. бр. 727/2, између к.п. бр. 743/2 и к.п. бр. 730, све у КО 
Гојна Гора. 

 Улица Др Александра Марковића (Александар Марковић (1925-2011. год.) учесник НОР-а, Први Гојногорац 
са дипломом лекара, својим активностима помагао мештанима и допринео развоју села) -почиње од Улице 
Примићура Шика на к.п. бр. 2464 између к.п. бр. 2463/3 и к.п. бр. 2465, наставља дуж к.п. бр. 2464 и 
завршава се на к.п. бр. 2464, између к.п. бр. 2505 и к.п. бр. 2350, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Таковског устанка - почиње од к.п. бр. 2863 на граници код насељеног места Каменица, наставља 
дуж к.п. бр. 3252/1, к.п. бр. 23, затим кроз к.п. бр. 396, к.п. бр. 388/2, к.п. бр. 387, к.п. бр. 386, к.п. бр. 385/1, 
к.п. бр. 373, к.п. бр. 371/1, к.п. бр. 370/1, к.п. бр. 368/2, к.п. бр. 368/1, к.п. бр. 1О, к.п. бр. 13/1, к.п. бр. 2, к:п. 
бр. 5 и завршава се 
на к.п. бр. 3280, између к.п. бр. 312/2 и к.п. бр. 312/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Јанића коса (топоним) - почиње од Улице Таковски устанак на к.п. бр. 3252/1 између к.п. бр. 43/1 и 
к.п. бр. 26/5 наставља дуж к.п. бр. 3252/1 и завршава се на к.п. бр. 3252/1 између к.п. бр. 2689/1 и к.п. бр. 
2645/2, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Трнавских трубача (надалеко чувен оркестар после Првог светског рата, живели су у кућама које се 
налазе у овој улици) - почиње од Равногајске улице на к.п. бр. 3258 између к.п. бр. 832/1 и к.п. бр. 850 
наставља дуж к.п. бр. 3258 и завршава се на к.п. бр. 306 између к.п. бр. 1191 и к.п. бр. 279, све у КО Гојна 
Гора. 

 Улица Ћиворак (топоним) -почиње од Равногајске улице на к.п. бр. 3260 између к.п. бр. 2069 и к.п. бр. 1672/4 
наставља дуж к.п. бр. 3260 и завршава се на к.п. бр. 3260 између к.п. бр. 1569 и к.п. бр. 1634/2, све у КО Гојна 
Гора. 

 Улица Липов до (топоним) -почиње од Улице Ћиворак на к.п. бр. 1619 , између к.п. бр. 1632 и к.п. бр. 1633 
наставља дуж к.п. бр.1619 и завршава се на к.п. бр. 1619 између к.п. бр.1614и к.п. бр.1617, све у КО Гојна Гора . 

 Улица Ломигоре (топоним) -почиње од Улице Липов до на к.п. бр. 1639, између к.п. бр. 1646/2 и к.п. бр. 1638 
наставља дуж к.п. бр. 1639, затим кроз к.п. бр. 1643, к.п. бр.1639, наставља дуж к.п. бр. 1807 и завршава се на 
к.п. бр. 1807 између к.п. бр. 1809 и к.п. бр. 1817/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Јевта Јевтовића (Јевто Јевтовић, учесник Првог светског рата, солунац артиљерац, свој топ пренео преко 
Албаније и поред изричите наредбе да се тешка оруђа униште или закопају, данас се тај топ чува у Војном 
музеју у Марсеју) - почиње од Равногајске улице на к.п. бр. 1762, између к.п. бр. 1760/2 и к.п. бр. 1764/1 
наставља кроз к.п. бр. 1761/1, к.п. бр. 1771, к.п. бр. 1769, к.п. бр. 2828, наставља дуж к.п. бр. 2840 између к.п. бр. 
2835/1 и к.п. бр. 2841, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Маљенска (топоним) -почиње од Улице Арсенија Ломе између к.п. бр. 2103/3 (КО Богданица) и к.п. 
бр. 612 (КО Гојна Гора) пружа се дуж к.п. бр. 3269 (КО Гојна Гора), дуж к.п. бр. 441 (КО Гојна Гора) и завршава 
између к.п. бр. 442/1, к.п. бр. 445, обе у КО Гојна Гора. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње на раскрсници Улица Јанића коса и Примићура Шика, између к.п. бр. 606 и к.п. 
бр. 619/2 пружа се дуж к.п. бр. 618, делом дуж к.п. бр. 3269, прелази преко к.п. бр. 2082 и завршава код Улице 
Депутирца Сима, на к.п. бр. 
638, све у КО Гојна Гора. 
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 Улица Гаљен (топоним) -почиње од улице Арсенија Ломе, на к.п. бр. 591, између к.п. бр. 457 и к.п. бр. 612, 
наставља кроз к.п. бр. 592, к.п. бр. 593, к.п. бр. 461/2 и завршава се на к.п. бр. 751/1 између к.п. бр. 753 и к.п. 
бр. 461/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Шопот (топоним) -почиње од Улице Таковског устанка, на к.п. бр. 396, између к.п. бр. 388/2 и к.п. бр. 
3266, наставља кроз к.п. бр. 388/1, к.п. бр. 388/3, к.п. бр. 398/1 и завршва се на к.п. бр. 751/1 између к.п. бр. 408 
између к.п. бр. 3266, к.п. бр. 
3254, све у КО Гојна Гора. ■ 

 Улица Баре (топоним) - почиње од Улице Таковског устанка, на к.п. бр. 3279, између к.п. бр. 312/1 и к.п. бр. 
314/2, наставља дуж к.п. бр. 3279, затим кроз к.п. бр. 324, наставља дуж к.п. бр. 325 и завршава се на к.п. бр. 
407/2, између к.п. бр. 406 и к.п. бр. 407/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Јаворских ратника( Јаворски рат 1876-1878. године, био је од великог значаја да Србија на Берлинском 
конгресу добије независност. Именом улице чува се сећање на Гојногорце погинуле у том рату) -представља 
наставак Улице Драгутина Кујовића, насељеног места Дружетићи на к.п. бр. 2863, наставља кроз к.п. бр. 3273 
и к.п. бр. 240/5, к.п. бр. 240/1, к.п. бр. 235, к.п. бр. 237, к.п. бр. 238, к.п. бр. 210, 
к.п. бр. 211/1 и завршава се на бр. 214/1, између к.п. бр. 214/2 и к.п. бр. 190, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Каменичка (топоним) - представља наставак Улице Таковски устанак, на к.п. бр. 61/1, између 
к.п. бр. 64 и к.п. бр. 61/3, наставља кроз к.п. бр. 61/2 затим дуж к.п. бр. 65, потом иде кроз к.п. бр. 69, 
к.п. бр. 106, к.п. бр. 107, к.п. бр. 98, к.п. бр. 103, к.п. бр. 102/1, к.п. бр. 102/2 и завршава се на к.п. бр. 101 
и завршава се на к.п. бр. 90 између к.п. бр. 92 и к.п. бр.89, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Јељен (топоним) -представља наставак Улице Јанића коса, на к.п. бр. 3255, између к.п. бр. 
786/4 и к.п. бр. 854/1, наставља дуж к.п. бр. 3255 и завршава се на к.п. бр. 3255, између к.п. бр. 536 и 
к.п. бр. 505, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Депутирца Сима ( живео у Гојној Гори, главни депутирац из Ужичког округа, изабран на 
Светоандрејској скупштини 1858. године, по повратку из Букурешта 1859, Књаз Милош га је даровао да 
буде Начелник Среза Црногорског 

 Косјерић. Преминуо је 1860. године) -полази од Маљенске улице, на к.п. бр. 
638, између к.п. бр. 636/1 и к.п. бр. 640/6, наставља кроз к.п. 640/3 и завршава се на к.п. бр. 640/10, 
између к.п. бр. 643/3 и к.п. бр. 645/2, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Борова главица (топоним) - почиње од Улице Примићура Шика, на к.п. бр. 2608, између к.п. бр. 
2602/1 и к.п. бр. 2407, наставља дуж к.п. бр. 2608, затим кроз к.п. бр. 2610, к.п. бр. 2586, к.п. бр. 2587, 
к.п. бр. 2591 и завршава се на к.п. бр. 2582/3, између к.п. бр. 2583 и к.п. бр.2584/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Божина башта (топоним) - почиње од Улице Примићура Шика, на к.п. бр. 2243 и к.п. бр. 2233/1 
наставља кроз к.п. бр. 2235 и завршава се на к.п. бр. 2239, између к.п. бр. 2240 и к.п. бр. 2234/3, све у 
КО Гојна Гора. 

 Улица Шумљачки гај (топоним) - почиње од Улице Примићура Шика, на к.п. бр. 2263, између к.п. бр. 
2273 и к.п. бр. 2225/2 наставља дуж к.п. бр. 2263, затим иде кроз к.п. бр. 2271, к.п. бр.2280 и завршава 
се на к.п. бр. 2287, између к.п. бр. 2275 и к.п. бр. 2283, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Примићура Шика, на к.п. бр. 
2444/2, између к.п. бр. 2444/1 и к.п. бр. 2384, наставља кроз к.п. бр. 2442/1, к.п. бр. 2439/1 и 
завршава се на к.п. бр. 2435/4, између к.п. бр. 2434 и к.п. бр. 2436/2, све у КО Гојна Гора.
 ■ 

 Улица Војислава Шишовића (живео у Гојној Гори, у кући која се налазила на коси којом пролази 
предложена улица, учесник НОБ-а, умро 1941. године од последица пребијања у затвору од стране 
окупатора) -почиње од Улице Трнавских трубача, на к.п. бр. 221/4, између к.п. бр. 221/1 и к.п. бр. 
261/1, наставља кроз к.п. бр. 261/1, к.п. бр. 261/2, к.п. бр. 225/1, к.п. бр. 222/2, к.п. бр. 
224, к.п. бр. 223/2 и завршава се на к.п. бр. 226/3, између к.п. бр. 226/2 и к.п. бр. 
223/3, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Друмљани (топоним) - почиње од Трнавских трубача, на к.п. бр. 1161/1, између к.п. бр. 1160 
и к.п. бр. 1172/1, наставља дуж к.п. бр. 1161/1 и завршава се на к.п. бр. 1162, између к.п. бр. 1163 и 
к.п. бр.1172/1,све у КО Гојна Гора. 
 



Број 22/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 93 

 

 Улица Рупића дедовина (топоним) - почиње од Улице Јанића коса, на к.п. бр. 820/2, између к.п. бр. 794/1 и к.п. 
бр. 821/1, наставља дуж 820/2 и завршава се на к.п. бр. 820/2, између к.п. бр. 821/5 и к.п. бр. 819/3, све у КО 
Гојна Гора. 

 Улица Драгутина Кујовића (рођен 1919. године у Беранама. Као свршени гимназијалац 1941.упућен на курс 
радиотелеграфије за потребе војске. Као радиотелеграфиста Врховне команде ЈВО био у саставу вода за везу, 
стациониран на радиостаници у Гојној Гори, од јесени 1942. до јула 1943. године, када је у Петровској блокади 
Гојне Горе ухапшен, мучен и на крају убијен од стране окупатора, али није издао мештане Гојне Горе ни своју 
команду) - почиње од Равногајске улице, на к.п. бр. 3259, између к.п. бр. 1334/3 и к.п. бр. 2034/1, наставља дуж 
к.п. бр. 3259 и завршава се на к.п.бр. 3259, између к.п. бр. 1365 и к.п. бр. 1445, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Ловница (топоним) - почиње од Равногајске улице, на к.п. бр. 3128, између к.п. бр. 3129 и к.п. бр. 3127, 
наставља кроз к.п. бр. 3127, затим дуж к.п. бр. 3265, к.п. бр. 3008/1, затим иде кроз к.п. бр. 3003, к.п. бр. 3002, 
к.п. бр. 1987, к.п. бр. 2991/3, к.п. бр. 2993, наставља дуж к.п. бр. 2995, улази у насељено место Јанчићи иде 
кроз к.п. бр. 228/1, к.п. бр. 232/2, к.п. бр. 236 и завршава се на к.п. бр. 3271 (КО Гојна Гора) између к.п. бр. 
233/2 и к.п. бр. 2787/2, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Брвеник жупа (топоним) - почиње од Равногајске улице, на к.п. бр. 3175, између к.п. бр. 3152 и к.п. бр. 
3145/1, наставља дуж к.п. бр. 3175, затим дуж к.п. бр. 3175, к.п. бр. 3256, к.п. бр. 3105 и завршава се на к.п. бр. 
3105 између к.п. бр. 3118 и к.п. бр. 3116/2, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Рабацијска -почиње од Улице Брвеник жупе, на к.п. бр. 3256, наставља дуж к.п. бр. 3081, к.п. бр. 2950, 
потом кроз к.п. бр. 2951 и завршава се на к.п. бр. 2950, између к.п. бр. 2952/1 и к.п. бр. 3032, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Пожешка - почиње од Равногајске улице, на к.п. бр. 2209, између к.п. бр. 2216/2, к.п. бр. 2208/1, наставља 
кроз к.п. бр. 2209, к.п. бр. 2208/3, к.п. бр. 2212/1 и завршава се на к.п. бр. 2212/2, између к.п. бр. 2214 и к.п. бр. 
2211, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Ражовине (топоним) - почиње од Равногајске улице, на к.п. бр. 2216/4, између 
к.п. бр. 2216/1, к.п. бр. 2216/5, наставља кроз к.п. бр. 2216/1, к.п. бр. 2216/4, к.п. бр. 2216/5 и завршава се на 
к.п. бр. 2219/3, између к.п. бр. 2216/1 и к.п. бр. 2219/1, све у КО Гојна Гора. • 

 Улица Крфска -почиње од Равногајске улице, између к.п. бр. 2926/2 и к.п. бр. 3179, наставља дуж к.п. бр. 2930 
и завршава се на к.п. бр. 3239/1, између к.п. бр. 3241/1 и к.п. бр. 3242/1, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Лугови (топоним) - почиње од Улице Ломигоре, између к.п. бр. 1834/1, између к.п. бр. 1824, к.п. бр. 1829, 
наставља кроз к.п. бр. 1832, к.п. бр.1833, к.п. бр. 1837 и к.п. бр. 1835/1, к.п. бр. 1903, к.п. бр. 1940/2, наставља 
дуж к.п. бр. 1949, затим кроз к.п. бр. 1964, к.п. бр. 1965, к.п. бр. 2874, к.п. бр. 1949, к.п. бр. 2882, к.п. бр. 2883, к.п. 
бр. 2884, к.п. бр. 2900, к.п. бр. 2901/1, к.п . бр. 2901/2, к.п. бр. 2904/1, потом иде дуж к.п. бр. 2904/2 и завршава 
се на к.п. бр. 2904/3 између к.п. бр. 2904/2 и к.п. бр. 3240, све у КО Гојна Гора. 

 Улица Примићура Шика (Турци су задржали територијално-административно устројство какво је постојало и 
пре њиховог доласка. Како су се ондашњи становници Гојне Горе бавили сточарством, називани су Власима. 
Дакле, Гојна Гора је било село влаха односно сточара. У Турским пописним књигама стоји да је Гојна Гора била 
у поседу Примићура Шика( живео у 15 веку). Примићур није презиме већ титула(звање). Примићур је 
сточарски старешина подређен Кнезу.) - представља продужетак Улице Јанића коса, на к.п. бр. 3252/1, између 
к.п. бр. 709/1 и к.п. бр. 619/2, наставља дуж к.п. бр. 3252/1 и завршава се на к.п. бр. 3252/1, између к.п. бр. 
2689/1 и к.п. бр. 2645/1, све у КО Гојна Гора. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Гојна Гора и то: 

 Заселак Даниловића баштина -налази се на _к.п. бр. 1111 у КО Гојна Гора. 
 Заселак Присоје -налази на к.п. бр. 2540/2, к.п. бр. 2544 и к.п. бр. 2556, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Пезовина -налази се на к.п. бр. 469, к.п. бр. 470/3 и к.п. бр. 470/1, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Тиквај -налази се на к.п. бр. 653, у КО Гојна Гора. 
 Заселак Шумљачки коловоз -налази се на к.п. бр. 2507, к.п. бр. 2514/1 и к.п. бр. 2515, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Пољане -налази се на к.п. бр. 175/2, к.п. бр. 178 и к.п. бр. 180/2, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Каменита коса - налази се на к.п. бр. 1994, к.п. бр. 1996/1 и к.п. бр. 1993/1, све у КО Г ојна Г ора. 
 Заселак Гојковина -налази се на к.п. бр. 1444, к.п. бр. 1446/2 и к.п. бр. 1445, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Јоцовића воденица - налази се на к.п. бр. 1544 и к.п. бр. 1545/1, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Игњатовина -налази се на к.п. бр.3233/1 у КО Гојна Гора. 
 Заселак Шикотине луке -налази се на к.п. бр. 2792 и к.п. бр. 2794, све у КО Гојна Гора. 
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 Заселак Петровићи -налази се на к.п. бр. 2888, к.п. бр. 2889, к.п. бр. 1872, к.п. бр. 1871/2, к.п. бр. 2857/2, 
к.п. бр. 1874/1, к.п. бр. 1873, све у КО Гојна Гора. 

 Заселак Маџаревина -налази се на к.п. бр. 762 и к.п. бр. 758, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Продановића ражовине -налази се на к.п. бр. 297 и к.п. бр. 298, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Штулића баштина - налази се на к.п. бр. 419 и к.п. бр. 420, све у КО 

Гојна Гора. - 
 Заселак Гичовина -налази се на к.п. бр. 515/1 у КО Г ојна Гора. 
 Заселак Дарићи -налази се на к.п. бр. 252/2 и к.п. бр. 251, све у КО Гојна Гора. 
 Заселак Чвркићи - налази се на к.п. бр.л 6/2 у КО Гојна Гора. 
 Заселак Лекино брдо -налази се на к.п. бр. 2755, к.п. бр. 2743/1, к.п. бр. 2740,к.п. бр. 

2771, к.п. бр. 2770, к.п. бр. 2769/2, све у КО Гојна Гора. 
(Називи свих заселака су топоними) 

14. Утврђују се називи улица за насељено место Горња Врбава и то: 

 Улица Крагујевачка -почиње од границе са насељеним местом Доња Врбава, између к.п. бр. 318/1 (КО 
Доња Врбава) и к.п. бр. 1099 (КО Горња Врбава), улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1339/1, к.п. бр. 1324/1, к.п. бр. 667/2, к.п. бр. 1352 (КО Горња Врбава) и 
завршава се код границе са насељеним местом Грабовица, између к.п. бр. 672/1 и к.п. бр. 673 (КО Доња 
Врбава). 

 Улица Првомајска -почиње од Улице Спасовина између к.п. бр. 961 (КО Грабовица) и к.п. бр. 939 (КО Горња 
Врбава), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1355, к.п. бр. 1329 (КО Горња Врбава) и завршава између 
к.п. бр. 142 (КО Грабовица) и к.п. бр. 674/1 (КО Горња Врбава). 

 Улица Спасовина (топоним) - почиње од Улице Кочовића брдо, између к.п. бр. 844/3 и к.п. бр. 846, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1330 и завршава код границе са насељеним местом Грабовица, између к.п. 
бр. 939 и к.п. бр. 940/1, све у КО Горња Врбава. 

 Улица Кочовића брдо (топоним) -почиње од Крагујевачке улице између к.п. бр. 1121/2 и к.п. бр. 1117, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр 1120, к.п. бр. 1330, к.п. бр. 1340, к.п. бр. 1332 и завршава између к.п. бр. 
1041 и к.п. бр. 1333, све у КО Горња Врбава. 

 Улица Андрићев венац - почиње од Крагујевачке улице, између к.п. бр. 1099/2 (КО Горња Врбава) и к.п. бр. 
2325 (КО Доња Врбава), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1343 и завршава између к.п. бр. 1188 и 
к.п. бр. 1183, КО Горња Врбава. 

 Улица Војводе Милана Обреновића - почиње од Улице Думача, између к.п. бр. 351 и к.п. бр. 1084/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1313 и завршава између к.п. бр. 200 и к.п. бр. 172/1, све у КО Горња Врбава. 

 Улица Думача (топоним) - почиње од Крагујевачке улице, између к.п. бр. 1082 и к.п. бр. 1084/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1320, к.п. бр. 131О и завршава код Улице Виноградина, између к.п. бр. 78 и к.п. 
бр. 77, све у КО Горња Врбава. 

 Улица Виноградина (топоним) -почиње од Крагујевачке улице, између к.п. бр. 817/6 и к.п. бр. 306/2, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1315, к.п. бр. 1309 и завршава се између к.п. бр. 56 и к.п. бр. 74/7, све у КО 
Горња Врбава. 

Улица Чукара (топоним) - почиње од Улице Виноградина, између к.п. бр. 714 и к.п. бр. 713, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1315 л: Ј завршава се између к.п. бр. 464/2 и к.п. бр. 469/8, све у КО Горња Врбава. 

Утврђује се назив заселака за насељено место Горња Врбава и то: 

 Заселак Милићи - обухвата к.п. бр. 1269/1 у КО Горња Врбава. 
(Назив засеока је топоним) 

15. Утврђују се називи улица за насељено место Горња Црнућа и то: 
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 Улица Ерска брда (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Мајдан, између к.п. бр. 20/4 и к.п. бр. 
15/1, улица се делом простире на к.п. бр. 20/3, к.п. бр. 21, наставља дуж к.п. бр. 1805 и завршава код границе 
са насељеним местом 
Прњавор, између к.п. бр. 937/1 (КО Каменица) и к.п. бр. 621 (КО Горња Црнућа) 

Улица Добрице Ерића - почиње од Улице Ерска брда, између к.п. бр. 69 и к.п. бр. 614, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1782, к.п. бр. 704, делом к.п. бр. 711, к.п. бр. 355/1, наставља дуж к.п. бр. 1777 и завршава 
између к.п. бр. 331 и к.п. бр. 414/1, све у КО Горња Црнућа. 

 Улица Мије Алексића - почиње од Улице Добрице Ерића, између к.п. бр. 664 и к.п. бр. 608/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1787 и завршава код улице Кнеза Милоша између к.п. бр. 357/1 и к.п. бр. 719, 
све у КО Горња Црнућа. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Брђанске улице, између к.п. бр. 428 и к.п. бр. 569/1, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1785 к.п. бр. 422, к.п. бр. 406/1, к.п. бр. 1781 и завршава код границе са насељеним местом 
Прњавор, између к.п. бр. 914/1 и к.п. бр. 1771, све у КО Горња Црнућа. 

 Улица Брђанска (топоним) -почиње између к.п. бр. 430 и к.п. бр. 547, улица се целом дужином простире на 
к.п. бр. 1774/1, к.п. бр. 1795, к.п. бр. 181О ( КО Горња Црнућа) и завршава између к.п. бр. 1129 (КО Горња 
Црнућа) и к.п. бр. 6/2 (КО Доња Црнућа). 

 Улица Јована Цвијића -почиње од Брђанске улице између к.п. бр. 940 и к.п. бр. 974/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1793, к.п. бр. 929 и завршава између к.п. бр. 936 и к.п. бр. 930/2, све у КО 
Горња Црнућа. 

 Улица Кнериње Љубице -почиње од Брђанске улице између к.п. бр. 977 и к.п. бр. 1088/3, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1796 и завршава између к.п. бр. 1075 и к.п. бр. 1070, све у КО Горња Црнућа. 

 Улица Дуропољска (топоним) -почиње од Брђанске улице између к.п. бр. 556 и к.п. бр. 527/3, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 528, к.п. бр. 1800, делом к.п. бр. 1533 и завршава код границе са насељеним 
местом Сврачковци, код к.п. бр. 215/1, све у КО Горња Црнућа. 

 Улица Шапровачка (топоним) -почиње од Улице Дугопољске између к.п. бр. 516 и к.п. бр. 530/3, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1800, к.п. бр. 465/2 и завршава код к.п. бр. 463/1, између к.п. бр. 468/3 и 
к.п. бр. 463/3 све у КО Горња 
Црнућа. 

 Улица Цара Душана - почиње од Дугопољске улице између к.п. бр. 1517/3 и к.п. бр. 1501,улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1803 и завршава између к.п. бр. 1605 и к.п. бр. 1576/1, све у КО Горња Црнућа. 

Утврђује се назив засеока за насељено место Горња Црнућа и то: 

 Заселак Дугопоље - обухвата к.п. бр. 202/2 у КО Горња Црнућа . 
(Назив засеока је топоним) 
 

16. Утврђују се називи улица за насељено место Горњи Бањани и то: 

Улица Дичинска (топоним) - почиње од к.п. бр. 973, између к.п. бр. 454/1 и к.п. бр. 271/2, наставља кроз к.п. бр. 
453, затим наставља дуж к.п. бр. 973, к.п. бр. 974, к.п. бр. 975 и завршава се на к.п. бр. 975, између к.п. бр. 933 и 
к.п. бр. 930, све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Бели камен (топоним) - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 983, између к.п. бр. 394 и к.п. бр. 599, 
наставља дуж к.п. бр. 983 и завршава се на к.п. бр. 983, између к.п. бр. 902/1 и к.п. бр. 904/2, све у КО Горњи 
Бањани. 

 Улица Добрице Ерића - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 981/1, између к.п. бр. 682/3 и к.п. бр. 659/2, 
наставља дуж к.п. бр. 981/1, затим кроз к.п. бр. 604, к.п. бр. 605, к.п. бр. 616 и завршава се на к.п. бр. 618, између 
к.п. бр. 983 и к.п. бр. 620, све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Бели камен на к.п. бр. 985, између к.п. бр. 556/2 и к.п. бр. 9'04/2, 
наставља дуж к.п. бр. 985 и завршава се на к.п. бр. 530/1, између к.п. бр. 527 и к.п. бр. 534/1, све у КО Горњи 
Бањани. 
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 Улица Црвена бара (топоним) - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 986, између к.п. бр. 438 и к.п. бр. 432, 
наставља дуж к.п. бр. 986 и завршава се на к.п. бр. 986, између к.п. бр. 501/2 и к.п. бр. 513, све у КО Горњи 
Бањани. 

 Улица Мала Дичина (топоним) - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 975, између к.п. бр. 963/1 и к.п. бр. 974, 
наставља дуж к.п. бр. 975, к.п. бр. 966, к.п. бр. 772, к.п. бр. 966 и завршава се на к.п. бр. 966, између к.п. бр. 126/2 
и к.п. бр. 963/4, све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 973, између к.п. бр. 372 и к.п. бр. 974, наставља дуж 
к.п. бр. 973, к.п. бр. 990/1 и завршава се на к.п. бр. 990/1, између к.п. бр. 
342. и к.п. бр. 339/1, све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Сувоборска(топоним) - почиње од к.п. бр. 964, између к.п. бр. 45/5 и к.п. бр. 1358 (КО Горњи 
Бранетићи), наставља дуж к.п. бр. 964 и завршава се на к.п. бр. 964, између к.п. бр. 1/4 и к.п. бр. 1304/1 (КО 
Горњи Бранетићи), све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Поломска (топоним) - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 1009, између к.п. бр. 693/3 и к.п. бр. 693/2, 
наставља дуж к.п. бр. 980, к.п. бр. 978, к.п. бр. 979, к.п. бр. 840 к.п. бр. 968, к.п. бр. 734 и завршава се на к.п. бр. 
734, између к.п. бр. 732/1 и к.п. бр. 723, свеу КО Горњи Бањани. 

 Улица Стовиш (топоним) - почиње од Улице Поломске на к.п. бр. 723, између к.п. бр. 772 и к.п. бр. 728, 
наставља дуж к.п. бр. 724 к.п. бр. 722, к.п. бр. 968, к.п. бр. 
717, к.п. бр. 720, к.п. бр. 751/2, к.п. бр. 754, к.п. бр. 755 и завршава се на к.п. бр. 758, између к.п . бр. 121 и к.п. 
бр. 993, све у КО Горњи Бањани . 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Бели камен на к.п. бр. 896/1, између к.п. бр. 628 и к.п. бр. 898/1, 
наставља кроз к.п. бр. 896/2, к.п. бр. 895 и завршава се на к.п. бр. 883, између к.п. бр. 882 и к.п. бр. 884, све у КО 
Горњи Бањани. 

 Улица Рајачка (топоним) - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 311 , између к.п. бр. 298 и к.п. бр. 316, наставља 
кроз к.п. бр. 315, к.п. бр. 318, к.п. бр. 253, к.п. бр. 252, к.п. бр. 251, к.п. бр. 250, к.п. бр. 255/4, к.п. бр. 202, наставља 
дуж к.п. бр. 965 и завршава се на к.п. бр. 965, између к.п. бр. 159/1 и к.п. бр. 156/2, све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Камаљ (топоним) -почиње од Рајачке улице на к.п. бр. 31 1, између к.п. бр. 31О и к.п. бр. 973, наставља 
кроз к.п. бр. 31О, к.п. бр. 297 и завршава се на к.п. бр. 294, између к.п. бр. 293 и к.п. бр. 294, све у КО Горњи 
Бањани. 

 Улица Теочинска (топоним) - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 679, између к.п. бр. 680 и к.п. бр. 678, 
наставља кроз к.п. бр. 1007, к.п. бр. 674/1, к.п. бр. 995 и завршава се на к.п. бр. 995, између к.п. бр. 996 и к.п. бр. 
674/2, све у КО Горњи Бањани. 

 Улица Српских владара - почиње од к.п. бр. 903/1, иде дуж к.п. бр. 1000 и завршава се код к.п. бр. 907/2 све у 
КО Горњи Бањани. 

17. Утврђују се називи улица за насељено место Горњи Бранетићи и то: 

 Улица Милановачка (топоним) - почиње од к.п. бр. 3064 између к.п. бр. 269 и к.п. бр. 949/4 (КО Бољковци), 
наставља дуж к.п. бр. 3064, к.п. бр. 3071, к.п. бр. 3096 и завршава се на к.п. бр. 3096, између к.п. бр. 2907 и к.п. 
бр. 2911/1, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Боблијашка (топоним) - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 3095 између к.п. бр. 1779 и к.п. бр. 
1787/1, наставља дуж к.п. бр. 3062, затим кроз к.п. бр. 1769/1, к.п. бр. 1762, наставља дуж к.п. бр. 3062 и 
завршава се на к.п. бр. 3062, између к.п. бр. 194 и к.п. бр. 153, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Краљице Наталије - почиње од Боблијашке улице на к.п. бр. 491 између к.п. бр. 490 и к.п. бр. 531, 
наставља дуж к.п. бр. 491, затим кроз к.п. бр. 492, к.п. бр. 513/2 и завршава се на к.п. бр. 513/1, између к.п. бр. 
494 и к.п. бр. 512, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Ровине (топоним) - почиње од Боблијашке улице на к.п. бр. 546 између к.п. бр. 548 и к.п. бр. 531, 
наставља дуж к.п. бр. 543, к.п. бр. 533, к.п. бр. 536/1 и завршава се на к.п. бр. 513, између к.п. бр. 3062 и к.п. бр. 
530/1, све у КО Горњи Бранетићи. 
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 Улица Таковског устанка - почиње од Боблијашке улице на к.п. бр. 604/1 између к.п. бр. 597 и к.п. бр. 605, 
наставља дуж кд бр. 597 и завршава се на к.п. бр. 578, између к:п. бр. 579 и к.п. бр. 575, све у КО Горњи 
Бранетићи. 

 Улица Јасичка (топоним) - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 696 између к.п. бр. 736 и к.п. бр. 697, 
наставља дуж к.п. бр. 696, наставља кроз к.п. бр. 661/2, к.п. бр. 661/3, к.п. бр. 661/6, к.п. бр. 668, к.п. бр. 669, к.п. 
бр. 670, к.п. бр. 671, затим дуж к.п. бр. 3076, к.п. бр. 3063 и завршава се на к.п. бр. 3063, између к.п. бр. 228/1 и 
к.п. бр. 208/1 и све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Сланачка (топоним) - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 3060 између к.п. бр. 258 и к.п. бр. 257/1, 
наставља дуж к.п. бр. 3060 и завршава се на к.п. бр. 3060, између к.п. бр. 72 и к.п. бр. 16/1, све у КО Горњи 
Бранетићи. 

 Улица Сувоборска - почиње од к.п. бр. 3106/1 између к.п. бр. 1289/1 и к.п. бр. 133 (КО Полом), наставља кроз 
к.п. бр. 3106/2, к.п. бр. 1295, наставља дуж к.п. бр. 3106/1, 
затим кроз к.п. бр. 1302, к.п. бр. 1304/1, к.п. бр. 1303/1, наставља даље дуж к.п. бр. 3107, к.п. бр. 3087, наставља 
кроз к.п. бр. 1359/2, враћа се даље дуж, к.п. бр. 3087, к.п. бр. 1568, к.п. бр. 3090 и завршава се на к.п. бр. 3090, 
између к.п. бр. 3057 и к.п. бр. 3058, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Првомајска - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 1555 између к.п. бр. 1565 и к.п. бр. 1551, настављају 
дуж к.п. бр. 1555, затим кроз к.п. бр. 1571, к.п. бр. 1561, к.п. бр. 1555, к.п. бр. 1563, к.п. бр. 1554, к.п. бр. 1598/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1555, затим кроз к.п. бр. 1620/5, к.п. бр. 1619/1, к.п. бр. 1616/2, к.п. бр. 1616/2 и завршава 
се на к.п. бр. 1606, између к.п. бр. 1604/7 и к.п. бр. 1607, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Трешњица (топоним) - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 3091 између к.п. бр. 3017 и к.п. бр. 1662, 
наставља дуж к.п. бр. 3091, к.п. бр. 3093, к.п. бр. 1986 и завршава се на к.п. бр. 1986, између к.п. бр. 1883/1 и к.п. 
бр. 1985/2, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Марића поток (топоним) - почиње од Улице Трешњица на к.п. бр. 3087 између к.п. бр. 1916 и к.п. бр. 1644, 
наставља дуж к.п. бр. 3087 и завршава се на к.п. бр. 3097, између к.п. бр. 1977 и к.п. бр. 1904/1, све у КО Горњи 
Бранетићи. 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Трешњица на к.п. бр. 3092 између к.п. бр. 1665/1 и к.п. бр. 1666/1, 
наставља дуж к.п. бр. 3092, наставља кроз к.п. бр. 1938, к.п. бр. 2861, наставља дуж к.п. бр. 2869/1 и завршава 
се на к.п. бр. 2869/1, између к.п. бр. 2868 и к.п. бр. 29 (КО Озрем), све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 1637 између к.п. бр. 1634/1 и к.п. бр. 1659/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1637 и завршава се на к.п. бр. 1637, између к.п. бр. 1549 и к.п. бр. 1639, све у КО Горњи 
Бранетићи. 

 Улица Шљивица (топоним) - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 3090 између к.п. бр. 1545 и к.п. бр. 1567, 
наставља дуж к.п. бр. 3090, к.п. бр. 3087 и завршава се на к.п. бр. 3087, између к.п. бр. 1531/2 и к.п. бр. 1538/1, 
све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Кнеза Милоша - почиње од Улице Шљивица на к.п. бр. 3082 између к.п. бр. 1491 и к.п. бр. 1449/1, 
наставља дуж к.п. бр. 3082 и завршава се на к.п. бр. 3082, између к.п. бр. 1171/2 и к.п. бр. 1462/1, све у КО Горњи 
Бранетићи. 

 Улица Пољаница (топоним) - почиње од Улице Шљивица на к.п. бр. 1492 између к.п. бр. 1491 и к.п. бр. 3098, 
наставља кроз к.п. бр. 1492, к.п. бр. 1493, к.п. бр. 1495, к.п. бр. 1496, наставља дуж к.п. бр. 3089, потом иде кроз 
к.п. бр. 1510/1, к.п. бр. 1511, к.п. бр. 1675/2 и завршава се на к.п. бр. 3089, између к.п. бр. 1674 и к.п. бр. 1675/1, 
све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Цара Душана - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 3094 између к.п. бр. 1847 и к.п. бр. 1848/3, 
наставља кроз к.п. бр. 3094, затим кроз к.п. бр. 1807, к.п. бр. 1809, к.п. бр. 181О, к.п. бр. 1813, затим дуж к.п. бр. 
3094, к.п. бр. 1723/2, к.п. бр. 1727/2, наставља кроз к.п. бр. 1673, к.п. бр. 447/1, к.п. бр. 446, к.п. бр. 1280/2, к.п. 
бр. 1286, к.п. бр. 1283, к.п. бр. 1241/3, затим дуж к.п. бр. 3081 и завршава се на к.п. бр. 1337, између к.п. бр. 
1335/2 и к.п. бр. 1 158/1, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Јакова Обреновића - почиње од Боблијашке улице на к.п. бр. 3066 између к.п. бр. 186 и к.п. бр. 350/1, 
наставља дуж к.п. бр. 3066, затим кроз к.п. бр. 185/2, к.п. бр. 342, наставља дуж к.п. бр. 3066, к.п. бр. 1062/1, 
затим кроз к.п. бр. 1061/1, к.п. бр. 1059/1, к.п. бр. 147/1, к.п. бр. 146, к.п. бр. 145/1, к.п. бр. 144 и завршава се на 
к.п. бр. 143/2, између к.п. бр. 143/3 и к.п. бр. 143/1, све у КО Горњи Бранетићи. 
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 Улица Др Милића Јестровића (признати милановачки хирург, рођен и одрастао у Горњим Бранетићима (рођен 
половином 20 века - умро 2016. године) својим активностима помагао мештанима, предлог Савета МЗ Г орњи 
Бранетићи) 

 почиње од Сланачке улице на к.п. бр. 132 између к.п. бр. 131 и к.п. бр. 177/2, затим 
кроз к.п. бр. 127/1, к.п. бр. 127/2, к.п. бр. 126/2 и завршава се на к.п. бр. 12672, између к.п. бр. 125 и к.п. бр. 162, 
све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Краљице Драге - почиње између к.п. бр. 1263/1 и к.п. бр. 1264/1, иде дуж к.п. бр. 3072 и завршава се 
између к.п. бр. 1261/2 и к.п. бр. 1273, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Бранетинска (топоним) - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 3105 између к.п. бр. 1289/1 и к.п. бр. 
2922/2 (КО Славковица), наставља дуж к.п. бр. 3105, затим кроз к.п. бр. 1339/7, к.п. бр. 1339/6, к.п. бр. 1341, 
наставља дуж к.п. бр. 3105 и завршава се на к.п. бр. 3105, између к.п. бр. 16/1 и к.п. бр. 2682 (КО Славковица), 
све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Вука Караџића- почиње од Боблијашке улице на к.п. бр. 3067 између к.п. бр. 470/2 и к.п. бр. 408/4, 
наставља дуж к.п. бр. 3067, затим кроз к.п. бр. 414, к.п. бр. 416 и завршава се на к.п. бр. 418, између к.п. бр. 416 
и к.п. бр. 420, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 874 између к.п. бр. 875 и к.п. бр. 873, наставља 
дуж к.п. бр. 874, затим дуж к.п. бр. 3077 и завршава се на к.п. бр. 3077, између к.п. бр. 784 и к.п. бр. 785, све у КО 
Горњи Бранетићи. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Иве Андрића на к.п. бр. 911/2 између к.п. бр. 893/1 и к.п. бр. 890/2, 
наставља дуж к.п. бр. 911/2, к.п. бр. 3079 и завршава се на к.п. бр. 3079, између к.п. бр. 330 и к.п. бр. 963, све у 
КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Николе Тесле - почиње (дУлице Иве Андрића на к.п. бр. 890/1 између к.п. бр. 891 и к.п. бр. 890/2, 
 затим кроз к.п. 927/2, к.п. бр. 927/1, к.п. бр. 929, к.п. бр. 941 и 

завршава се на к.п. бр. 936, између к.п. бр. 941 и к.п. бр. 931/2, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Кључка (топоним) - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 2025 између к.п. бр. 2105 и к.п. бр. 2014, 
наставља дуж к.п. бр. 2016, к.п. бр. 2407/4 и завршава се на к.п. бр. 2407/4, између к.п. бр. 2407/1 и к.п. бр. 
2407/3, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Ђенерала Терзића - почиње од Врановачке и Кључке улице на к.п. бр. 3097 између к.п. бр. 2407/1 и к.п. 
бр. 2408, наставља дуж к.п. бр. 3097 и завршава се на к.п. бр. 3097, између к.п. бр. 2333 и к.п. бр. 2256/2, све у 
КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Камаљска (топоним) - почиње од к.п. бр. 2602 (КО Бољковци) између к.п. бр. 2484 (КО Горњи Бранетићи) 
и к.п. бр. 2451 (КО Бољковци), наставља дуж к.п. бр. 2602 (КО Бољковци), затим улази у КО Горњи Бранетићи 
и иде кроз к.п. бр. 2500, наставља дуж к.п. бр. 2520, к.п. бр. 3102, к.п. бр. 31ОО, к.п. бр. 2729 и завршава се на к.п. 
бр. 2729, између к.п. бр. 2727/1 и к.п. бр. 2726/2, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Камаљске улице на к.п. бр. 3101 између к.п. бр. 2553 и к.п. бр. 2552, 
наставља дуж к.п. бр. 3101, затим кроз к.п. бр. 2622, к.п. бр. 2621, к.п. бр. 2613, наставља дуж к.п. бр. 3102 и 
завршава се на к.п. бр. 2790, између к.п. бр. 2777 и к.п. бр. 2769, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Прокопска (топоним) - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 2905 између к.п. бр. 
2910 и к.п. бр. 2002, наставља дуж к.п. бр. 2905, к.п. бр. 2904/3, затим кроз к.п. бр. 2899/4, к.п. бр. 2899/3, к.п. 
бр. 2899/2, наставља дуж к.п. бр. 2904/3, к.п. бр. 2896/3 и завршава се на к.п. бр. 2893/2, између к.п. бр. 2893/1 
и к.п. бр. 2893/3, све у КО Горњи Бранетићи. • 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 1293/2 између к.п. бр. 1289/3 и к.п. бр. 1293/5, 
наставља дуж к.п. бр. 1293/2 и завршава се на к.п. бр. 1293/4, између к.п. бр. 1293/1 и к.п. бр. 1293/8, све у КО 
Горњи Бранетићи. 

 Улица Војводе Милана Обреновића - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1670 између к.п. бр. 1668 и к.п. бр. 
1671, наставља дуж к.п. бр. 1670 и завршава се на к.п. бр. 1670, између к.п. бр. 1669 и к.п. бр. 1936, све у КО 
Горњи Бранетићи. 

 Улица Врановачка (топоним) - почиње од Камаљске улице на к.п. бр. 2545 између к.п. бр. 2456 и к.п. бр. 2469, 
наставља дуж к.п. бр. 2974, к.п. бр. 2975, к.п. бр. 3097, к.п. бр. 2435, к.п. бр. 2417/2, к.п. бр. 3097 и завршава се на 
к.п. бр. 3097, између к.п. бр. 2408 и к.п. бр. 2407/4, све у КО Горњи Бранетићи. 
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 Улица Устаничка - почиње од Врановачке улице на к.п. бр. 2453/1 између к.п. бр. 2459 и к.п. бр. 2434, наставља 
дуж к.п. бр. 2459, затим кроз к.п. бр. 2460 и завршава се на к.п. бр. 2387, између к.п. бр. 2387 и к.п. бр. 2386/2, 
све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Радничка - почиње од Милановачке улице на к.п. бр. 1880/6 између к.п. бр. 1181 и к.п. бр. 1879/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1880/5, затим кроз к.п. бр. 1880/1, к.п. бр. 1875/2, к.п. бр. 1875/3, к.п. бр. 1875/1 и 
завршава се ца к.п. бр. 1875/1, између к.п. бр. 1876 и к.п. бр. 1898, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Милунке Савић - почиње од Улице Доктора Милића Јестровића на к.п. бр. 145/1 између к.п. бр. 141/2 и 
к.п. бр. 145/2, даље иде кроз к.п. бр. 145/1, к.п. бр. 140/1 и завршава се на к.п. бр. 1054, између к.п. бр. 1053/1 и 
кд бр. 1057/2, све у КО Горњи Бранетићи. 

 Улица Шибан (топоним) - почиње од Улице Марића поток на к.п. бр. 1948/1 између к.п. бр. 1946/1 и к.п. бр. 
1974 и завршава се на к.п. бр. 1947, између к.п. бр. 1954 и к.п. бр. 1950, све у КО Горњи Бранетићи. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Горњи Бранетићи и то: 
 Заселак Старе Градине - налази се на к.п. бр. 1711, к.п. бр. 1710 и к.п. бр. 1704/2, све у КО Горњи Бранетићи. 
 Заселак Марковићи - налази се на к.п. бр. 992/1 у КО Горњи Бранетићи. 
 Заселак Врановица - налази се на к.п. бр. 2686, к.п. бр. 2689/2 и к.п. бр. 2632/1, све у КО Горњи Бранетићи. 

(Називи свих заселака су топоними) 

18. Утврђују се називи улица за насељено место Горњи Милановац и то: 

 Улица Милојка Вељовића (1928 -2016. године, некадашњи председник општине Горњи Милановац, зачетник 
"малог привредног чуда" у Горњем Милановцу) - почиње од к.п. бр. 12379/7, иде дуж к.п.бр. 12363/2, к.п. бр. 
12404, к.п. бр. 12406, к.п. бр. 12405, к.п. бр. 51883, к.п. бр. 51884, к.п. бр. 51885/1, к.п. бр. 12409/1, к.п. бр. 
12407/1, к.п. бр. 41942, к.п. бр. 21 810, к.п. бр. 31415/1, к.п. бр. 31413 и завршава се код постојеће Рудничке 
улице, између к.п. бр. 30688/2 и к.п. бр. 30677/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милунке Савић -почиње од постојеће Улице Насеље Млаковац на к.п. бр. 12103, код к.п. бр. 12102 иде 
дуж к.п. бр. 12403/1 и завршава се са насељеним местом Брусница, између к.п. бр. 12242 и к.п. бр. 12094/1, све 
у КО Горњи Милановац. 

 Улица Настаса Ђорђевића (живео у 19. веку, познати неимар и предак знамените породице Настасијевић који 
је саградио храм посвећен св. Тројици у Горњем Милановцу 1862. године, предак знамените породице 
Настасијевић) -почиње од постојеће Улице Браће Радојевића између к.п. бр. 50416 и к.п. бр. 50039/1, иде дуж 
к.п. бр. 50417 и завршава се између к.п. бр. 50038/1 и к.п. бр. 50416, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Српских Владара - почиње од постојеће Улице Браће Радојевића између к.п. бр. 50149/3 и к.п. бр. 
50148/6, иде дуж к.п. бр. 50149/7, к.п. бр. 50149/10, к.п. бр. 51834 и завршава се на граници са насељеним 
местом Луњевица, између к.п. бр.50407/1 и к.п. бр. 50418/4, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Ждребан (топоним) -почиње од постојеће Улице Рајка Миловановића - Ђокновца , између к.п. бр. 
40336/5 и к.п. бр. 40336 /4, иде дуж к.п. бр. 41899/2, к.п. бр. 12346 и завршава се између к.п. бр. 11180/4 и к.п. 
бр. 50076, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Славка Крунића (1978 - 1999. године, стрелац 53. Граничног батаљона, 
настрадао је на Кошарама херојски бранећи отаџбину) -почиње од постојеће Улице Н. Х. Милосава 
Милосављевића, између к.п. бр. 11171/1О и к.п. бр. 11173/4, иде дуж к.п. бр. 11173/9 и завршава се код 
постојеће Улице Н. Х. Десимира Јовановића - Чиче, између к.п. бр. 11173/8 и к.п. бр. 11173/4, све у КО Горњи 
Милановац. 

 Улица Михаила Костадинова (1939 -20 1 6. године, уметник, позоришни редитељ и оснивач Омладинске сцене 
милановачког културног центра) - почиње од постојеће Улице Н. Х. Милосава Милосављевића, између к.п. бр. 
1 1174/6 и к.п. бр. 
11176/8, иде дуж к.п. бр. 11174/3 и завршава се између к.п. бр. 1 1 174/14 и к.п. бр. 
11176/2, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Др Живојина Тешића (1908- 1994. године, врхунски стручњак пољопривредних наука, родом из Горњег 
Милановца, био је члан Српске академије наука и уметности и декан Пољопривредног факултета у три 
мандата) - почиње од постојеће Улице Н. Х. Милосава Милосављевића, између к.п. бр. 11174/20 и к.п. бр. 
11176/6, иде дуж к.п. бр. 11174/2 и завршава се између к.п. бр. 11174/14 и к.п. бр. 40330/2, све у КО Горњи 
Милановац. 
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 Улица Светолика Стевановића (1869 -1953. године, родом из Горњег Милановца, припадник је прве генерације 
српских геолога. У родном месту завршио је основну школу, а гимназију је похађао у Горњем Милановцу, Чачку 
и Крагујевцу где је матурирао 1889. Четири године касније дипломирао је Природно-математичком одсеку 
Филозофског факултета. По завршетку студија радио је као професор-приправник на Великој школи. Неко 
време провео је у Минхену ради усавршавања у области минералогије и кристалографије. Ту је 1902. одбранио 
докторску дисертацију. По повратку у Србију предавао је немачки у Јагодини, а затим и у Првој београдској 
Гимназији. Активно је учествовао у у свим ратовима Србије од 1912-1918. године. После 1922, као хонорарни 
наставник, предавао је минералогију са геологијом на Пољопривредном факултету као и на Вишој педагошкој 
школи. Године 1924. са места помоћника министра просвете је пензионисан. Скоро читав радни век провео је 
изван матичне струке, а да се није одвајао од науке. Успешно се бавио кристалографијом многих наших 
минерала и минералним водама. Објавио је укупно 36 радова, већином одлично прихваћених у свету. 
Најпознатија дела свакако су О неким бакарним рудама и прилог познавању цирконске групе и Прилози за 
минералогију Србиј) - почиње од постојеће Улице Н. Х. Милосава Милосављевића, између к.п. бр. 40326/6 и к.п. 
бр. 
40326/1, иде дуж к.п. бр. 40326/4 и завршава се између к.п. бр. 40326/37 и к.п. бр. 40326/35, све.у КО 
Горњи Милановац. 

 Улица Владете Јеротића -почиње од постојеће Улице Насеље Милосава Радовановића, између к.п. бр. 
40323/4 и к.п. бр. 40315/)20 , иде дуж к.п. бр. 40315/2 и завршава се између 40323/2 и к.п. бр. 40315/36, 
све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Николе Тесле -почиње од постојеће Улице Насеље Милосава Радовановића, између к.п. бр. 40315/22 
и к.п. бр. 40315/27, иде дуж к.п. бр. 40315/2 и к.п. бр. 40322/1 и завршава између к.п. бр. 40322/5 и к.п. бр. 
40322/9, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милутина Миланковића -почиње од постојеће Улице Насеље Милосава Радовановића, између к.п. 
бр. 40305/32 и к.п. бр. 40305/4, иде дуж к.п. бр. 40305/41, пролази кроз к.п. бр. 40305/2, к.п. бр. 40304/1, 
к.п. бр. 40298 и завршава се на к.п. бр. 40297/1, код к.п. бр. 40286/6, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Светомира Настасијевића (родом из Горњег Милановца, био је српски композититор, један од чувене 
браће Настасијевић) -почиње од постојеће Улице Насеље Милосава Радовановића, између к.п. бр. 40201/20 
и к.п. бр. 40201/13, иде дуж к.п. бр. 40201/22, к.п. бр. 40201/23 и завршава се између к.п. бр. 40201Л7 и к.п. 
бр. 
40201/5, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Игуманије Ане Аџић (1900 -1975. године, била је игуманија у српској праР_сОславној цркви, професор у 
средњим, женским школама у Београду, врло акпЉца у културном животу, хуманитарац, помагала је старим, 
деци,.'болеснима и давал но.вац сиротињи) -почиње ОД Улице Светомира Настасијевића на: к.п. бр. 
21641, код к.п. бр. 21643 /2 , пролази кроз к.п. бр. 21641, к.п. бр. 40192/6, к.п. бр. 40217 и завршава се на к.п. бр. 
40257/11, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Руђера Бошковића (филозоф, астроном, математича р, физичар, песник и дипломата српског 
порекла) - почиње од постојеће Улице Михаила -Миљка Радоњића, између к.п. бр. 30790/13 и к.п. бр. 
30790/18, иде дуж к.п. бр. 30790/17 и завршава се између 
к.п. бр. 30791 и к.п. бр. 30790/25, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Српских хероја -почиње од постојеће Улице Михаила -Миљка Радоњића, између к.п. бр. 30785/2 и к.п. 
бр. 30783/1, иде дуж к.п. бр. 30784, к.п. бр. 30899, к.п. бр. 
30898/4 и завршава се између к.п. бр. 30898/8 и к.п. бр. 30901/5, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милеве Марић Анштајн -почиње од постојеће Улице Михаила -Миљка Радоњића, између к.п. бр. 
30783/3 и к.п. бр. 31398/1, иде дуж к.п. бр. 30783/2, к.п. бр. 30897/1 , к.п. бр. 30901/8 и завршава се између к.п. 
бр. 30900/3 и к.п. бр. 30901/10, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Радомира Путника - почиње од постојеће Крагујевачке улице, између к.п. бр. 30966/21 и к.п. бр. 
30966/3, иде дуж к.п. бр. 30966/6, к.п. бр. 30965/8, к.п. бр. 30901/18 и завршава се између к.п. бр. 30901/2 и 
к.п. бр. 30901/19, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Таковског устанка -почиње од постојеће Крагујевачке улице, између к.п. бр. 30969/5, иде границом 
насељеног места Неваде, дуж к.п. бр. 30971, к.п. бр. 30963, к.п. бр. 30952/1 и завршава се на к.п. бр. 30947, све 
у КО Горњи Милановац. 
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  Улица Шумадијска (топоним) -почиње од постојеће Улице Наталије Царевић, између к.п. бр. 21487/2 и к.п. бр. 
21486/7, иде дуж к.п. бр. 21487/4, пролази кроз к.п. бр. 21492 и к.п. бр. 21494/1 и завршава се на к.п. бр. 
21494/4, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Павла Вујисића -почиње од постојеће Улице Наталије Царевић, између к.п. бр. 21412/1 и к.п. бр. 
21490/3, иде дуж к.п. бр. 21416/13 и завршава се на к.п. бр. 
21416/2, између к.п. бр. 21419 и к.п. бр. 21416/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Стевана Сремца -почиње од постојеће Улице Ђенерала Јована Мишковића, на к.п. бр. 10945/1, иде дуж 
к.п. бр. 10944/17, к.п. бр. 10310/30, к.п. бр. 10308/4, к.п. бр. 10308/9 и завршава се на к.п. бр. 10305/5, између 
к.п. бр. 10308/1 и к.п. бр. 10305/2, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Патријарха Павла -почиње од постојеће Улице Војводе Арсенија Ломе, код к.п. бр. 712/122, пролази кроз 
к.п. бр. 712/123, к.п. бр. 710, к.п. бр. 10257, к.п. бр. 
10265/7, иде дуж к.п. бр. 10265/11, иде дуж к.п. бр. 10265/6, к.п. бр. 10289/5, к.п. бр. 10285/2, к.п. бр. 
10284/2, к.п. бр.10281/3 и завршава се код к.п. бр. 10281/5, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Стара стаза (топоним) - почиње од постојеће Улице Станимира Раловића, између к.п. бр. 10992/1 и 
к.п.бр.10987/3, иде дуж к.п. бр. 10993, к.п. бр. 

12324/2 14 завршава се на граници са насељеним местом Брусница, између к.п. бр. 10929 и-к.п.

 бп. 10997/1,све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милене Дравић - почиње од постојеће Улице Насеље Поповића пут, између к.п. бр. 10199/19 и к.п. бр. 
10199/16, иде дуж к.п. бр. 10199/2 и завршава се на к.п. бр. 10199/21, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милана Ракића - почиње од постојеће Улице 17. НОУ дивизије, између к.п. бр. 10202/4 и к.п. бр. 
10203/2, иде дуж к.п. бр. 10203/11, к.п. бр. 10202/14 и завршава се између к.п.бр. 10203/14 и к.п. бр. 
10202/16, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милутина Бојића - почиње од постојеће Улице 17. НОУ дивизије, између к.п. бр. 10204/6 и к.п. бр. 
10203/4, иде дуж к.п. бр. 10204/19, к.п. бр. 10203/9, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Милана Јевтовића (настрадао је на Кошарама херојски бранећи отаџбину 1999. године, није имао ни 
20 година, биографија је потпуно неважна) - почиње од Улице Милутина Бојића, између к.п. бр. 10204/10 и 
к.п. бр. 10204/6, иде дуж к.п. бр. 10204/19, к.п. бр. 10205/1 и завршава се између к.п. бр. 10205/21 и к.п. бр. 
10205/15, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Добрице Ћосића -почиње од постојеће Улице 17. НОУ дивизије, између к.п. бр. 10234/51 и к.п. бр. 
10234/47, иде дуж к.п. бр. 10234/1 и завршава се између к.п. бр. 10234/68 и к.п. бр. 10234/77, све у КО 
Горњи Милановац. 

 Улица Милице Ракић (трагично настрадало дете у агресији односно НАТО бомбардовању СР Југославије у 
пролеће 1999. године) -почиње од постојеће Улице 
17. НОУ дивизије, између к.п. бр. 10229/3 и к.п. бр. 10218/2, иде дуж к.п. бр. 12314 и завршава се између к.п. 
бр. 12315 и к.п. бр. 10265/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Зорана Радмиловића - почиње од постојеће Улице 17. НОУ дивизије, између к.п. бр. 10218/1 и к.п. 
бр. 10219/1, иде дуж к.п. бр. 10219/2, к.п. бр. 10223/5, к.п. бр. 12315 и завршава се између к.п. бр. 10223/2 
и к.п. бр. 10253, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Иве Андрића - почиње од постојеће Улице 17. НОУ дивизије, између к.п. бр. 10209/3 и к.п. бр. 
10207/17, иде дуж к.п. бр. 10209/12, пролази кроз к.п. бр. 10209/6, к.п. бр. 10209/1, к.п. бр. 10210/1 и 
завршава се на к.п. бр. 10167/2, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Бранка Ћопића - почиње од Улице Светомира Настасијевића, између к.п. бр. 50024/3 и к.п. бр. 
50128/3, иде дуж к.п. бр. 50129/1 и завршава се између к.п. бр. 5012/1 и к.п. бр. 50130/1 , све у КО Горњи 
Милановац. 

 Улица Михаила Пупина - почиње између к.п. бр. 829 /2 (КО Неваде) и к.п. бр. 30832/5 (КО Горњи 
Милановац), простире се целом дужином к.п. бр. 31366/1, к.п. бр. 30845/2 и завршава се између к.п. бр. 
845 /5 (КО Неваде) и к.п. бр. 30845/3 (КО Горњи Милановац. 
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 Улица Добрице Ерића - почиње од постојеће Улице Кнеза Александра Карађорђевића између к.п. бр. 
21589/3 и к.п. бр. 21598/4, иде дуж к.п. бр. 21589/3, пресеца постојећу Улицу Н.Х. Мише Лазића, наставља 
између к.п. бр. 21640/12 и к.п. бр. 21640/6, пресеца реку Деспотовицу и завршава се између к.п. бр. 
21638/2 и к.п. бр. 21640/5 и долази до Улице Милојка Вељовића, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Јована Дучића — почиње између кп 11981 и кп 11985/2, иде дуж кп 12349/3 и завршава се између 
кп 11977/2 и кп 11997/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Лазе Лазаревића —почиње од кп 12343, прелази преко кп 11475/2, кп 12377/9, кп 12377/13, иде дуж 
кп 12357/4 и завршава се између кп 12027/2 и кп 11475/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Ћирила и Методија — почиње између кп 11165/17 и кп 11187/8, иде дуж кп 11187/9, кп 11187/14, кп 
11187/21 и завршава се између кп 11187/18 и кп 11187/20, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Алексе Ненадовића - почиње од кп 21589/10, иде дуж кп 21589/6, кп 21588/11 и завршава се између кп 
21588/5 и кп 21587/5, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Кирила Савића - почиње између кп 21598/18 и кп 21788/5, иде дуж кп 21598/29 и завршава се између 
кп 21598/12 и кп 21598/20, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Светосавска - почиње између кп 21318/6 и кп 21318/7, иде дуж кп 21318/3 и завршава се између кп 
21318/33 и кп 21318/36, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Филипа Вишњића - почиње између кп 40327/1 и кп 11170/10, иде дуж кп 12391/2 и завршава се између 
кп 40313/9 и кп 11170/3, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Боре Станковића - почиње између кп 40331/5 и кп 40331/1, иде дуж кп 40331/36 и завршава се између 
кп 40330/22 и кп 40333/6, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Бранка Миљковића - почиње између кп 21454/3 и кп 21454/2, иде дуж кп 21454/6, кп 21455/27 и 
завршава се између кп 21456 и кп 21378/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Шумадијска - почиње између кп 21375/12 и кп 21378/5, иде дуж кп 21375/4, кп 21375/5, кп 21375/2 и 
завршава се између кп 21375/9 и кп 21378/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Браће Југовића - почиње између кп 21371 и кп 21375/1, иде дуж кп 21375/10, делом кп 21367/1, кп 
21367/2 и завршава се код кп 21367/6, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Војислава Илића - почиње између кп 21377/4 и кп 21376/2, иде дуж кп 21377/5, кп 21330/1 и завршава 
се између кп 21330/14 и кп 21330/4, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Димитрија Туцовића - почиње од кп 11952/13, иде делом кк 1204, дуж кп 12349/2 и завршава се између 
кп 1195/2 и кп 12378/2, све у КО Г орњи Милановац. 

 Улица Јанка Веселиновића - почиње између кп 21647/5 и кп 21648/2, иде дуж кп 21647/4 и завршава се на кп 
61646/8, КО Горњи Милановац. 

 Улица Јоакима Вујића - почиње између кп 21648/10 и кп 21669/3, иде дуж кп 21789/2, делом кп 21675/1, кп 
21675/3, кп 21679/5 и завршава се код кп 40226/1, све у КО Горњи Милановац. 

 Улица Перово брдо (топоним) -почиње од кп 11990/1 у КО Горњи Милановац, иде дуж кп 2007 у КО Брусница 
и завршава се код кп 11998 у КО Горњи Милановац. 

19. Утврђују се називи улица за насељено место Грабовица и то: 

 Улица Крагујевачка - почиње од к.п. бр. 1352, код границе са насељеним местом Горња Врбава, наставља дуж 
к.п. бр. 1923, к.п. бр. 1891/1, к.п. бр. 1939 и завршава се на к.п. бр. 1939, између к.п. бр. 183/5 и к.п. бр. 1244/4 
(КО Неваде), све у КО Грабовица. 

 Улица Рапај брдо (топоним) - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1890, између к.п. бр. 83 и к.п. бр. 84/5, 
наставља дуж к.п. бр. 1890, затим кроз к.п. бр. 1017, к.п. бр. 972, к.п. бр. 977/1, к.п. бр. 977/2 и завршава се на 
к.п. бр. 977/2, између к.п. бр. 975 и к.п. бр. 1890, све у КО Грабовица. Ђ 
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 Улица Главна - почиње од Улице Рапај брдо на к.п. бр. 1901 између к.п. бр. 914 и к.п. бр. 921, наставља дуж к.п. 
бр. 1901, затим кроз к.п. бр. 1018/1, к.п. бр. 1018/2, затим наставља дуж к.п. бр. 1901, к.п. бр. 1905 и завршава 
се на к.п. бр. 1905, између к.п. бр. 1741 и к.п. бр. 1765, све у КО Грабовица. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Главне улице на к.п. бр. 1764/3 између к.п. бр. 1764/2 и к.п. бр. 1761/4, 
наставља дуж к.п. бр. 1761/8 и завршава се на к.п. бр. 1761/5, између к.п. бр. 1757/8 и к.п. бр. 1761/2, све у 
КО Грабовица. 

 Улица Данка Мартића (био у два мандата у Савету МЗ, умро 2016. године, у 37. години, био је веома активан, 
живео у кући која се налази у предложеној улици, предлог Савета МЗ Грабовица) - почиње од Главне улице на 
к.п. бр. 1741/1 између к.п. бр. 1741/2 и к.п. бр. 1898/2, наставља кроз к.п. бр. 1741/3, к.п. бр. 1740/2, наставља 
дуж к.п. бр. 356/10 и завршава се на к.п. бр. 357/1, између к.п. бр. 349 и к.п. бр. 366/2, све у КО Грабовица. 

 Улица Обилићева -почиње од Главне улице на к.п. бр. 1918 између к.п. бр. 1513 и к.п. бр. 1514, наставља дуж 
к.п. бр. 1918 и завршава се на к.п. бр. 1543, између к.п. бр. 1542/1 и к.п. бр. 1538, све у КО Грабовица. 

 Улица Радивоја Ристановића (био дугогодишњи председник Савета МЗ, својим активностима помагао 
мештанима, живео у другој половини 20. века, предлог Савета МЗ Грабовица) - почиње од Главне улице на 
к.п. бр. 1631између к.п. бр. 1643/2 и к.п. бр. 1598, наставља дуж к.п. бр. 1631 и завршава се на к.п. бр. 1631, 
између к.п. бр. 1612/1 и к.п. бр. 1610, све у КО Грабовица. 

 Улица Рајка Миловановића-Ђокановца (улица под истим називом се налази у Адресном регистру за насељено 
место Горњи Милановац) - почиње од Улице Данка Мартића на к.п. бр. 41 897/1 (КО Горњи Милановац) 
између к.п. бр. 357/1 (КО Грабовица) и к.п. бр. 40365 (КО Горњи Милановац), наставља ук.п. бр. 388/2 (КО 
Грабовица), к.п. бр. 385/2 (КО Грабовица), к.п. бр. 1895/2 (КО-Грабовица) и завршава се на к.п. бр. 1895/2, 
између к.п. бр. 644 и к.п. бр. 674. 

 Улица Симанов крш (топоним) - почиње од Улице Рајка Миловановића - Ђокановца на к.п. бр. 1897/2 између 
к.п. бр. 388/3 и к.п. бр. 372, наставља дуж к.п. бр. 1897/2 и завршава се на к.п. бр. 1897/2, између к.п. бр. 1508 
и к.п. бр. 1587, све у КО Грабовица. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Главне улице на к.п. бр. 1577 између к.п. бр. 1579 и к.п. бр. 1513, 
наставља дуж к.п. бр. 1577 и завршава се на к.п. бр. 1564/1, између к.п. бр. 1576 и к.п. бр. 1557, све у КО 
Грабовица. 

 Улица Војводе Живојина Мишића - почиње од Главне улице на к.п. бр. 829 између к.п. бр. 841 и к.п. бр. 815/3, 
наставља дуж к.п. бр. 829, наставља дуж к.п. бр. 624/3, наставља дуж к.п. бр. 191О, к.п. бр. 1892 и завршава се 
на к.п. бр. 1892, између к.п. бр. 51711 и к.п. бр. 541, све у КО Грабовица. 

 Улица Рапајска (топоним) - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1888 између к.п. бр. 100/2 и к.п. бр. 86/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1888 и завршава се на к.п. бр. 1888, између к.п. бр. 7 и к.п. бр. 1О, све у КО Грабовица. 

 Улица липа - почиње од Главне улице на к.п. бр. 1901 између к.п. бр. 1009 и к.п. бр. 1056/2, наставља дуж к.п. 
бр. 1913 и завршава се на к.п. бр. 1913, између к.п. бр. 1177 и к.п. бр. 1172/1, све у КО Грабовица. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице липа на к.п. бр. 1126/8 између к.п. бр. 1123/4 и к.п. бр. 1123/5, наставља 
дуж к.п. бр. 1126/8, к.п. бр. 1148.и завршава се на к.п. бр. 
1148, између к.п. бр. 1151 и к.п. бр. 1150/2, све у КО Грабовица. 

 Улица Горњоврбавска (топоним) - почиње од Улице Иве Андрића на к.п. бр. 1135 између к.п. бр. 1118 и к.п. 
бр. 1139/3, наставља дуж к.п. бр. 1135, затим кроз к.п. бр. 989/2, к.п. бр. 990/1 и завршава се на к.п. бр. 990/3, 
између к.п. бр. 990/2 и к.п. бр. 1145, све у КО Грабовица. 

 Улица Радише Исаиловића (био дугогодишњи председник Савета МЗ, својим активностима помагао 
мештанима, живео у другој половини 20. века, предлог Савета МЗ Грабовица)- почиње од Главне улице на к.п. 
бр. 1901 између к.п. бр. 867 и к.п. бр. 1903, наставља дуж к.п. бр. 1903 и завршава се на к.п. бр. 1903, између 
к.п. бр. 1914 и к.п. бр. 1202/1, све у КО Грабовица. 

 Улица Немањина - почиње од Главне улице на к.п. бр. 1906 између к.п. бр. 793 и к.п. бр. 794/1, наставља дуж 
к.п. бр. 1906 и завршава се на к.п. бр. 1906, између к.п. бр. 1693 и к.п. бр. 1353/1, све у КО Грабовица. 
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 Улица Јабланичка (топоним) - почиње од к.п. бр. 1898/2 између к.п. бр. 350 и к.п. бр. 341/2, наставља дуж к.п. 
бр. 1898/2, к.п. бр. 1750, к.п. бр. 1756/4 и завршава се на к.п. бр. 1754/3, између к.п. бр. 1754/1 и к.п. бр. 175Н4, 
све у КО Грабовица. 

 Улица Дугачка њива (топоним) -почиње од Ул.ице-липа на к.п. бр. 1913 између к.п. бр. 1235 и к.п. бр. 1111/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1915, к.п. бр. 1903 и завршава се на к.п. бр. 1903, између к.п. бр. 1340 и к.п. бр. 1331/3, 
све у КО Грабовица. 

 Улица Крушик (топоним) - почиње од Главне улице на к.п. бр. 1907 између к.п. бр. 1645 и к.п. бр. 778/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1907, затим иде кроз к.п. бр. 652/2, к.п. бр. 741/2 и завршава се на к.п. бр. 741/3, између 
к.п. бр. 737/5 и к.п. бр. 1907, све у КО Грабовица. 

 Улица Равногорска (топоним) - почиње од Главне улице на к.п. бр. 801/1 између к.п. бр. 807/4 и к.п. бр. 801/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1903 и завршава се на к.п. бр. 1903, између к.п. бр. 640/2 и к.п. бр. 488, све у КО Грабовица. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице липа на к.п. бр. 1913 између к.п. бр. 1060/2 и к.п. бр. 1062, наставља 
дуж к.п. бр. 1902, к.п. бр. 857 и завршава се на к.п. бр. 857, између к.п. бр. 860/1 и к.п. бр. 899, све у КО 
Грабовица. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње од Улице Николе Тесле на к.п. бр. 1084 између к.п. бр. 1075/2 и к.п. бр. 1090/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1084 и завршава се на к.п. бр. 1084, између к.п. бр. 1083 и к.п. бр. 1085, све у КО 
Грабовица. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Грабовица и то: 

 Заселак Грковићи -налази се на к.п. бр. 1023, к.п. бр. 566, к.п. бр. 1024 и к.п. бр. 583, све у КО Грабовица. 
 Заселак Ковачевићи -налази се на к.п. бр. 149/2 и к.п. бр. 148/2, све у КО Грабовица. 
 Заселак Зелена бара -налази се на к.п. бр. 1879/3 и к.п. бр. 1870/4, све у КО Грабовица. (Називи 

свих заселака су топоними) 

20. Утврђују се називи улица за насељено место Давидовица и то: 

 Улица Николе Тесле -почиње од границе са насељеним местом Рељинци, између к.п. бр. 411/1 и к.п. бр. 
412 (КО Давидовица), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 411/2, к.п. бр. 803, к.п. бр. 796/1 (КО 
Давидовица) и завршава се код к.п. бр. 1179, између к.п. бр. 764/1 и к.п. бр. 766/1( КО Крива Река). 

 Улица Цара Душана -почиње од Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 456 и к.п. бр. 
458, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 457, к.п. бр. 453, к.п. бр. 452 и завршава код границе 
са насељеним местом Крива Река, између к.п. бр. 450 и к.п. бр. 451, све у КО Давидовица. 

 Улица Таковског устанка - почиње од границе са насељеним местом Крива Река, између к.п. бр. 520/4 и к.п. 
бр. 520/2, улица се делом простире на к.п. бр. 520/1, к.п. бр. 513/8, к.п. бр. 515/1, к.п. бр. 511/3 и завршава 
код к.п. бр. 720/2, све у КО Давидовица. 

 Улица Љубе Сарачевића (Љубомир Сарачевић је рођен 14/27. октобра 1880 године, од родитеља Михаила 
и мајке Василије, земљоделаца и пастира из Шилопаја. Основну школу завршио је у Љутовници, а потом 
занат (мешовита трговинска радња) у Горњем Милановцу, код Војислава Коштунице и Боже Марковића 
две године, и четири године као помоћник (калфа). Осам следећих година ради као трговачки помоћник у 
галантериско-мануфактурној радњи код Милана Николића, ''Београђанка'' у Крагујевцу. Ту је завршио 
четвороразредну недељно-празничну трговачку школу. Године 1905. отвара у Крагујевцу самосталну 
трговину (Гвожђарску радњу). После пет година рада, одлази на лечење у Беч. Као војник учествовао је 
1912. и 1913. у Балканском и Бугарском рату. У Великом рату 1915. године са Српском војском прелази 
Албанију и бори се на Солунском фронту. По демобилизацији у Београду оснива, извозно-увозну 
трговину и ради све до 1937. године. Био је председник Извозничког удружења и члан Трговачке коморе 
у Београду. Затим, председник осигуравајућег друштва ''Балкан'', где ради до краја 1947. године. 
Истовремено је обављао председничку функцију Акционарског друштва ''Србија'', које се бавило извозом 
живе стоке и сточних прерађевина у иностранство. Кланице и млин су имали у Великој Плани и Бачкој 
Тополи. Исто тако, био је оснивач и председник Управног одбора Друштва за истраживање руда ''А.Д. 
Крајина'' са седиштем у Београду. У Шилопају је 11. маја 1941. године, лишен слободе и затворен до 27. 
јуна 1941. године, када га Гестапо 23. јула 1944. године одводи на Бањицу, где остаје до повлачења 
Немаца из Београда. За време окупације, одјавио је све радње и делатности, како не би морао давати 
окупаторској војсци храну и остале потребштине. Предлог Савета МЗ Шилопај коме припада и нас. место 
Давидовица) -почиње од Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 753/2 (КО Крива Река) и к.п. бр. 779/2 
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(КО Давидовица), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1169 (КО Крива Река), делом к.п. бр. 781/2 
(КО Давидовица) и завршава код к.п. бр. 783/2 (КО Давидовица). 

 Улица Патријарха Павла -почиње од Улице Краљице Наталије, између к.п. бр. 659 и к.п. бр. 658, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 660, к.п. бр. 737 и завршава се код границе са насељеним местом Церова, 
између к.п. бр. 749/1 и к.п. бр. 748, све у КО Давидовица. 

 Улица Кленовачка (топоним) -почиње од Улице Патријарха Павла, између к.п. бр. 747/1 и к.п. бр. 747/2 (КО 
Давидовица), улица се делом простире на к.п. бр. 746/2, к.п. бр. 745 (КО Давидовица), наставља дуж к.п. бр. 
804 (Ко Давидовица) и завршава код 

 Улица Војводе Милана Обреновића - почиње од Кленовачке улице, од к.п. бр. 625/2, улица се делом 
простире на к.п. бр. 624/2 и завршава код к.п. бр. 615, између к.п. бр. 616 и к.п. бр. 618, све у КО Давидовица. 

 Улица Дебело брдо (топоним) -почиње од Кленовачке улице, између к.п. бр. 739/1 и к.п. бр. 739/5, улица се 
делом простире на к.п. бр. 739/3, к.п. бр. 741/3, к.п. бр. 651/2 и завршава код к.п. бр. 649, између к.п. бр. 650 
и к.п. бр. 652/3, све у КО Давидовица. 

 Улица Војводе Мишића -почиње од Улице Краљице Наталије, између к.п. бр. 374 и к.п. бр. 798, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 805/1, делом к.п. бр. 595/1, к.п. бр. 597, наставља дуж к.п. бр. 895/1, к.п. 
бр. 805/1 и завршава између к.п. бр. 392/2 и к.п. бр:393, све у КО Давидовица. 

 Улица Ковиличка (топоним) -почиње од Улице Војводе Мишића, између к.п. бр. 382/2 и к.п. бр. 383/1, улица 
се делом простире на к.п. бр. 384, к.п. бр. 376, к.п. бр. 160, к.п. бр. 156, к.п. бр. 167 и завршава код к.п. бр. 152, 
између к.п. бр. 155 и к.п. бр. 150, све у КО Давидовица. 

 Улица Краљице Наталије - почиње од Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 803 и к.п. бр. 797, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 799, к.п. бр. 339 и завршава код Улице Јована Цвијића, између к.п. бр. 202 и к.п. 
бр. 338 , све у КО Давидовица. 

 Улица Јована Цвијића -почиње од Улице Краљице Наталије, између к.п. бр. 586/2 и к.п. бр. 654/4, улица се 
делом простире на к.п. бр. 591/1, к.п. бр. 577, к.п. бр. 568, наставља дуж к.п. бр. 801, к.п. бр. 800, к.п. бр. 198 
и завршава између к.п. бр. 226 и к.п. бр. 75, све у КО Давидовица. 

Утврђује се назив заселака за насељено место Давидовица и то: 

 Заселак Вајат - засеок обухвата к.п. бр. 132/1 у КО Давидовица. 
(Назив засеока је топоним) 

21. Утврђују се називи улица за насељено место Доња Врбава и то: 

Улица Липљанска (топоним) -почиње од Улице Ивковача на к.п. бр. 1148 између К.П. БР. 1149 и к.п. бр. 
1156, наставља кроз к.п. бр. 1147, затим дуж к.п. бр. 2332/3, к.п. бр. 2332/1 и завршава се на к.п. бр. 
2332/1, између к.п. бр. 1426 и к.п. бр. 1464/1, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Седивранска (топоним) -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 2331/1 између к.п. бр. 767/2 и к.п. бр. 
1462, наставља кроз к.п. бр. 2331/1 и завршава се на к.п. бр. 2331/1, 

 Улица Устаничка - почиње од Седивранске улице на к.п. бр. 2331/1 између к.п. бр. 767/2 и к.п. бр. 1461 , 
наставља кроз к.п. бр. 2348, затим кроз к.п. бр. 1437, к.п. бр. 2330, к.п. бр. 2350, наставља дуж к.п. бр. 2329 и 
завршава се на к.п. бр. 2329, између к.п. бр. 1319 и к.п. бр. 1338, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Андрићев венац - почиње од к.п. бр. 2328 између к.п. бр. 679/1 и к.п. бр. 680/1, наставља дуж к.п. бр. 
2328 и завршава се на к.п. бр. 2328, између к.п. бр. 1347/1 и к.п. бр. 1751, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Генерала Спасоја Тешића (Рођен 4. маја 1879. у селу Горња Врбава код Горњег Милановца. По завршетку 
шестог разреда гимназије у Нишу ступио је 1. септембра 1899. у ХХХИИ класу Војне академије коју је завршио 
2. августа 1901. године и произведен у чин пешадијског потпоручника. Активно учествује у ослободилачким 
ратовима Србије 1912-1918. Као командант батаљона X пешадијског пука ИИ позива прешао је Албанију. 
Током пробоја Солунског фронта као 14. септембра 1918. године као командант 12. пешадијског пука „Цар 
Лазар“ заузео је положај бугарског 32. пешадијског пука на западном ветернику, а нешто касније и положај 
Слоново уво. Окончањем Првог светског марта у новој држави обављао је низ командних дужности све до 
пензионисања 1935. године. Пред Други светски рат је реактивиран, а сам рат је провео у заробљеништву. За 
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заслуге у рату и миру одликован је многобројним домаћим и страним одликовањима. Преминуо је у Београду 
1963. године, где је и сахрањен, предлог Савета МЗ Доња Врбава) - почиње од Липљанске улице на к.п. бр. 
2331/1 између к.п. бр. 1461 и к.п. бр. 1464/1, наставља дуж к.п. бр. 2331/1, к.п. бр. 2347, затим се враћа на к.п. 
бр. 2331/1 и завршава се на к.п. бр. 2331/1, између к.п. бр. 1844/3 и к.п. бр. 1788/1, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Војводе Степе Степановића -почиње од Улице Генерала Спасоја Тешића на к.п. бр. 2331/1 између к.п. 
бр. 1408 и к.п. бр. 1404, наставља дуж к.п. бр. 1405 и завршава се на к.п. бр. 2349, између к.п. бр. 2330 и к.п. бр. 
1396, све у КО Доња Врбва. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Генерала Спасоја Тешића на к.п. бр. 1846 између к.п. бр. 1843 и к.п. бр. 
1844/1, наставља кроз к.п. бр. 1838, к.п. бр. 1837, к.п. бр. 1841 и завршава се на к.п. бр. 1826, између к.п. бр. 
1825 и к.п. бр. .1827, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Студенац (топоним) -почиње од Улице Генерала Спасоја Тешића на к.п. бр. 2349 између к.п. бр. 1399 
и к.п. бр. 1739, наставља кроз к.п. бр. 2349, к.п. бр. 2351, затим кроз к.п. бр. 1384/1, к.п. бр. 1383 и завршава 
се на к.п. бр. 1382, између к.п. бр. 
1381/1 и к.п. бр. 2351, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Брзавац (топоним) -почиње од Улице Генерала Спасоја Тешића на к.п. бр. 2331/1 између к.п. бр. 
1470/2 и к.п. бр. 1455/1, наставља кроз к.п. бр. 2344, к.п. бр. 2345 и завршава се на к.п. бр. 2345, између к.п. 
бр. 1691 и к.п. бр. 1697, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Школска - почиње од Липљанске улице на к.п. бр. 151О између к.п. бр. 1464/1 и к.п. бр. 1512/2, 
наставља кроз к.п. бр. 1510, к.п. бр. 2340 изавршава се на к.п. бр. 
2340, између к.п. бр. 1258 и к.п. бр. 1617/3, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Ивковача (топоним) -почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1144 између к.п. бр. 1145 и к.п. бр. 2336, 
наставља кроз к.п. бр. 1149, наставља дуж к.п. бр. 2338 и завршава се на к.п. бр. 2338, између к.п. бр. 1103/2^^ 
к^' бр. 1106/1, све у 'К0 Доња Врбава. 

 Улица Мокропољска (топоним) - почиње од Улице Ивковача на к.п. бр. 2335 између к.п. бр. 1099 и к.п. 
бр. 1120/1, наставља дуж к.п. бр. 2335,затим кроз к.п. бр. 1166, к.п. бр. 1163/1, к.п. бр. 1167/1, к.п. бр. 
1167/2, наставља дуж к.п. бр. 233912 и завршава се на к.п. бр. 2339/2, између к.п. бр. 1261/1 и к.п. бр. 
1257, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Мајданска (топоним) -почиње од к.п. бр. 2340 између к.п. бр. 1255 и к.п. бр. 1262, наставља дуж к.п. 
бр. 2340, к.п. бр. 2341, к.п. бр. 2342 и завршава се на к.п. бр. 
2342, између к.п. бр. 1300 и к.п. бр. 1298/1, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Буљанска (топоним) - почиње од Мајданске улице на к.п. бр. 
1274 између к.п. бр. 1269/2и к.п. бр. 1276/1, наставља дуж к.п. бр. 1274, затим кроз к.п. бр. 
2367 и завршава се на к.п. бр. 1283, између к.п. бр. 1281/3 и к.п. бр. 2368, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Чесменска (топоним) - почиње од Мајданске улице на к.п. бр. 1616 између к.п. бр. 1620 
и к.п. бр. 1627, наставља дуж к.п. бр. 1616, затим кроз к.п. бр. 1621/2, к.п. бр. 1621/1, потом 
дуж к.п. бр. 1612 и завршава се на к.п. бр. 1547/2, између к.п. бр. 
1574/1 и к.п. бр. 1603, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Ђенерала Терзића - почиње од Чесменске улице на к.п. бр. 2342 између к.п. бр. 1595 и 
к.п. бр. 1621/1, наставља дуж к.п. бр. 2342 и завршава се на к.п. бр. 1590, између к.п. бр. 1589/2 
и к.п. бр. 2342, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Јакова Обреновића -почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 
1060 између к.п. бр. 1063/4 и к.п. бр. 1062/3, наставља дуж к.п. бр. 1060, к.п. бр. 
2321 и завршава се на к.п. бр. 2321, између к.п. бр. 1036 и к.п. бр. 437, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Крагујевачка -почиње од к.п. бр.1143 између к.п. бр. 1082/1 и к.п. бр. 2324, наставља 
дуж к.п. бр. 2326, к.п. бр. 2325 и завршава се на к.п. бр. 2325, између к.п. бр. 319 и к.п. бр. 630/1, 
све у КО Доња Врбава. 

 Улица Обилићева -почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр.2318 између к.п. бр. 336/1 и к.п. 
бр. 339/1, наставља дуж к.п. бр. 347/2, к.п. бр. 2318, к.п. бр. 
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352/4, к.п. бр. 145, наставља дуж к.п. бр. 2318 и завршава се на к.п. бр. 87/4, између к.п. бр. 
87/3 и к.п. бр. 91, све у КО Доња Врбава. 

 Улица Гајчанска (топоним) - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр.2318 између к.п. бр. 91 и 
к.п. бр. 195, наставља ,п:уж к.тт. бр. 231 8, к.п. бр. 2317, к.п. бр. 2321 и завршава се на к.п. бр. 
2321 , између к.п. бр. 266 и к.п. бр. 257/2, све у КО Доња Врбава. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Доња Врбава и то: 

 Заселак Добра вода - налази се на к.п. бр.2071/1 и к.п. бр. 2071/2, све у КО Доња Врбава. 
 Заселак Јешевац - налази се на к.п. бр.2128 у КО Доња Врбава. 
 Заселак Црни врх - налази се на к.п. бр.2149, к.п. бр. 2167/6, к.п. бр. 2168, к.п. бр. 2260/6 и к.п. бр. 2172/3, све 

у КО 
Доња Врбава. (Називи свих заселака су топоними) 
 
22. Утврђују се називи улица за насељено место Доња Црнућа и то: 

 Улица Немањина (Стефан Немања 1109-1199. године, један од најзнача јнијих српских владара, сматра се 
утемељивачем српске државе и родоначелником династије Немањића) 

 почиње од Крагујевачке улице, на к.п. бр. 1818 између к.п. бр. 1638и к.п. бр. 1671, наставља дуж к.п. бр. 
1818, к.п. бр. 1817, малим делом к.п. бр.1332, к.п. бр. 1302, затим иде кроз к.п. бр. 1445/1, к.п. бр. 1444, к.п. 
бр. 1442/2, наставља дуж к.п. бр. 1815 и завршава се на к.п. бр. 1815, између к.п. бр. 894, к.п. бр. 885, све у 
КО Доња Црнућа. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Крагујевачке улице, на к.п. бр. 1820 између к.п. бр. 1624/1 и к.п. бр. 1625, 
наставља дуж к.п. бр. 1820 и завршава се на к.п.бр. 1820, између к.п. бр. 1594, к.п. бр. 1574, све у КО Доња 
Црнућа. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Немањине улице, на к.п. бр. 1670 између к.п. бр. 1669 и к.п. бр. 1639, 
наставља дуж к.п. бр. 1670, к.п. бр. 1800, к.п. бр. 1812 и завршава се на к.п. бр. 1812, између к.п. бр. 597 и к.п. 
бр. 577, све у КО Доња Црнућа. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Краљице Драге , на к.п. бр. 1269/3 између к.п. бр. 1269/2 и к.п. бр. 1196/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1269/3, к.п. бр. 1819, малим делом иде кроз к.п. бр. 565, наставља дуж к.п. бр. 1806, 
к.п. бр. 444, затим кроз к.п. бр. 438/2, к.п. бр. 437, к.п. бр. 436, к.п. бр. 426, к.п. бр. 427 и завршава се на к.п. 
бр. 232, између к.п. бр. 428/2 и к.п. бр. 241/2, све у КО Доња Црнућа. 

 Улица Крагујевачка - почињ к.п. бр. 1712 између к.п. бр. 1734 и к.п. бр. 1624/3, наставља дуж к.п. бр. 1712, 
к.п. бр. 1691 и завршава се на к.п. бр. 1691, између к.п. бр. 1690/1 и к.п. бр. 1692/2, све у КО Доња Црнућа. 

 Улица Војводе Живојина Мишића - почиње од Немањине улице, на к.п. бр. 1332 између к.п. бр. 1333/2 и 
к.п. бр. 1304, наставља дуж к.п. бр. 11332, к.п. бр. 1794, к.п. бр. 1816, затим кроз к.п. бр. 346 11, к.п. бр. 344, 
затим иде даље дуж к.п. бр. 1814, наставља кроз к.п. бр. 759/4, к.п. бр. 759/2, к.п. бр. 774, к.п. бр. 795/2 и 
завршава се на к.п. бр. 681, између к.п. бр. 680 и к.п. бр. 785, све у КО Доња Црнућа. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње од Крагујевачке улице, на к.п. бр. 1834 између к.п. бр. 1690/1 и границе са 
насељеним местом Бело Поље, наставља дуж к.п. бр. 1834, к.п. бр. 1815 и завршава се на к.п. бр. 1815, 
између к.п. бр. 1313, к.п. бр. 1445/2, све у КО Доња Црнућа . 

 Улица Војводе Степе - почиње од Немањине улице, на к.п. бр. 1813 између к.п. бр. 1357 и к.п. бр. 1391, 
наставља дуж к.п. бр. 1813 и завршава се на к.п. бр. 1813, између к.п. бр. 935/1 и к.п. бр. 900, све у КО Доња 
Црнућа. 

 Улица Иве Анрдића - почиње од Немањине улице, на к.п. бр. 1416/2 између к.п. бр. 1401/2 и к.п. бр. 1404, 
наставља дуж к.п. бр. 1416/2 и завршава се на к.п. бр. 1416/2, између к.п. бр. 1403/1 и к.п. бр. 1399/6, све у 
КО Доња Црнућа . 

 Улица Вука Караџића почиње од Улице Таковског устанка, на к.п.бр. 1800 између 
к.п. бр. 579 и к.п. бр. 580/ (наставља дуж к.п. бр. 1797 и завршава се на к.п. бр. 1797, између 
к.п. бр. 568/1 и к.п. бр. 560/1, све у КО Доња Црнућа. 
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 Улица Краљице Драге - почиње од Немањине улице, на к.п. бр. 1807 између к.п. бр 1 
196/1 и к.п. бр. 1267, наставља дуж к.п. бр. 1807 и завршава се на к.п. бр. 1897, између к.п. бр. 268 и к.п. бр. 
289, све у КО Доња Црнућа. 
 

 Улица Радича Поступовића - почиње од Улице Краљице Драге, на к.п. бр. 1808 између к.п. бр. 290 и к.п. бр. 259, 
наставља дуж к.п. бр. 181О и завршава се на к.п. бр. 181О, између к.п. бр. 734 и к.п. бр. 721, све у КО Доња 
Црнућа. 

 Улица Обилићева - почиње од Немањине улице, на к.п. бр. 1304 између к.п. бр. 1293/2 и к.п. бр. 1331, наставља 
дуж к.п. бр. 1327 и завршава се на к.п. бр. 1326, између к.п. бр. 1325 са обе стране, све у КО Доња Црнућа . 

 Улица Брђанска( топоним) - почиње од к.п. бр. 1, иде дуж к.п. бр. 2, к.п. бр. 3, наставља се дуж к.п. бр. 4 и 
завршава се на к.п. бр. 6/2, све у КО Доња Црнућа . 

Утврђују се називи заселака за насељено место Доња Црнућа и то: 

 Заселак Ћелије - налази се на к.п. бр. 479/2, к.п. бр. 479/1 и к.п. бр. 480, све у КО Доња Црнућа. 
 Заселак Ђеровац -налази се на к.п. бр. 137, к.п. бр. 123 и к.п. бр.125, све у КО Доња Црнућа. 
 Заселак Пантелићи -налази се на к.п.бр. 114 у КО Доња Црнућа . 
 Заселак Косовиљак -налази се на к.п. бр. 608/1 и к.п. бр. 617, све у КО Доња 

Црнућа. (Називи свих заселака су топоними) • 

23. Утврђују се називи улица за насељено место Доњи Бранетићи и то: 

 Улица Устаничка -почиње од Улице Кнеза Милоша на к.п. бр. 1034 између к.п. бр. 417 и к.п. бр.374/3, наставља 
дуж к.п. 1034, затим кроз к.п. бр. 384, к.п. бр. 385/1, к.п. бр. 399/1, к.п. бр. 398/1, к.п. бр. 386/1, наставља дуж 
к.п. бр. 1034, к.п. бр. 1039 и завршава се на к.п. бр. 1039 између к.п. бр. 680 и к.п. бр. 32/1, све у КО Доњи 
Бранетићи. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1034 између к.п. бр. 354/1 и к.п. бр. 359/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1034 и завршава се на к.п. бр. 1034 између к.п. бр. 172 и к.п. бр. 175, све у КО Доњи 
Бранетићи. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од к.п. бр. 1031 између к.п. бр. 42 и к.п. бр.120/1, затим иде кроз к.п. бр. 48/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1031, затим иде кроз к.п. бр. 633, к.п. бр. 629, к.п. бр. 628, даље наставља дуж к.п. бр. 1031 
и завршава се на к.п. бр. 1031 између к.п. бр. 844 и к.п. бр. 937/1, све у КО Доњи Бранетићи. 

 Улица Краљице Драге - почиње од улице Јовање на к.п. бр. 488 између к.п. бр. 472 и 
к.п. бр.372/1, наставља дуж к.п. 488, затим кроз к.п. бр. 301, к.п. бр. 288, к.п. бр. 293 и завршава се на к.п. бр. 
288 између к.п. бр. 289 и к.п. бр. 1037, све у КО Доњи Бранетићи. . 

 Улица Јовање (топоним) - почиње од Улице Кнеза Милоша на к.п. бр. 1043 између к.п. бр. 373 и к.п. бр.467/1, 
наставља дуж к.п. 1043, малим делом иде дуж к.п. бр. 519, к.п. бр. 503 и завршава се на к.п. бр. 503 између к.п. 
бр. 502 и к.п. бр. 298, све у КО Доњи Бранетићи. 

 Улица Првомајска - почиње од к.п. бр. 1055 између к.п. бр. 979 и границе са насељеним местом Озрем, 
наставља дуж к.п. 1055 и завршава се на к.п. бр. 1055 између к.п. бр. 511 и границе са насељеним местом Озрем, 
све у КО Доњи Бранетићи. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Кнеза Милоша на к.п. бр. 628 између к.п. бр. 629 и к.п. бр.612, 
наставља кроз к.п. 629, к.п. бр. 630, к.п. бр. 627, к.п. бр. 621, к.п. 
 
бр. 613, к.п. бр. 616 и завршава се на к.п. бр. 818 између к.п. бр. 617 и к.п. бр.589, све у КО Доњи Бранетићи. 

 Улица Спасовданска - почиње од Улице Старо село на к.п. бр. 1051 између к.п. бр. 31/1 и к.п. бр. 5, наставља 
дуж к.п. 1051, к.п. бр. 35, к.п. бр. 1050, к.п. бр. 1032, затим иде кроз к.п. бр. 143, к.п. бр. 145, поново се враћа на 
к.п. бр. 1032 и завршава се на к.п. бр. 1032 између к.п. бр. 128 и границе са суседним насељеним местом Ручићи, 
све у КО Доњи Бранетићи. 

 Улица Старо село (топоним) -почиње од Спасовданске улице на к.п. бр. 1051 између к.п. бр. 32/1 и границе 
са суседним насељеним местом Врнчани, наставља дуж к.п. бр. 1051 и завршава се на к.п. бр. 1051 између 
к.п. бр. 801 и границе са суседним насељеним местом Врнчани, све у КО Доњи Бранетићи. 
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24. Утврђују се називи улица за насељено место Драрољ и то: 

 Улица Широковачка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Живковци између к.п. бр. 57 (КО 
Драгољ) и к.п. бр.1700/1 (КО Живковци), иде границом са насељеним местом Живковци дуж к.п. бр. 2332 
(КО Драгољ), к.п. бр. 80 (КО Драгољ), иде границом са насељеним местом Јеловик дуж к.п. бр. 2334 (КО 
Јеловик), к.п . бр. 367 (КО Драгољ) и завршава се између к.п. бр. 366/2 (КО Драгољ) и к.п. бр. 387/2 (КО 
Драгољ). 

 Улица Вожда Карађорђа - почиње од Широковачке улице између к.п. бр. 163 и к.п. бр. 94, пружа се дуж к.п. бр. 
443, прелази преко к.п. бр. 27/1, к.п. бр. 3, к.п. бр. 5, к.п. бр. 7, к.п. бр. 27/2, наставља дуж к.п. бр. 443, к.п. бр. 
2312, к.п. бр. 2311 и завршава се код Качерске улице између к.п. бр. 773/2 и к.п. бр. 758/2, све у КО Драгољ. 

 Улица Шумадијске дивизије -почиње од Широковачке улице између к.п. бр. 165/1 и к.п. бр.174, пружа се дуж 
к.п . бр.231О, прелази преко к.п. бр.815/1, а завршава се код Качерске улице на к.п. бр. 816, све у КО Драгољ. 

 Улица Милана Ракића -почиње од Качерске улице између к.п. бр. 2314 и к.п. бр. 510/1, пружа се дуж к.п. бр. 
2313, а завршава се на граници са насељеним местом Живковци, између к.п. бр. 530/3 и к.п. бр.475, све у КО 
Драгољ. 

 Улица Качерска (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Живковци између к.п. бр. 535 и к.п. бр. 
616/1, пружа се дуж к.п. бр. 2314, к.п. бр. 2342, а завршава се на граници са насељеним местом Босута између 
к.п. бр. 974 ( КО Босута) и к.п. бр. 853/2, све у КО Драгољ. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Качерске улице између к.п. бр. 754/3 и к.п. бр. 2314, пружа се дуж к.п. бр. 
557/2, к.п. бр. 55711, прелази преко к.п. бр. 2315, пружа се дуж к.п. бр. 2316, к.п. бр. 581, а завршава се између 
к.п. бр. 858 и к.п. бр.587, све у КО Драгољ. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од границе са насељеним местом Босута између к.п. бр. 1275 (КО Драгољ) 
и к.п. бр. 1138/1 (КО Босута), пружа се дуж к.п. бр. 
2347 (КО Драгољ), к.п. бр. 2323, код к.п. бр. 1277, скреће и наставља дуж к.п. бр. 2322, к.п. бр. 2326, к.п. бр. 
1049, к.п. бр. 2316, к.п. бр. 2329, а завршава се код Рудничке улице између к.п. бр. 1945 и к.п. бр. 1854, све у 
КО Драгољ. 

 Улица Добрице Ћосића - почиње од Улице Живојина Мишића између кл. бр. 1257 и к.п. бр. 1264/2, пружа се 
дуж к.п. бр. 2322, код к.п. бр. 1239/1 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2321, к.п. бр. 2320, а завршава се између 
к.п. бр. 1232 и к.п. бр. 1227, све у КО Драгољ. 

 Улица Војводе Арсенија Ломе -почиње од Улице Живојина Мишића између к.п. бр. 1732 и к.п. бр. 1746, пружа 
се дуж к.п. бр. 1049, а завршава се код између к.п. бр. 1044 и к.п. бр. 1062/1, све у КО Драгољ. 

 Улица Душана Дугалића (улица под истим називом постоји и у нас. месту Горњи Милановац, предлог Савета 
МЗ Драгољ) - почиње од Улице Живојина Мишића између к.п. бр. 1507 и к.п. бр. 1316, пружа се дуж к.п. бр. 
2326, а завршава се између к.п. бр. 1653 и к.п. бр. 1431, све у КО Драгољ. 

 Улица Краља Петра И-почиње од Улице др Заге Дугалић, између к.п. бр. 1659 и к.п. бр. 1649, пружа се 
дуж к.п. бр. 2328/1, к.п. бр. 2327, к.п. бр. 1587, код к.п. бр. 
1580/1 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2329, завршава се код Улице Живојина Мишића између к.п. бр. 1967 
и к.п. бр. 2316, све у КО Драгољ. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Краља Петра И између к.п. бр. 1623 и к.п. бр. 2127, пружа се дуж к.п. 
бр. 1626, к.п. бр. 2059, а завршава се код Рудничке улице између к.п. бр. 2038 и к.п. бр. 2042, све у КО Драгољ. 

 Улица Рудничка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Трудељ, између к.п. бр. 2037 и к.п. бр. 
2057/6, пружа се дуж к.п. бр. 2330, а :шврптана се на граници са насељеним местом Живковци, између к.п. 
бр. 1859 и к.п. бр. 1858, све у КО Драгољ. 

 Улица Др Заге Дугалић (Рођена 1920. године у качерском селу Драгољ, општина Горњи Милановац. Рођена 
сестра Народног хероја Душана Дугалића. Била је активни учесник НОБ-а. По завршетку рата завршила је 
Медицински факултет и као лекар радила на Војно-медицинској академији у Београду, све до пензионисања. 
Иницирала је отварање здравствене амбуланте у којој је волонтерски радила пружајући помоћ мештанима. 
Преминула је у родном селу 1998, где је и сахрањена,предлог Савета МЗ Драгољ) - почиње од границе са 
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насељеним местом Босута између к.п. бр. 1384/1 (КО Драгољ) и к.п. бр.1 175 (КО Босута), иде границом са 
насељеним местом Босута дуж к.п. бр. 2351 (КО Драгољ), к.п. бр. 1696/2 (КО Драгољ), к.п. бр. 1696/1 (КО 
Драгољ), к.п. бр. 1697 (КО Драгољ), к.п, бр. 2191 (КО Драгољ), к.п. бр. 2194 (КО Драгољ), к.п. бр. 235'9 (КО 
Драгољ), а иавршава се на граници са насељеним местом Босута између к.п. бр. 2196/2 (КО Драгољ) и к.п. бр. 
3033/2 ( КО Босута). 

 Улица Краљице Драге -почиње од Улице др Заге Дугалић, на к.п. бр. 2200 (КО Драгољ), прелази преко к.п. бр. 
2201 (КО Драгољ), к.п. бр. 2361 (КО Драгољ), пружа се дуж к.п. бр. 2362 (КО Драгољ), улази у суседно насељено 
место Трудељ и пружа се дуж к.п. бр. 432 (КО Трудељ), код к.п. бр. 348 (КО Трудељ) скреће и пружа се дуж к.п. 
бр. 
341 (КО Трудељ), враћа се у насељено место Драгољ дуж к.п. бр. 2308 (КО Драгољ), опет улази у насељено 
место Трудељ дуж к.п. бр. 285 (КО Трудељ), прелази у насељено место Драгољ дуж к. п. бр. 2304 (КО 
Драгољ), прелази преко к. п. бр. 2303 (КО Драгољ), к.п. бр. 
215 (КО Драгољ), а завршава се између к.п. бр. 222 (КО Трудељ) и к.п. бр. 214 (КО Трудељ). 

 Улица Колубарске битке -почиње од Улице Краљице Драге између к.п. бр. 2232/2 и к.п. бр. 2230/1, пружа 
се дуж к.п. бр. 2263, код к.п. бр. 2281 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2307, к.п. бр. 2306, а завршава се између 
к.п. бр. 2122 и к.п. бр. 2115, све у КО Драгољ. 

Утврђује се називи засеока за насељено место Драгољ и то: 

 Заселак Стражевица - простире се на к.п. бр. 912/3, к.п. бр. 884, к.п. бр. 885, к.п. бр. 886/2, к.п. бр. 896/3, к.п. 
бр. 901, к.п. бр. 905/2, к.п. бр. 906/1 и к.п. бр. 906/2, све у КО Драгољ. (Назив засеока је топоним) 

25. Утврђују се називи улица за насељено место Дренова и то: 

 Улица Обилићева -почиње од Карађорђеве улице на к.п. бр. 1481/1 између_к.п. бр. 340 и к.п. бр. 196/3, 
наставља дуж к.п. бр. 1501, к.п. бр. 815, затим иде кроз к.п. бр. 821, па наставља дуж к.п. бр. 820, к.п. бр. 978, 
наставља кроз к.п. бр. 976/3, к.п. бр. 974/2, к.п. бр. 972/1, к.п. бр. 972/2, к.п. бр. 973/1, наставља дуж к.п. бр. 
1503 и к.п. бр. 1506 и завршава се на к.п. бр. 1506, између к.п. бр. 1261 и к.п. бр. 1267, све у КО Дренова. 

 Улица Карађорђева -почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1483 између к.п. бр. 193/1 и к.п. бр. 196/3, 
наставља дуж к.п. бр. 1483, к.п. бр. 1501, затим кроз к.п. бр. 212 и завршава се на к.п. бр. 214, између к.п. бр. 
1501 и к.п. бр. 185, све у КО Дренова. 

 Улица Николе Тесле -почиње од к.п. бр. 124/13 између к.п. бр. 119/15 и границе са насељеним местом 
Шарани, наставља кроз к.п. бр. 124/5, к.п. бр. 124/12, к.п. бр. 124/6, к.п. бр. 117/1 , к.п. бр. 117/2 и завршава 
се на к.п. бр. 120/1, између к.п.бр.119/4 и к.п. бр. 120/2, све у КО Дренова. 

 Улица Вука Караџића -почиње од раскрснице Обилићеве и Карађорђеве улице на к.п. бр. 1481/1 између к.п. 
бр. 340 и к.п. бр. 193/1, наставља дуж к.п. бр. 1481/1, к.п. бр. 499, затим иде кроз к.п. бр. 1494/3 и завршава 
се на к.п. бр. 1494/3, између к.п. бр. 569 и к.п. бр. 590, све у КО Дренова. 

 Улица Милоша Обреновића -почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1490 између к.п. бр. 826 и к.п. бр. 827, 
наставља дуж к.п. бр. 1490 и завршава се на к.п. бр. 1490, између к.п. бр. 618 и к.п. бр. 619, све у КО Дренова. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1503 између к.п. бр. 968/2 и к.п. бр. 964/6, 
наставља дуж к.п. бр. 1503, к.п. бр. 1502, кп. бр. 1508, даље иде кроз к.п. бр. 1532, к.п. бр. 1533 и завршава се 
на к.п. бр. 1508 између к.п. бр. 1531 и к.п. бр. 1572, све у КО Дренова. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1507 између к.п. бр. 
1 155 и к.п. бр. 1 153/1, наставља дуж к.п. бр. 1507 и завршава се на к.п. бр. 1306/2, између к.п. бр. 1306/1, 
између к.п. бр. 1306/1, к.п. бр. 1507, све у КО Дренова. 

 Улица Краљице Наталије - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 813 између к.п. бр. 1501 и к.п. бр. 815, 
наставља кроз к.п. бр. 1501, даље дуж к.п. бр. 837, к.п. бр. 1482 и завршава се на к.п. бр. 1501, између к.п. бр. 
912, к.п. бр. 915/1 , све у КО Дренова. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1501 између к.п. бр. 325 и к.п. бр. 326, 
наставља дуж к.п. бр. 1481/2 и завршава се на к.п. бр. 1481/2 , између к.п. бр. 1176/5, к.п. бр. 1180/1, све у КО 
Дренова. 
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 Улица Цара Душана - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 1477 између к.п. бр. 1166/2 и к.п. бр. 
1163/1, наставља дуж к.п. бр. 1477, к.п. бр. 1476 и завршава се на к.п. бр. 250/3, између к.п. бр. 1476, к.п. бр. 
250/1, све у КО Дренова. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Михаила Пупина на к.п. бр. 1518 између к.п. бр. 1305/1 и к.п. бр. 
1270/5, наставља дуж к.п. бр. 1518 и завршава се на к.п. бр. 1518, између к.п. бр. 1321, к.п. бр. 1327, све у КО 
Дренова. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Јована Дучића на к.п. бр. 1519 између к.п. бр. 1406/6, к.п. бр. 1451/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1519 и завршава се на к.п. бр. 1519, између к.п. бр. 1336/1, к.п. бр. 1443/2, све у КО 
Дренова. 

 Улица Јована Дучића - почиње од Улице Дуге њиве на к.п. бр. 1609 између к.п. бр. 1573 и границе са насељеним 
местом Срезојевци, наставља дуж к.п. бр. 1608, затим кроз к.п. бр. 1406/1, к.п. бр. 1406/6, наставља дуж к.п. 
бр. 1519, к.п. бр. 161О, између к.п. бр. 1456/3 и границе са насељеним местом Милићевци, све у КО Дренова. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Јована Дучића на к.п. бр. 1509 између к.п. бр. 678/1 и к.п. бр. 
677, наставља дуж к.п. бр. 1509 и завршава се на к.п. бр. 1509, дуж к.п. бр. 1519, између к.п. бр. 638/1, к.п. бр. 
674/2, све у КО Дренова. 

 Улица Дуге њиве (топоним) - почиње од Улице Јована Дучића на к.п. бр. 1609 између к.п. бр. 1573 и границе 
са насељеним местом Бершићи, наставља дуж к.п. бр. 1609 и завршава се на к.п. бр. 1494/3, између к.п. бр. 
590, к.п. бр. 567 /2, све у КО Дренова. 

 Улица Бранислава Нушића - почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1502 између к.п. бр. 979 и к.п. бр. 976/3, 
наставља дуж к.п. бр. 1502 и завршава се на к.п. бр. 1502, између к.п. бр. 1002/7, к.п. бр. 1002 /5, све у КО 
Дренова. 

 Улица Мике Антића - почиње од Јована Дучића на к.п. бр. 1427/2, између к.п. бр. 1433 и к.п. бр. 1426, наставља 
кроз к.п. бр. 1427/3, к.п. бр. 1428/1, к.п. бр. 1431, к.п. бр. 1370/2, к.п. бр. 1370/1, к.п. бр. 1353, к.п. бр. 1355/4, 
к.п. бр. 1354/3, к.п. бр. 1348, к.п. бр. 1347 и завршава се на к.п. бр. 1346/9, између к.п. бр. 1346/2, к.п. бр. 
1346/10, све у КО Дренова. 

 Улица Данила Киша - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 1516, између к.п. бр. 1402 и к.п. бр. 1397/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1517, затим кроз к.п. бр. 1385 и завршава се на к.п. бр. 1377, између к.п. бр. 1378 и к.п. 
бр. 1336/1, све у КО Дренова. 

 Улица Мире Алечковић - почиње од Улице Живојина Мишића на к.п. бр. 1061/2, између к.п. бр. 1061/1 и к.п. 
бр. 731/1, наставља дуж к.п. бр. 1061/1, к.п. бр. 1499, затим кроз к.п. бр. 733/2 и завршава се на к.п. бр. 722/1 
између к.п. бр. 722/2 и к.п. бр. 721 , све у КО Дренова. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње од к.п. бр. 1514, између к.п. бр. 1239/3 и к.п. бр. 1252, наставља дуж к.п. 
бр. 1514, затим кроз к.п. бр. 1223 и завршава се на к.п. бр. 1223 између к.п. бр. 940/1 и к.п. бр. 938, све у КО 
Дренова. 

 Улица Бранка Ћопића -почиње од к.п. бр. 12239/3, између к.п. бр. 1514 и границе са насељеним местом 
Шарани, наставља кроз к.п. бр. 1606 и завршава се на к.п. бр.1606 између к.п. бр. 1235/1 и границе са 
насељеним местом Шарани, све у КО Дренова. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Улице Вука Караџића на к.п. бр. 469 /2, између к.п. бр. 469/1 и к.п. 
бр. 469/3 наставља дуж к.п. бр. 1494/1 и завршава се на к.п. бр. 1491/1 између к.п. бр. 467 и к.п. бр. 452, 
све у КО Дренова. 

 Улица Алексе Шантића -почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 1479, између к.п. бр. 1165/1 и к.п. 
бр. 1172/1 наставља к.п. бр. 1479, затим кроз к.п. бр. 81 и к.п. бр. 
97 и завршава се на л(.П. бр. 1ОО, између к.п. бр. 80 и к.п. бр. 102, све у КО Дренова. 

 Улица Војводе Степе Степановића -почиње од Улице Милоша Обреновића, на к.п. бр. 1487, између к.п. бр. 425 
/2 и к.п. бр. 401/1 наставља дуж к.п. бр. 1487 и завршава се на к.п. бр. 1487, између к.п. бр. 402 и к.п. бр. 425/1, 
све у КО Дренова. 
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 Улица Паје Јовановића -почиње од Улице Милоша Обреновића на к.п. бр. 1485, између к.п. бр. 395 и к.п. 
бр. 362, наставља дуж к.п. бр. 1485 и завршава се на к.п. бр. 1495, између к.п. бр. 334 и к.п. бр. 337, све у КО 
Дренова. 

 Улица Патријарха Павла -почиње од Улице Јована Дучића на к.п. бр. 2580, наставља дуж к.п. бр. 1520, 
затим кроз к.п. бр. 1472/2 и завршава се на к.п. бр. 1472/4, између к.п. бр. 1472/5 и к.п. бр. 1472/7, све у 
КО Дренова. 

 Улица Немањина (Стефан Немања 1109-1199. године, један од најзнача јнијих српских владара, сматра се 
утемељивачем српске државе и родоначелником династије Немањића) -почиње од Улице Краљице Драге на 
к.п. бр. 1336/1 између к.п. бр. 1398/3 и к.п. бр. 1398/2, наставља кроз к.п. бр. 1336/5 и завршава се на к.п. бр. 
1336/5 између к.п. бр. 1394 и к.п. бр. 1336/4, све у КО Дренова. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Дренова и то: 

 Заселак Бајићи - налази се на к.п. бр. 124/7, к.п. бр. 124/9 и к.п. бр. 124/11, све у КО Дренова. 
 Заселак Тодоровићи -налази се на к.п. бр. 125 у КО Дренова. 
 Заселак Воћњаци -налази се на к.п. бр. 245, к.п. бр. 238, к.п. бр. 231 и к.п. бр. 229/1, све у КО Дренова. 
 Заселак Осећани -налази се на к.п. бр. 1551/2 у КО Дренова. 
 Заселак Николићи -налази се на к.п. бр. 1022 у КО Дренова. 
 Заселак Осоје - налази се на к.п. бр. 7, к.п. бр. 8 и к.п. бр. 15, све у КО Дренова. 
 Заселак Милошевићи -налази на к.п. бр. 1113 у КО Дренова. 
 Заселак Совљак -налази се на к.п. бр. 1087/1 у КО Дренова. 
 Заселак Урошевићи -налази се на к.п. бр. 1289 у КО Дренова. 
 Заселак Шеварик -налази се на к.п. бр. 1295/4 у КО Дренова. 
 Заселак Рупе - налази се на к.п. бр. 96/1, к.п. бр. 95/2 и к.п. бр. 96/2, све у КО Дренова. (Називи свих 

заселака су топоними) 

26. Утврђују се називи улица за насељено место Дружетићи и то: 

 Улица Таковског устанка - представља наставак Улице Таковског устанка, насељеног места Каменица на к.п. 
бр. 2846 између к.п. бр. 2663/2 (КО Каменица) и к.п. бр. 2692, наставља дуж к.п. бр. 2846, к.п. бр. 2856, к.п. бр. 
2834 и завршава се на к.п. бр. 2834 између к.п. бр. 1022 и к.п. бр. 1000, све у КО Дружетићи. 

 Улица Немањина почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 2837 између к.п. бр. 1110/2 и к.п. бр. 1109, наставља 
дуж к.п. бр. 2837 и завршава се на к.п. бр. 2837 између к.п. бр. 1189 и к.п. бр. 1188, све у КО Дружетићи.- 

 Улица Николе Тесле - почиње од Немањине улице на к.п. бр. 1080 између к.п. бр. 1091/4 и к.п. бр. 1078, 
наставља дуж к.п бр. 1080, иде кроз к.п. бр. 1104/2 и завршава се на к.п. бр. 1104/1 између к.п. бр. 110711 и к.п. 
бр. 1080, све у КО Дружетићи. 

 Улица Алексе Шантића - почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 2836/1 између к.п. бр. 1050 и к.п. бр. 1108/2, 
наставља дуж к.п. бр. 2836/1, к.п. бр. 1176 и завршава се на к.п. бр. 1776 између к.п. бр. 1757 и к.п. бр. 1654 (КО 
Каменица), све у КО Дружетићи. 

 Улица Добра вода (топоним) - почиње од раскрснице Улица Гај и Ражиште на к.п. бр. 2828 између к.п. бр. 
2041/1 и к.п. бр. 295, наставља дуж к.п. бр. 2828, к.п. бр. 2825 и завршава се на к.п. бр. 1938/2 између к.п. бр. 
2627 и к.п. бр. 1938/1, све у КО Дружетићи. 

 Улица Вука Караџића -почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 2835 између к.п. бр. 1011 и к.п. бр. 901/1, 
наставља дуж к.п. бр. 2835, затим кроз к.п. бр. 904, к.п. бр. 908/2, к.п. бр. 908/1, к.п. бр. 914/10, к.п. бр. 913 и 
завршава се на к.п. бр. 911 између к.п. бр. 913 и к.п. бр. 910, све у КО Дружетићи. 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Вука Караџића на к.п. бр. 1010 између к.п. бр. 2835 и к.п. бр. 1011, 
наставља дуж к.п. бР- 2835 и завршава се на к.п. бр. 2835 између к.п. бр. 931 и к.п. бр. 930/2, све у КО Дружетићи. 
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 Улица Марка Краљевића - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 749 између к.п. бр. 750 и к.п. бр. 
739/2, наставља дуж к.п. бр. 749, затим кроз к.п. бр. 691, наставља дуж к.п. бр. 690, к.п. бр. 2831, к.п. бр. 666 
и завршава се на к.п. бр. 665/2 између к.п. бр. 670/3 и к.п. бр. 665/4, све у КО Дружетићи. 

 Улица Петра Лубарде - почиње од Улице Марка Краљевића на к.п. бр. 749 између к.п. бр. 691 и к.п. бр. 746, 
наставља дуж к.п. бр. 749 и завршава се на к.п. бр. 749 између к.п. бр. 728 и к.п. бр. 694, све у КО Дружетићи. 

 Улица Мире Алечковић - почиње од Улице Марка Краљевића на к.п. бр. 2831 између к.п. бр. 685/1 и к.п. бр. 
669, наставља дуж к.п. бр. 2831 и завршава се на к.п. бр. 2831 између к.п. бр. 672/1 и к.п. бр. 673, све у КО 
Дружетићи. 

 Улица Милутина Миланковића - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 2650 између к.п. бр. 2651 и к.п. 
бр. 2634/2, наставља дуж к.п. бр. 2650 и завршава се на к.п. бр. 2650 између к.п. бр. 2654/1 и к.п. бр. 2693/2, 
све у КО Дружетићи. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 1862/3 између к.п. бр. 2082 и к.п. бр. 
18801/1, наставља дуж к.п. бр. 1862/3 и завршава се на к.п. бр. 1862/3 између к.п. бр. 1053 и к.п. бр. 1856, 
све у КО Дружетићи. 

 Улица Кнеза Милоша - почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 2844 између к.п. бр. 2133 и к.п. бр. 2076, 
наставља дуж к.п. бр. 2844, к.п. бр. 1997 и завршава се на к.п. бр. 1997 између к.п. бр. 1978 и к.п. бр. 1981, све у 
КО Дружетићи. 

 Улица Славка Крунића (1978 -1999. године, стрелац 53. Граничног батаљона, настрадао је на Кошарама 
херојски бранећи отаџбину, предлог Савета МЗ Дружетићи) - почиње од Улице Пут Славка Крунића из нас. 
места Каменица на к.п. бр. 1400 између к.п. бр. 1399 и к.п. бр. 2839, иде кроз к.п. бр. 1399, затим дуж к.п. бр. 
1400, потом кроз к.п. бр. 1415/1, к.п. бр. 1416/1, к.п. бр. 1419, к.п. бр. 1421, к.п. бр. 1427, к.п. бр. 1380/2 и 
завршава се на к.п. бр. 1395/1 између к.п. бр. 1380/1 и к.п. бр. 
        1376/1, све у КО Дружетићи. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Улице Пут Славка Крунића на к.п. бр. 1380/2 између к.п. бр. 1381/1 и 
к.п. бр. 1380/1, наставља дуж к.п. бр. 1361, затим иде кроз к.п. бр. 1350, к.п. бр. 1348, к.п. бр. 1342, к.п. бр. 1337 
и завршава се на к.п. бр. 1354 између к.п. бр. 1332 и к.р. бр. 1454, све у КО Дружетићи. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Пут Славка Крунића на к.п. бр. 1398/2 између к.п. бр. 1398/4 и к.п. 
бр. 1399, наставља дуж к.п. бр. 1403, к.п. бр. 1524, к.п. бр. 1523, к.п. бр. 1521 и завршава се на к.п. бр. 1520 између 
к.п. бр. 1521 и к.п. бр. 1519, све у КО Дружетићи. 

 Улица Устаничка - почиње од Улице ПутСлавка Крунића на к.п. бр. 1526/1 између к.п. бр. 1526/3 и к.п. бр. 
2839, наставља кроз к.п. бр. 1526 и завршава се на к.п. бр. 1526 између к.п. бр. 2839 и к.п. бр. 1526/1О, се у КО 
Дружетићи. 

 Улица Бранислава Нушића - почиње од Пут Улице Славка Крунића на к.п. бр. 1406 између к.п. бр. 1415/2 и к.п. 
бр. 1402/1, наставља кроз к.п. бр. 1406, к.п. бр. 1407/3, наставља дуж к.п. бр. 2840 и завршава се на к.п. бр. 2840 
између к.п. бр. 1554 и к.п. бр. 1493, све у КО Дружетићи. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 2825 између к.п. бр. 1883 и к.п. бр. 2063, 
наставља дуж к.п. бр. 1895 и завршава се на к.п. бр. 1895 између к.п. бр. 1890/2 и к.п. бр. 1898/2, све у КО 
Дружетићи. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње од Улице Алексе Шантића на к.п. бр. 2842 између к.п. бр. 1194 и к.п. бр. 1609, 
наставља дуж к.п. бр. 2848 и завршава се на к.п. бр. 1574 и к.п. бр. 1589/3, све у КО Дружетићи. 

 Улица Никића борје (топоним) - почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 2825између к.п. бр. 317 и к.п. бр. 
461, наставља дуж к.п. бр. 2825, затим кроз к.п. бр. 381, к.п. бр. 380, иде дуж к.п. бр. 2826 и завршава се 
на к.п. бр. 2826 између к.п. бр. 1274 и к.п. бр. 1277, све у КО Дружетићи. 

 Улица Гај (топоним) - почиње од Улице Добра вода на к.п. бр. 2828 између к.п. бр. 216/2 и к.п. бр. 309, 
наставља дуж к.п. бр. 2821, затим кроз к.п. бр. 29/1, наставља дуж к.п. бр. 2822/1 и завршава се на к.п. бр. 
2882/1 између к.п. бр. 204/1 и к.п. бр. 278, све у КО Дружетићи. 

 Улица Главица (топоним) - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 2833 између к.п. бр. 757 и к.п. бр. 
788, наставља дуж к.п. бр. 2833, к.п. бр. 2832, к.п. бр. 877, затим иде кроз к.п. бр. 872, к.п. бр. 867/2, к.п. бр. 
867/1 и завршава се на к.п. бр. 869/1 између к.п. бр. 869/2 и к.п. бр. 865, све у КО Дружетићи. 
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 Улица Колубарске битке - почиње од Улице Главица на к.п. бр. 846 између к.п. бр. 851/2 и к.п. бр. 852/2, 
наставља кроз к.п. бр. 852/7, к.п. бр. 852/1 и завршава се на к.п. бр. 852/1 између к.п. бр. 852/2 и к.п. бр. 841, 
све у КО Дружетићи. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Улице Пут груде на к.п. бр. 593 између к.п. бр. 592 и к.п. бр. 594, наставља 
дуж к.п. бр. 593 и завршава се на к.п. бр. 593 између к.п. бр. 629 и к.п. бр. 641, све у КО Дружетићи. 

 Улица Пут за Груде (топоним) - почиње од к.п. бр. 2829 између к.п. бр. 560 и к.п. бр. 595, наставља дуж к.п. 
бр. 2829, затим кроз к.п. бр. 1, к.п. бр. 570, к.п. бр. 1, к.п. бр. 511, к.п. бр. 1, наставља дуж к.п. бр. 2829 и 
завршава се на к.п. бр. 2825 између к.п. бр. 2827 и к.п. бр. 221, све у КО Дружетићи. 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 2823 између к.п. бр. 272 и к.п. бр. 29/1, 
наставља дуж к.п. бр. 2823 и завршава се на к.п. бр. 2823 између к.п. бр. 289 и к.п. бр. 29/2, све у КО 
Дружетићи. 

 Улица Тешовића поље (топоним) - почиње од Воденичке улице на к.п. бр. 2847 између к.п. бр. 2449/1 и к.п. 
бр. 2483, наставља дуж к.п. бр. 2847, затим иде кроз к.п. бр. 2481/2, к.п. бр. 2481/1, враћа се на к.п. бр. 2847 
и завршава се на к.п. бр. 2847 између к.п. бр. 2597 и к.п. бр. 2308, све у КО Дружетићи. 

 Улица Милана Ракића - почиње од Улице Тешовића поље на к.п. бр. 2530 између к.п. бр. 2529/2 и к.п. бр. 
2531/2, наставља кроз к.п. бр. 2530 и завршава се на к.п. бр. 2529/2 између к.п. бр. 2567 и к.п. бр. 2534 , 
све у КО Дружетићи. 

 Улица Карађорђева - почиње између к.п. бр. 1605/2 (КО Прањани) и к.п. бр. 2338 (КО Дружетићи), пружа се 
дуж к.п. бр. 2856 (КО Дружетићи) и завршава између к.п. бр. 2393/4 (КО Дружетићи) и к.п. бр. 3378/2 (КО 
Прањани). 

 Улица Воденичка (топоним) - почиње од Карађорђеве улице на к.п. бр. 2848 између к.п. бр. 2382 и к.п. бр. 
2385/2, наставља дуж к.п. бр. 2848 и завршава се на к.п. бр. 
         2755/2 између к.п. бр. 2769/1 и к.п. бр. 2755/1, све у КО Дружетићи. 

 Улица Мачков пут (топоним) - почиње од Воденичке улице на к.п. бр. 2484 између к.п. бр. 2483 и к.п. бр. 2485, 
наставља кроз к.п. бр. 2501/2, к.п. бр. 2500 и завршава се на к.п. бр. 2497 између к.п. бр. 2487/2 и к.п. бр. 2498, 
све у КО Дружетићи. 

 Улица Ражиште (топоним) - почиње од раскрснице Улица Добра вода и Гај, између к.п. 295 и к.п. бр. 278, пружа 
се делом к.п. бр. 2822/1 и завршава се на к.п. бр. 2822/1 између к.п. бр. 348 и к.п. бр. 334, све у КО Дружетићи. 

 Улица Милунке Савић - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 2732 између к.п. бр. 2597 и к.п. бр. 2730, 
наставља дуж к.п. бр. 2732 и завршава се на к.п. бр. 2735/5 између к.п. бр. 2735/4 и к.п. бр. 2863 (КО Гојна 
Гора), све у КО Дружетићи. 

 Улица Дичинска (топоним) - почиње између к.п. бр. 2853 (КО Дружетићи) и к.п. бр. 3186/2 (КО Коштунићи), 
пролази дуж к.п. бр. 3194 (КО Коштунићи) и завршава се на граници к.п. бр. 3194 (КО Коштунићи) и к.п. бр. 
1478/2 (КО Коштунићи). 

 Улица Патријарха Павла - почиње између к.п. бр. 1733 (КО Каменица) и к.п. бр. 1735/1(КО Каменица), иде 
делом на к.п. бр. 1735/1 (КО Каменица), 1731/1 (КО Каменица) и завршава се на к.п. бр. 1723 (КО Дружетићи). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Дружетићи и то: 

 Заселак Радојевићи -налази се на к.п. бр. 1318 и к.п. бр. 1314, све у КО Дружетићи. 
 Заселак Никићи - налази се на к.п. бр. 1286, к.п. бр. 1296, к.п. бр. 1287 и к.п. бр. 1293, све у КО Дружетићи. 
 Заселак Каменито брдо - налази се на к.п. бр. 51 у КО Дружетићи 
 Заселак Вуковићи - налази се на к.п. бр. 252, к.п. бр. 253 и к.п. бр. 251, све у КО Дружетићи. 
 Заселак Мићовића колиба -налази се на к.п. бр. 189 у КО Дружетићи. 
 Заселак Симовићи -налази се на к.п. бр. 141/13, и к.п. бр. 141/1, све у КО Дружетићи. 
 Заселак Мићовића ливаде -налази се на к.п. бр. 144 у КО Дружетићи. 
 Заселак Обрадовићи -налази се на к.п. бр. 86 у КО Дружетићи. 
 Заселак Ђурчићи - налази се на к.п. бр. 1670у КО Дружетићи. 
 Заселак Крива страна -налази се на к.п. бр. 2749/2 и к.п. бр. 2749/1, све у КО Дружетићи. 
 Заселак Трифуновићи -налази се на к.п. бр. 2541/1, к.п. бр. 2543 и к.п. бр. 2545, све у КО Дружетићи. (Називи 

свих заселака су топоними) 
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27. Утврђују се називи улица за насељено место Заграђе и то: 

 Улица Ибарски пут - почиње од границе са насељеним местом између к.п. бр. 3160/2 и к.п. бр. 3214, пружа се 
дуж к.п. бр. 3231, к.п. бр. 3230, к.п. бр. 3229, к.п. бр. 3228, а завршава се на граници са насељеним местом 
Брезовица, између к.п. бр. 2417/1 и к.п. бр. 2417/2, све у КО Заграђе. 

 Улица Облатња (топоним) -почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 1730, прелази преко к.п. бр. 1732, 
наставља дуж к.п. бр. 3165/1, к.п. бр. 1693/6, прелази преко к.п. бр. 1705/3, к.п. бр. 1695/1, к.п. бр. 1695/5, 
наставља дуж к.п. бр. 3165/3, а завршава се између к.п. бр. 2515 и к.п. бр. 2725, све у КО Заграђе. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2702, пружа се дуж к.п. бр. 3195, а 
завршава се између к.п. бр. 2711 и к.п. бр. 2546/2, све у КО Заграђе 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2667/3, прелази преко к.п. бр. 2669, к.п. 
бр. 2668/4, к.п. бр. 2668/3, наставља дуж к.п. бр. 3196, а завршава се између к.п. бр. 2791 и к.п. бр. 2759, 
све у КО Заграђе. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2863/2, прелази преко к.п. бр. 2866/1, к.п. бр. 
2866/2, к.п. бр. 2868/2, к.п. бр. 2869/2, к.п. бр. 2868/1, к.п. бр. 2870/3, к.п. бр. 2871, к.п. бр. 2872/1, к.п. бр. 
2890/2, к.п. бр. 2892, к.п. бр. 2891, наставља дуж к.п. бр. 2880, а завршава се на граници са насељеним 
местом Церова, између к.п. бр. 2877 и к.п. бр. 2876, све у КО Заграђе. 

 Улица Петра Кочића - почиње од границе са насељеним местом Рељинци између к.п. бр. 1067 и к.п. бр. 
1141, пружа се дуж к.п. бр. 3159, а завршава се код Улице Риџинац, између к.п. бр. 1110/1 и к.п. бр. 1120, 
све у КО Заграђе. 

 Улица Мало село (топоним) - почиње од Улице Петра Кочића између к.п. бр. 1096 и к.п. бр. 1095, пружа се 
дуж к.п. бр. 3137, прелази преко к.п. бр. 135, к.п. бр. 157, к.п. бр. 155/1, наставља дуж к.п. бр. 3138, к.п. бр. 27, 
а завршава се између к.п. бр. 185 и к.п. бр. 28, све у КО Заграђе. 

 Улица Риџинац (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Рељинци између к.п. бр. 1140 и к.п. бр. 
1144/2, пружа се дуж к.п. бр. 3159, к.п. бр. 1110/2, к.п. бр. 1102/2, к.п. бр. 167/2, к.п. бр. 16711, а завршава се 
између к.п. бр. 165/1 и к.п. бр. 168/1, све у КО Заграђе. 

 Улица Каменорезачка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Рељинци између к.п. бр. 1175 и 
к.п. бр. 1176, пружа се дуж к.п. бр. 3147, а завршава се код Улице Десанке Максимовић између к.п. бр. 3146 
и к.п. бр. 589, све у КО Заграђе. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Риџинац на к.п. бр. 1 бР/2, прела1и преко к.п. бр. 169/1, к.п. 
бр. 1100/1 , к.п. бр. 11О 1, к.п. бр. 1100/2, к.п. бр. 567, наставља дуж к.п. бр. 3146, прелази преко 169/12, к.п. 
бр. 169/13, к.п. бр. 591, наставља дуж к.п. бр. 3148, к.п. бр. 3152, код к.п. бр. 970/1 скреће и пружа се дуж к.п. 
бр. 973, а завршава се између к.п. бр. 980 и к.п. бр. 981/1, све у КО Заграђе. 

 Улица Острвица (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 1650/1, прелази преко к.п. бр. 1644, 
наставља дуж к.п. бр. 3160/12, к.п. бр. 3154/1, к.п. бр. 3148, а завршава се код Улице Десанке Максимовић 
између к.п. бр. 713/4 и к.п. бр. 712, све у КО Заграђе. 

 Улица Црвена јабука (топоним) - почиње од Улице Острвички пут између к.п. бр. 1328 и к.п. бр. 1329, пружа 
се дуж к.п. бр. 3162, прелази преко к.п. бр. 837/5, наставља дуж к.п. бр. 3153, а завршава се код Улице 
Острвички пут између к.п. бр. 846 и к.п. бр. 787/3, све у КО Заграђе. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 1604 и к.п. бр. 1603, пружа се дуж к.п. 
бр. 3166/1, к.п. бр. 3166/2, код к.п. бр. 1549 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3154/2, к.п. бр. 3156/2, к.п. бр. 3157, 
а завршава се између к.п. бр. 138711 и к.п. бр. 920, све у КО Заграђе. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 3229, пружа се дуж к.п. бр. 3170, к.п. бр. 
3172, к.п. бр. 3175/1, а завршава се између к.п. бр. 1826/1 и к.п. бр. 1045/87, све у КО Заграђе. 

 Улица Добрице Ћосића - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 3229, пружа се дуж к.п. бр. 3160/4, к.п. бр. 
3177, прелази преко к.п. бр. 2374/1, к.п. бр. 2378/2, к.п. бр. 2375, наставља дуж к.п. бр. 3177, к.п. бр. 3176/1, 
прелази преко к.п. бр. 1965, а завршава се на к.п. бр. 1966, све у КО Заграђе. 
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 Улица Живојина Мишића -улица почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 2414/1 и к.п. бр. 3160/1, пружа 
се дуж к.п. бр. 2414/3, к.п. бр. 2413/1, к.п. бр. 2405/1, к.п. бр. 2404/2, к.п. бр. 2401/1, к.п. бр. 2386/2, к.п. бр. 
2385/1, к.п. бр. 2385/2, к.п. бр. 2382/2 (КО Брезовица), к.п. бр. 3184/2 (КО Брезовица), к.п. бр. 3183/8 (КО 
Брезовица), к.п. бр. 3183/10 (КО Брезовица),_к.п. бр. 2366/2, к.п. бр. 2209/2, к.п. бр. 2214/1, к.п. бр. 2219/1 (КО 
Брезовица), к.п. бр:: 2242/1 (КО Брезовица), к.п. бр. 2247/7 (КО Брезовица), к.п. бр. 2248/3 (КО Брезовица), к.п. 
бр. 2247/1 (КО Брезовица), к.п. бр. 3179/5 (КО Брезовица), к.п. бр. 2056/4, к.п. бр. 2122/2, к.п. бр. 2200/1 (КО 
Брезовица), а завршава се између к.п. бр. 3191/4 и к.п. бр. 2201, све остало у КО Заграђе. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Живојина Мишића на к.п. бр. 2244/2, прелази преко к.п. бр.2030/1, 
к.п.бр.2027 /2, к.п. бр. 2029/1, к.п. бр. 2008/2, к.п. бр. 2008/1, к.п. бр. 2025, к.п. бр. 2023/2, к.п. бр. 2023/1, к.п. 
бр.2022/1, 2020/1, наставља дуж к.п. бр. 3176/2, а завршава се између к.п. бр. 1927 и к.п.бр.2043, све у КО 
Заграђе. 

 Улица Првомајска - почиње од Улице Живојина Мишића на к.п. бр. 2056/1, пружа се дуж к.п. бр. 2056/2, 
прелази преко к.п. бр. 2054/1, к.п. бр. 2053/1, к.п. бр. 2050/3, к.п. бр. 2034/1, к.п. бр. 2050/2, к.п. бр. 2050/1, к.п. 
бр. 2069, к.п. бр. 2073, к.п. бр. 2076, наставља дуж к.п. бр. 3176/2, к.п. бр.2143, к.п. бр. 3180/1, а завршава се код 
Улице Живојина Мишића на к.п. бр. 2128/2 (КО Брезовица), све остало у КО Заграђе. 

 Улица Варнички пут (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Рудник између к.п. бр. 2173 и к.п. 
бр. 627 (КО Рудник), иде границом дуж к.п. бр. 3237, к.п. бр. 3143, а завршава се на граници са насељеним 
местом Варнице између к.п. бр. 478/1 и к.п. бр. 440/1, све остало у КО Заграђе. 

 Улица Вишњице (топоним) - почиње од Улице Вранички пут између к.п. бр. 456/3 и к.п. бр. 353, пружа се дуж 
к.п. бр. 365, прелази преко к.п. бр. 371, к.п. бр. 369, к.п. бр.3145, к.п. бр. 31.;;_9.,. кџ. бр. 290, к.п. бр. 289/1, к.п. бр. 
291/1, к.п. бр. 281/2, а завршава се на к.п. бр. 294/1, све у КО Заграђе. 

 Улица Јована Цвијића -почиње од Улице Вранички пут између к.п. бр. 441/1 и к.п. бр. 442, пружа се дуж к.п. бр. 
3140, а завршава се између к.п. бр. 391/2 к.п. бр. 377, све у КО Заграђе. 

Утврђује се назив засеока за насељено место Заграђе и то: 

 Заселак Мијаиловићи - простире се на к.п. бр. 2922, к.п. бр. 2923 и к.п. бр. 2924, све у КО Заграђе. (Назив 
засеокаје топоним) 
 
28. Утврђују се називи улица за насељено место Јабланица и то: 

 Улица Краљице Драре - почиње од к.п. бр. 384, између к.п. бр. 372/2 и к.п. бр. 1559, наставља дуж к.п. бр. 384, 
к.п. бр. 1537, к.п. бр. 1538 и завршава се на к.п. бр. 1538, између к.п. бр. 953/3 и к.п. бр. 1030/1, све у КО 
Јабланица. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 1541, између к.п. бр. 785 и к.п. бр. 711/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1541 и завршава се на к.п. бр. 1541, између к.п. бр. 836/2 и к.п. бр. 835/1, све у КО 
Јабланица. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 1537, између к.п. бр. 559/2 и к.п. бр. 503/1, 
наставља дуж к.п. бр. 571/1 , к.п. бр. 490/3, к.п. бр. 509, к.п. бр. 1536, затим иде кроз к.п. бр. 423, к.п. бр. 422/2, 
к.п. бр. 422/1 и завршава се на к.п. бр. 424, између к.п. бр. 436 и к.п. бр. 425, све у КО Јабланица. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 510/2, између к.п. бр. 1537 са обе стране, 
наставља дуж к.п. бр'. 525 , затим кроз к.п. бр. 400 и завршава се на к.п. бр. 398, између к.п. бр. 396 и к.п. бр. 
410, све у КО Јабланица. 

 Улица Солунца Радојице Петровића (Рођен 1870. године у селу Јабланица, општина Горњи Милановац. Учесник 
ратова 1912-1918. Носилац Албанске споменице. Преминуо у родном селу 1936. године, где је и сахрањен, 
предлог Савета МЗ Јабланица) -почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 1520, између к.п. бр. 63/1 и к.п. бр. 
378, наставља дуж к.п. бр. 1520, к.п. бр. 1521 и завршава се на к.п. бр. 1521, између к.п. бр. 1559 и к.п. бр. 209/1, 
све у КО Јабланица. 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Улице Солунца Радојице Петровића на к.п. бр. 1522, између к.п. бр. 78 и 
к.п. бр. 77, наставља дуж к.п. бр. 79, к.п. бр. 81, к.п. бр. 1522 и завршава се на к.п. бр. 1522, између к.п. бр. 88/1 
и к.п. бр. 73/2, све у КО Јабланица. 
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 Улица Мире Алечковић - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 699, између к.п. бр. 648 и к.п. бр. 658/2, 
наставља кроз к.п. бр. 1560, к.п. бр. 659/2, к.п. бр. 651/1 завршава се на к.п. бр. 651/3, између к.п. бр. 651/1 и 
к.п. бр. 545/5, све у КО Јабланица. 

 Улица Михаила Пупина -почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр.1538, између к.п. бр. 645/1 и к.п. бр. 1561, 
наставља кроз к.п. бр. 1561, к.п. бр. 1539, к.п. бр. 730 и завршава се на к.п. бр. 1540, између к.п. бр. 728 и к.п. 
бр. 727/2, све у КО Јабланица. 

 Ул^ца Трешћанска (топоним) - почиње од Улице Солунца Радојице Петровића на 1521, између к.п. бр. 156/2 и 
к п. бр .158, наставља даље дуж к.п. бр. 206,к.п. бр.205, затим иде кроз к.п. бр. 1559, к.п. бр. 167/1, наставља дуж 
к.п. бр. 1525 и завршава се на к.п. бр. 1525, између к.п. бр. 193 и к.п. бр. 182/1, све у КО Јабланица. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Солунца Радојице Петровића на к.п. бр. 1521, између к.п. бр. 30/3 и 
к.п. бр. 36, наставља дуж к.п. бр. 37, затим иде кроз к.п. бр. 12 и завршава се на к.п. бр. 11, између к.п. бр. 10/1 
и к.п. бр. 38/1, све у КО Јабланица. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Трешћанске улице на к.п. бр. 1526, између к.п. бр. 193 и к.п. бр. 437, наставља 
дуж к.п. бр. 1526 и завршава се на к.п. бр. 1526, између к.п. бр. 203 и к.п. бр. 214/1, све у КО Јабланица. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од на к.п. бр. 911, између к.п. бр. 750/1 и к.п. бр. 1485/1 (КО Луњевица), 
наставља дуж к.п. бр. 911, па кроз к.п. бр. 753/4, враћа се у к.п. бр. 911 где се и завршава између к.п. бр. 900 и 
к.п. бр. 908, све у КО Јабланица. 

 Улица Бранка Ћопића -почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 812, између к.п. бр. 796/1 и к.п. бр. 803, 
наставља дуж к.п. бр. 812, к.п. бр. 1546, к.п. бр. 1544 и завршава се на к.п. бр. 1544 између к.п. бр. 912/1 и к.п. 
бр. 914/1, све у КО Јабланица. 

 Улица Милана Томашевића (рођен 1964.године, дипл. агроном, био активан у раду органа МЗ, допринео 
напредовању села, предлог Савета МЗ Јабланица) - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 710, између к.п. 
бр. 699 и к.п. бр. 658/1, наставља дуж к.п. бр. 1560, к.п. бр. 708, к.п. бр. 709, к.п. бр. 1543 и завршава се на к.п. 
бр. 1543 између к.п. бр. 758 и к.п. бр. 683/2, све у КО Јабланица. 

 Улица Миће Томашевића (био сеоски парох, живео у другој половини 20. века, у крају кроз који пролази 
предложена улица, донацијама помагао село, предлог Савета МЗ Јабланица) -почиње од Улице Краљице Драге 
на к.п. бр. 1538, између к.п. бр. 706/1 и к.п. бр. 704, наставља дуж к.п. бр. 1542 и завршава се на к.п. бр. 1542 
између к.п. бр. 767/1 и к.п. бр. 693/6, све у КО Јабланица. 

Утврђује се назив засеока за насељено место Јабланица и то: 

 Заселак Стаматовица -налази се на к.п. бр. 1000/3 у КО Јабланица. 
(Назив засеока је топоним) 

29.  Утврђују се називи улица за насељено место Калиманићи и то: 

 Улица Обилићева -почиње од границе са насељеним местом Врнчани, између к.п. бр. 745/1 (КО Накучани) и 
к.п. бр. 562 (КО Врнчани), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 547, к.п. бр. 154, к.п. бр. 561 и завршава 
код границе са насељеним местом Љутовница, између к.п. бр. 544/1 и к.п. бр. 68, све у КО Калиманићи. 

 Улица Мраморска (топоним) -почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 222/1 и к.п. бр.223, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 545 и завршава код к.п. бр. 
547, између к.п. бр. 8 и к.п. бр. 27/5, све у КО Калиманићи. 

 Улица Рудничка -почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 200 (КО Калиманићи) и к.п. бр.1119 (КО 
Врнчани), улица.-се целом дужином простире на к.п. бр. 562 и завршава између к.п. бр. 1196 (КО Врнчани) и 
к.п. бр. 343/3 (КО Калиманићи). 

 Улица Немањина (Стефан Немања 1109-1199. године, један од најзнача јнијих српских владара, сматра се 
утемељивачем српске државе и родоначелником династије Немањића) -почиње од Рудничке улице, између 
к.п. бр. 314/4 и к.п. бр. 339, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 555 и завршава између к.п. бр. 360/1 
и к.п. бр. 324, све у КО Калиманићи. 
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 Улица Патријарха Павла- почиње од Рудничке улице, између к.п. бр. 207 и к.п. бр. 299/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 554 и завршава код к.п. бр. 440, између к.п. бр. 438/1 и к.п. бр. 559, све у КО 
Калиманићи. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 14/2 и к.п. бр.28, улица се делом простире 
на к.п. бр. 25/3, к.п. бр. 27/16, к.п. бр. 23/1 и завршава код к.п. бр. 121/2, све у КО Калиманићи. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 185/6 и к.п. бр. 186/3, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 551, к.п. бр. 105/1 и завршава између к.п. бр. 106 и к.п. бр. 104, све у КО 
Калиманићи. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Светог оца Николаја, између к.п. бр. 75/1 и к.п. бр.190/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 551 , к.п. бр. 84, делом к.п. бр. 43/1, к.п. бр. 44/1, наставља дуж к.п. бр. 47 
и завршава код к.п. бр. 48/1, све у КО Калиманићи. 

 Улица Светог оца Николаја -улица се наставља од истоимене улице из насељеног места Љутовница, улица 
почиње од границе са насељеним местом Љутовница, од к.п. бр. 64, улица се простире дуж к.п. бр. 73 и 
завршава између к.п. бр. 73 и к.п. бр. 190/1, све у КО Калиманићи. 

 Улица Алексе Шантића -почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 520/8 и к.п. бр.529, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 557, к.п. бр. 556 и завршава код к.п. бр. 493/1, између к.п. бр. 494 и к.п. бр. 493/3, 
све у КО Калиманићи. 

 Улица Доњокрајска (топоним) - почиње од к.п. бр. 154, између к.п. бр. 155/3 и к.п. бр.156/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 552, к.п. бр. 565, к.п. бр. 564 и завршава код границе са насељеним местом 
Синошевићи, између к.п. бр. 501 (КО Калиманићи) и к.п. бр. 421 (КО Синошевићи). 

30. Утврђују се називи улица за насељено место Каменица и то: 

 Улица Таковског устанка -почиње од границе са насељеним местом Гојна Гора, између к.п. бр. 1733 и к.п. бр. 
2663/2, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 2846 и завршава код границе са насељеним местом 
Дружетићи, између к.п. бр. 1752 и к.п. бр. 2692, све у КО Дружетићи . 

 Улица Патријарха Павла - почиње од улице Таковског устанка, између к.п. бр. 1733 и к.п. бр. 1735/1, улица се 
делом простире на к.п. бр. 1735/1, к.п. бр. 1731/1 и завршава код к.п. бр. 1723 у насељеном месту Дружетићи, 
све у КО Дружетићи. 

 Улица Славка Крунића (1978 - 1999. године, стрелац 53. Граничног батаљона, настрадао је на Кошарама 
херојски бранећи отаџбину, предлог Савета МЗ Каменица) - почиње од Улице Патријарха Павла, улица се делом 
простире на к.п. бр. 1732, к.п. бр. 171О и завршава код границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. 
бр. 1712/1 и к.п. бр. 2863, све у КО Дружетићи. 

31. Утврђују се називи улица за насељено место Клатичево и то: 

 Улица Устаничка - почиње од границе са насељеним местом Таково, између к.п. бр. 1398/1 (КО Таково) и к.п. 
бр. 385 (КО Клатичево), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 933, к.п. бр. 934, к.п. бр. 926, к.п. бр. 942 
(КО Клатичево), делом к.п. бр. 950 и завршава 
 
код к.п. бр. 830/2 (КО Велереч). 
 

 Улица Момчила Настасијевића - почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 880 и к.п. бр.1802, улица се 
делом простире на к.п. бр. 880, к.п. бр. 879/1, к.п. бр. 876/1, к.п. бр. 875, к.п. бр. 871/1 и завршава код к.п. бр. 
948, све у КО Клатичево. 

 Улица Обилићева - почиње између к.п. бр. 20/9 и к.п. бр. 846/1, иде дуж к.п. бр. 926, к.п. бр. 946, к.п. бр. 945 
и завршава се код к.п. бр. 1 све у КО Клатичево. 
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 Улица Кнеза Милоша - почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 515/3 и к.п. бр. 52911, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 931 и завршава код границе са насељеним местом Калиманићи, између к.п. 
бр. 57 и к.п. бр. 63, све у КО Клатичево. 

 Улица Метаљка (топоним) - почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 500/1 и к.п. бр. 501/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр.930 и завршава код границе са насељеним местом Калиманићи, између 
к.п. бр. 37 и к.п. бр. 202/2, све у КО Клатичево. 

 Улица Милутина Миланковића - почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 478/2 и к.п. бр. 480/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 928 и завршава код границе са насељеним местом Калиманићи, између 
к.п. бр. 217 и к.п. бр. 205/1, све у КО Клатичево. 

 Улица Војводе Живојина Мишића - почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 641/1 и к.п. бр. 639/1, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр.640, к.п. бр. 936 и завршава код границе са насељеним местом Таково, 
између к.п. бр. 902 и к.п. бр. 903, све у КО Калиманићи. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Живојина Мишића, између к.п. бр. 650 и к.п. бр. 651, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 938 и завршава код границе са насељеним местом Брусница, између 
к.п. бр. 918/2 и к.п. бр. 923/2, све у КО Клатичево. 

 Улица Немањина - улица почиње од Устаничке улице, између к.п. бр. 631/2 и к.п. бр. 534, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр.940 и зашава код границе са насељеним местом Брусница, између к.п. бр. 560 
и к.п. бр. 835 КО Клатичево . 

 Улица Мије Алексића - почиње од Немањине улице, између к.п. бр. 835 и к.п. бр. 3/1 (КО Брусница), улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 952/1 и завршава код границе са насељеним местима Таково и 
Клатичево, између к.п. бр. 908 и к.п. бр. 952/1, све у КО Клатичево. 

 Улица Доњокрајска (топоним) - почиње између к.п. бр. 541/2 (КО Калиманићи) и к.п. бр. 31/1 (КО 
Клатичево), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 956 и завршава код границе са насељеним 
местом Синошевићи, између к.п. бр. 520/4 (КО Калиманићи) и к.п. бр. 250/5 (КО Клатичево). 

 Улица Паје Јовановића - почиње од Доњокрајске улице, између к.п. бр. 468 (КО Синошевићи) и к.п. бр. 250/5 
(КО Клатичево), улица се целом дужином простире на к.п . бр. 955 и завршава код границе са насељеним 
местима Синошевићи и Таково, између к.п. бр. 707 (КО Синошевићи) и к.п. бр. 372 (КО Клатичево). 

32. Утврђују се називи улица насељено место Коштунићи и то: 

 Улица Карађорђева - почиње између к.п. бр. 570 (КО Леушићи) и к.п. бр. 554/3 (КО Леушићи), пружа се дуж к.п. 
бр. 571 (КО Леушићи), к.п. бр. 3799, к.п. бр. 3754, к.п. бр. 3731, прелази преко к.п. бр. 2822, к.п. бр. 2820, к.п. бр. 
2803/4, к.п. бр. 2700, наставља дуж к.п. бр. 2701/8, к.п. бр. 2722/3, к.п. бр. 2705/3, к.п. бр. 2704/7, к.п. бр. 3801, 
прелази преко к.п. бр. 2229/2, к.п. бр. 2229/3, к.п. бр. 2230/2, к.п. бр. 2230/1, к.п. бр. 2229/8, к.п. бр. 2227, к.п. 
бр. 2215/1, а завршава се код Улица Краљице Драге и Књегиње Љубице на к.п. бр. 2218, све остало у КО 
Коштунићи. 

 Улица Сувоборска (топоним) -почиње између к.п. бр. 570 (КО Леушићи) и к.п. бр. 700 (КО Леушићи), иде 
границом дуж к.п. бр. 782 (КО Леушићи), к.п. бр. 3789 (КО Коштунићи), а завршава се на граници са 
насељеним местом Прањани између к.п. бр. 702 (КО Леушићи) и к.п. бр. 3636/1 (КО Коштунићи). 

 Улица Толића коса (топоним) - почиње између к.п. бр. 3332 (КО Коштунићи) и к.п. бр. 540 (КО Прањани), иде 
границом са насељеним местом Прањани дуж к.п. бр. 3785 (КО Коштунићи), а завршава се имеђу к.п. бр. 3050 
(КО Коштунићи) и к.п. бр. 9 (КО Прањани). 

 Улица Џојића крш (топоним) - почиње од Улице Топића коса, на к.п. бр. 3318 прелази преко к.п. бр. 3317, 
наставља дуж к.п. бр. 3766, к.п. бр. 3316, прелази преко к.п. бр. 3315/2, к.п. бр. 3303/1, к.п. бр. 3278, к.п. бр. 
3284, наставља дуж к.п. бр. 3770, а завршава се између к.п. бр. 3769 и к.п. бр. 3768, све у КО Коштунићи. 

 Улица Српских хероја - почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 3611/1 и к.п. бр. 3449, пружа се дуж к.п. 
бр. 3772, прелази преко к.п. бр. 3448, к.п. бр. 3447, к.п. бр. 3446, к.п. бр. 3484, па к.п. бр. 3487/3, па к.п. бр. 3492, 
па к.п. бр. 3494, к.п. бр. 39ои, к.п. бр. 39"03 наставља дуж к.п. бр.3800/1, к.п. бр. 3249, к.п. бр. 3760, к.п. бр. 2923/4, 
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к.:н._ бр. 2921/3 прелази преко к.п. бр. 2918 к.п. бр. 2914 к.п. бр. 2911, к.п. бр. 2905, наставља'" --- дуж к.п. бр. 
3759, прелази преко к.п. бр. 1549, к.п. бр. 1981 и наставља дуж к.п. бр. 
3719, а завршава се код Улице Јована Дучића између к.п. бр. 3661 и к.п. бр. 1558/1, све у КО Коштунићи. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Српских хероја, између к.п. бр. 3149 и к.п . бр. 3146/1, пружа се дуж 
к.п. бр. 3249, прелази преко к.п. бр. 3725, к.п. бр. 3152/4, наставља дуж к.п. бр. 3761, к.п. бр. 3762, а завршава се 
између к.п. бр. 3069 и к.п. бр.3071, све у КО Коштунићи. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Српских хероја, на к.п. бр. 3483 прелази преко к.п. бр. 3448, 
к.п. бр. 3479, наставља дуж к.п. бр. 3687, а завршава се код Улице Краљице Драге између к.п. бр. 3015/1 и 
к.п. бр. 2959, све у КО Коштунићи. 

 Улица Шибан (топоним) -почиње од Карађорђеве улице између к.п. бр. 2819 и к.п. бр. 2833, пружа се дуж 
к.п. бр. 3743, к.п. бр. 3755, прелази преко к.п. бр. 2837, наставља дуж к.п. бр. 3743, прелази преко к.п. бр. 
2673/3, к.п. бр. 2673/4, наставља дуж к.п. бр. 3743, к.п. бр. 3740, к.п. бр. 3741/1, к.п. бр. 3731, а завршава се 
код Улице Књегиње Љубице између к.п. бр. 2177/2 и к.п. бр. 2209/1, све у КО Коштунићи. 

 Улица Задружне ливаде (топоним) -почиње од Карађорђеве улице на к.п. бр. 27403 прелази преко к.п. бр. 
2703, пружа се дуж к.п. бр. 2902, прелази преко к.п. бр. 2607/4, к.п. бр. 2606/2, к.п. бр. 2607/2, к.п. бр. 2606/3, 
к.п. бр. 2607/1, к.п. бр. 2484/4, а завршава се код Улице Шибан на к.п. бр. 2484/3, све у КО Коштунићи . 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Шибан, између к.п. бр. 2416 и к.п. бр. 2426 пружа се дуж к.п. бр. 
2417, к.п. бр. 3731, а завршава се код Улице Задружне ливаде између к.п. бр. 2902 и к.п. бр. 2703 , све у КО 
Коштунићи. 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Шибан, између к.п. бр. 2481 и к.п. бр. 2487/2 пружа се дуж к.п. 
бр. 3745, код к.п. бр. 2500, скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3747, к.п. бр. 3741/1, а завршава се код Улице 
Кнегиње Љубице, између к.п. бр. 3741/2 и к.п. бр. 2035, све у КО Коштунићи. 

 Улица Војводе Степе -почиње од Улице Шибан, између к.п. бр. 2370/2 и к.п. бр. 2362, пружа се дуж к.п. бр. 
3741/1, а завршава се код Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 2304 и к.п. бр. 2302/3 , све у КО 
Коштунићи. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Улице Таковског устанка, на к.п. бр. 3741/1, пружа се дуж к.п. бр. 2320, 
к.п. бр. 3795, а завршава се на граници са насељеним местом Теочин, између к.п. бр. 2310 и к.п. бр. 2381 (КО 
Теочин), све остало у КО Коштунићи. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње од раскрснице Карађорђеве улице и Улице Краљице Драге, на к.п. бр. 
2218, пружа се дуж к.п. бр. 3732, к.п. бр. 3729, к.п. бр. 3741/2, иде границом са насељеним местом Теочин 
дуж к.п. бр. 3798, а завршава се између к.п. бр. 920/3 (КО Теочин) и к.п. бр. 519 , све остало у КО 
Коштунићи. 

 Улица Милутина Миланковића - почиње од Улице Књегиње Љубице на к.п. бр. 2264/3, прелази преко к.п. 
бр. 2264/1, к.п. бр.2263/1,к.п. бр. 2240, к.п. бр. 2239, к.п. бр. 556, к.п. бр. 557, к.п. бр. 558/2, наставља дуж 
к.п. бр. 3678, прелази преко к.п. бр. 539, к.п. бр. 538/2, к.п. бр. 538/1, к.п. бр. 536, к.п. бр. 535 наставља дуж 
к.п. бр. 3678, прелази преко к.п. бр. 529/3, к.п. бр. 529/1, к.п. бр. 499, наставља дуж к.п. бр. 367, а завршава 
се на граници са насељеним местом Брајићи, код Равногорске улице између к.п. бр. 457/1 и к.п. бр. 459/1, 
све у КО Коштунићи. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Књегиње Љубице између к.п. бр. 2178/1 и к.п. бр. 3741/2, пружа се 
дуж к.п. бр. 3729, к.п. бр. 3702, к.п. бр. 3701, а завршава се код Равногорске улице између к.п. бр. 663/2 и к.п. 
бр. 664, све у КО Коштунићи. 

 Улица Лисичка страна (топоним) - почиње од Улице Иве Андрића између к.п. бр. 1779 и к.п. бр. 1773, пружа се 
дуж к.п. бр. 1780, к.п. бр. 1781, код к.п. бр. 1787/2 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3673, а завршава се код Улице 
Милана Ракића између к.п. бр. 1804/2 и к.п. бр. 1694, све у КО Коштунићи. 

 Улица Краљице Драге - почиње од раскрснице Карађорђеве улице и Улице Књегиње Љубице на к.п. бр. 2218, 
пружа се дуж к.п. бр. 3732, к.п. бр. 3764, прелази преко к.п. бр. 3021, к.п. бр. 3027, к.п. бр. 3014/1 , к.п. бр. 3026, 
к.п. бр. 3035, наставља дуж к.п. бр.3764, прелази преко к.п. бр. 3038, наставља дуж к.п. бр. 3764, а завршава се 
код Улице Српских хероја између к.п. бр. 3038 и к.п. бр. 3036, све у КО Коштунићи. 

 Улица Милана Ракића - почиње од Улице Краљице Драге између к.п. бр. 2152 и к.п. бр. 2224/2, пружа се дуж 
к.п. бр. 2151, к.п. бр. 3735, код к.п. бр. 2141 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3687, к.п. бр. 1816, к.п. бр. 3673, а 
завршава се код Равногорске улице између к.п. бр. 825 (КО Брајићи) и к.п. бр. 363, све остало у КО Коштунићи. 
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 Улица Радоја Домановића - почиње од Улице Милана Ракића између к.п. бр. 1816 и к.п. бр. 1826, пружа се дуж 
к.п. бр. 3687, а завршава се између к.п. бр. 799 и к.п. бр.841, све остало у КО Коштунићи. 

 Улица Равногорска (топоним) - почиње од границе са насељеним местима Теочин и Брајићи између к.п. бр. 
3789 (КО Коштунићи) и к.п. бр. 800 (КО Брајићи), иде границом са насељеним местом Брајићи дуж к.п. бр. 
825(КО Брајићи), а завршава се између к.п. бр. 309 (КО Брајићи) и к.п. бр.3673 (КО Коштунићи). 

 Улица Буковача (топоним) - почиње од Улице Српских хероја између к.п. бр. 2923/1 и к.п. бр. 1903/4, пружа се 
дуж к.п. бр. 2923/2, к.п. бр. 2916/2, к.п. бр. 1903/1, к.п. бр. 1896, к.п. бр. 3656, к.п. бр. 1598/4, к.п. бр. 1598/3, к.п. 
бр. 1584/3, к.п. бр. 1582/2, к.п. бр. 1582/1, к.п. бр. 3686, к.п. бр. 771/4, к.п. бр. 770/2, к.п. бр. 768/2, к.п. бр. 3684, 
к.п. бр.769, к.п. бр. 761, наставља дуж к.п. бр. 3684, а завршава се између к.п. бр. 754 и к.п. бр.339, а све у КО 
Коштунићи. 

 Улица Цара Душана - почиње од Улице Српских хероја на к.п. бр. 2905, пружа се дуж к.п. бр. 3654/1, к.п. бр. 
339, а завршава се на к.п. бр. 338, а све у КО Коштунићи. 

 Улица Дичинска (топоним) - почиње од Улице Српских хероја на к.п. бр. 3661, прелази преко к.п. бр. 1524, к.п. 
бр. 1523, пружа се дуж к.п. бр. 3717, иде границом са насељеним местом Прањани ду к.п. бр. 3784, к.п. бр. 3194, 
код к.п. бр. 1478/2 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3669/2, пце:11ази преко к.п. бр. 1476, к.п. бр. 1463, к.п. бр. 
1459, наставља дуж к.п. бр. 3669/2, а за-Вршива се на к.п. бр. 1183, а све у КО Коштунићи. 

 Улица Јована Дучића - почиње од Дичинске улице на к.п. бр. 3661, прелази преко к.п. бр. 1528, к.п. бр. 1529, 
наставља дуж к.п. бр. 3720, к.п. бр. 3721, к.п. бр. 3714, а завршава се између к.п. бр. 1391 и к.п. бр. 3704, а све 
у КО Коштунићи. 

 Улица Краљице Наталије - почиње од границе са насељеним местом Брајићи између к.п. бр. 48/1 и к.п. бр. 
57/1, пружа се дуж к.п. бр. 3654/1, прелази преко к.п. бр.57/1, к.п. бр. 48/1, к.п. бр. 48/2, к.п. бр. 50/1, наставља 
дуж к.п. бр. 3654/1, прелази преко к.п. бр. 57/1, наставља дуж к.п. бр. 3654/1, а завршава се између к.п. бр. 15 
и к.п. бр 57/1, а све у КО Коштунићи. 

 Улица Кремен (топоним) -почиње између к.п. бр. 2850/1 (КО Коштунићи) и к.п. бр. 445 (КО Леушићи), иде 
границом са насељеним местом Леушићи дуж к.п. бр. 3791 (КО Коштунићи) к.п. бр. 812 (КО Леушићи), а 
завршава се између к.п. бр. 3414 (КО Коштунићи) и к.п. бр. 447 (КО Леушићи). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Коштунићи и то: 

 Заселак Сиге - простире се на к.п. бр. 58 у КО Коштунићи. 
 Заселак Мокра Пећина - простире се на к.п. бр. 10/1 и к.п. бр. 10/2, све у КО Коштунићи. 
 Заселак Граб - простире се на к.п. бр.150, к.п. бр. 206/3, к.п. бр. 205/1, к.п. бр. 299/2 и к.п. бр. 279, све у КО 

Коштунићи. 
 Заселак Шумарак - простире се на к.п. бр.3411/2, к.п. бр. 3411/1, к.п. бр. 3410, к.п. бр. 3408 и к.п. бр. 2835, све у 

КО Коштунићи.(Називи свих заселака су топоними) 
 
33. Утврђују се називи улица за насељено место Крива Река и то: 

 Улица Плочник (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Угриновци, између к.п. бр. 73 и к.п. бр. 
1137, улица се простире целом дужином на к.п. бр. 1139, к.п. бр. 1142 и завршава се код Улице Ртови и 
Лајковачке улице, између к.п. бр. 613 и к.п. бр. 624, све у КО Крива Река. 

 Улица Миличића коса (топоним) -почиње од Улице Плочник, између к.п. бр. 179 и к.п. бр. 187, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1165, делом к.п. бр. 180, к.п. бр. 187, к.п. бр. 181, наставља дуж к.п. бр. 1165, к.п. 
бр. 11 и завршава се код к.п. бр. 22, између к.п. бр. 7/1 и к.п. бр. 19/2, све у КО Крива Река. 

 Улица Вис (топоним) -почиње од Улице Плочник, између к.п. бр. 188 и к.п. бр. 198/2, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1166 и завршава између к.п. бр. 97 и к.п. бр. 200/8, све у КО Крива Река. 

 Улица Николе Тесле -почиње од границе са насељеним местом Рељинци, између к.п. бр. 411/1 и к.п. бр. 413, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 411/2, к.п. бр. 803 и завршава између к.п. бр. 430 и к.п. бр. 269 све 
у КО Давидовица. 

 Улица Цара Душана -почиње од границе са насељеним местом Давидовица, између к.п. бр. 450 (КО 
Давидовица) и'к.п. бр. 366/1 (КО Крива Река), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 452, к.п. бр. 364, 
делом к.п. бр. 361/1 и завршава на к.п. бр. 367, између к.п. бр. 361/3 и к.п. бр. 365/1, све у КО Крива Река. 
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 Улица Ртови (топоним) - почиње од Улице Плочник и Лајковачке улице, између к.п. бр. 613 и к.п. бр. 635, улица 
се делом простире на к.п. бр. 623/1, к.п. бр. 622/1, к.п. бр.615, к.п. бр. 442/1, наставља дуж к.п. бр. 1165, делом 
к.п. бр. 442/6, к.п. бр. 432, к.п. бр. 272, к.п. бр. 263/4, к.п. бр. 381, к.п. бр. 387/2, к.п. бр. 397, к.п. бр. 406 и завршава 
код границе са насељеним местом Бољковци, између к.п. бр. 387/1 и к.п. бр. 404, све у КО Крива Река. 

 Улица Лајковачка (топоним) - почиње од Улице Плочник и Улице Ртови, између к.п. бр. 613 и к.п. бр. 635, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 1142, к.п. бр.1150/1, к.п. бр. 1159 и завршава између к.п. бр. 1111/1 и 
к.п. бр. 1118, све у КО Крива Река. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Лајковачке улице, између к.п. бр. 1150/1 и к.п. бр. 951/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1175, делом к.п. бр. 949, к.п. бр. 941, к.п. бр. 997, наставља дуж к.п. бр. 1175 и 
завршава код границе са насељеним местом Ручићи, између к.п. бр. 992 и к.п. бр. 1ОО 1, све у КО Крива Река. 

 Улица Београдска -почиње од границе са насељеним местом Ручићи, између к.п. бр. 289/3 (КО Ручићи) и к.п. 
бр. 1101/3 (КО Крива Река), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1191, к.п. бр.1180 и завршава између 
к.п. бр. 1016/1 и к.п. бр. 1017, све у КО Крива Река. 

  Улица Љубе Сарачевића (Љубомир Сарачевић је рођен 14/27. октобра 1880 године, од родитеља Михаила и 
мајке Василије, земљоделаца и пастира из Шилопаја. Основну школу завршио је у Љутовници, а потом занат 
(мешовита трговинска радња) у Горњем Милановцу, код Војислава Коштунице и Боже Марковића две године, 
и четири године као помоћник (калфа). Осам следећих година ради као трговачки помоћник у галантериско-
мануфактурној радњи код Милана Николића, ''Београђанка'' у Крагујевцу. Ту је завршио четвороразредну 
недељно- празничну трговачку школу. Године 1905. отвара у Крагујевцу самосталну трговину (Гвожђарску 
радњу). После пет година рада, одлази на лечење у Беч. Као војник учествовао је 1912. и 1913. у Балканском и 
Бугарском рату. У Великом рату 1915. године са Српском војском прелази Албанију и бори се на Солунском 
фронту. По демобилизацији у Београду оснива, извозно-увозну трговину и ради све до 1937. године. Био је 
председник Извозничког удружења и члан Трговачке коморе у Београду. Затим, председник осигуравајућег 
друштва ''Балкан'', где ради до краја 1947. године. Истовремено је обављао председничку функцију 
Акционарског друштва ''Србија'', које се бавило извозом живе стоке и сточних прерађевина у иностранство. 
Кланице и млин су имали у Великој Плани и Бачкој Тополи. Исто тако, био је оснивач и председник Управног 
одбора Друштва за истраживање руда ''А.Д. Крајина'' са седиштем у Београду. У Шилопају је 11. маја 1941. 
године, лишен слободе и затворен до 27. јуна 1941. године, када га Гестапо 23. јула 1944. године одводи на 
Бањицу, где остаје до повлачења Немаца из Београда. За време окупације, одјавио је све радње и делатности, 
како не би морао давати окупаторској војсци храну и остале потребштине, предлог Савета МЗ Шилопај коме 
припада и нас. место Крива Река) -почиње између к.п. бр. 798/2 (КО Крива Река) и к.п. бр. 7/3 (КО Шилопај), 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1169, к.п. бр. 748/5, делом к.п. бр. 748/1, к.п. бр. 750/1 и завршава 
код к.п. бр. 750/4, између к.п. бр. 750/3 (КО Крива Река) и к.п. бр. 513/6 (КО Давидовица). 

 Улица Голубачка (топоним) - почиње од Улице Љубе Сарачевића, између к.п. бр. 748/3 и к.п. бр. 751/1, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1169 и завршава између к.п. бр. 556 и к.п. бр. 553, све у КО 
Крива Река. 

-Улица Таковског устанка -почиње од границе са насељеним местом Давидовица, између к.п. бр. 746/3 (КО 
Крива Река) и к.п. бр. 788/1 (КО Давидовица), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1179 и завршава 
код границе са насељеним местом Шилопај, између к.п. бр. 769 и к.п. бр. 767, све у КО Крива Река. 

34. Утврђују се називи улица за насељено место Леушићи и то: 

 Улица Карађорђева - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 672 између к.п. бр. 653/2 и к.п. бр. 678/1, 
наставља дуж к.п. бр. 672 и завршава се на к.п. бр. 672 између к.п. бр. 652 и границе са насељеним местом 
Срезојевци, све у КО Леушићи. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 800/1 између к.п. бр. 703 и к.п. бр. 316/1, 
наставља дуж к.п. бр. 800/1 , затим иде кроз к.п. бр. 630/2, к.п. бр. 630/5, к.п. бр. 630/4, даље наставља дуж к.п. 
бр. 800/2 и завршава се на к.п. бр. 800/2 између к.п. бр. 670/1 и к.п. бр. 752, све у КО Леушићи. 

 Улица Добрице Ерића - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 788 између к.п. бр. 116 и к.п. бр.115, наставља 
дуж к.п. бр. 788 , затим иде кроз к.п. бр. 101/1, к.п. бр. 101/2, к.п. бр. 1ОО, враћа се на к.п. бр. 788 и завршава се 
на к.п. бр. 788 између к.п. бр. 86 и к.п. бр. 93, све у КО Леушићи. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Добрице Ерића на к.п. бр. 790 између к.п. бр. 363/2 и к.п. бр. 350/2, 
наставља дуж к.п. бр. 790, наставља кроз к.п. бр. 776/4 и завршава се на к.п. бр. 776/3 између к.п. бр. 776/5 
и к.п. бр. 776/1, све у КО Леушићи. 
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 Улица Алексе Шантића - почиње од к.п. бр. 783 између к.п. бр. 34 и к.п. бр. 32/1, наставља дуж к.п. бр. 783 и 
завршава се на к.п. бр. 783 између к.п. бр. 236/9 и к.п. бр. 405, све у КО Леушићи. 

 Улица Сувоборска (топоним) - почиње од к.п. бр. 782 између к.п. бр. 802 и к.п. бр. 27, наставља дуж к.п. бр. 782 
и завршава се на к.п. бр. 782 између к.п. бр. 570 и к.п. бр. 705, све у КО Леушићи. 

 Улица Кремен (топоним) - почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 798 између к.п. бр. 580 и к.п. бр. 586/1, 
наставља дуж к.п. бр. 798, к.п. бр. 812, затим малим делом улази у насељено место Коштунићи, па наставља 
дуж к.п. бр. 801, па кроз к.п. бр. 7/1, к.п. бр. 7/2, к.п. бр. 9, к.п. бр. 10/1, к.п. бр. 10/2, к.п. бр. 11/2 и завршава се 
на к.п. бр. 11/1 између к.п. бр. 13/2 и границе са насељеним местом Теочин, све у КО Леушићи. 

 Улица Шљивице (топоним) -почиње од Сувоборске улице н к.п. бр. 787 између к.п. бр. 618 и к.п. бр. 595, 
наставља дуж к.п. бр. 787 и завршава се на к.п. бр. 787 између к.п. бр. 269 и к.п. бр. 303/2, све у КО Леушићи. 

 Улица Кнегиње Љубице -почиње од Сувоборске улице на к.п. бр. 689/2 између к.п. бр. 690/5 и к.п. бр.673/1, 
наставља дуж к.п. бр. 689/2 и завршава се на к.п. бр. 689/2 између к.п. бр. 689/6 и к.п. бр. 673/3, све у КО 
Леушићи. 

Утврђују се називи засеока за насељено место Леушићи и то: 

 Заселак Жижовићи -налази се на к.п. бр. 45/2 и к.п. бр. 48, све у К.О. Леушићи. (Назив засеокаје 
топоним) 

35. Утврђују се називи улица за насељено место Липовац и то: 

 Улица Краља Милана Обреновића - почиње на к.п. бр. 1133 између к.п. бр. 843/3 и к.п. бр. 875/1, наставља дуж 
к.п. бр. 1133, к.п. бр. 196 (КО Љуљаци, општина Кнић) и завршава се на к.п. бр. 196 (КО Љуљаци), између к.п. 
бр. 821/2 и к.п. бр. 65/1 (КО Љуљаци). 

 Улица Живојина Симовића (председник општине из 70-их година прошлог века, родом из Липовца, предлог 
Савета МЗ Липовац) -почиње од Улице Краља Милана 
 
Обреновића на к.п. бр. 1099/1 између к.п. бр. 586 и к.п. би. 588/2, наставља дуж к.п. бр. 1099/1 и завршава 
се на к.п. бр.1099/1, између к.п. бр. 1 У(Ј4 к_.9. бр. 17/2, све у КО Липовац. 

 Улица Обилићева -почиње од Улице Живојина Симовића на к.п. бр. 1099/1 између к.п. бр. 769 и к.п. бр. 
777/1, наставља дуж к.п. бр. 1100/1 и завршава се на к.п. бр.1100/1, између к.п. бр. 258 и к.п. бр. 262, све у 
КО Липовац. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Обилићеве улице на к.п. бр. 1126 између к.п. бр. 489/2 и к.п. бр. 499, 
наставља дуж к.п. бр. 1126 и завршава се на к.п. бр. 1126, између к.п. бр. 509 и к.п. бр. 511, све у КО Липовац. 

 Улица Десанке Максимовић -почиње од Улице Радича Поступовића на к.п. бр.1 122 између к.п. бр. 449 и к.п. бр. 
309/2, наставља кроз к.п. бр. 449, к.п. бр. 446/5, к.п. бр. 446/4 и завршава се на к.п. бр.1121, између к.п. бр. 457 
и к.п. бр. 460, све у КО Липовац. 

 Улица Милунке Савић - почиње од Улице Живојина Жике Симовића на к.п. бр.1129 између к.п. бр. 768 и к.п. бр. 
767, наставља кроз к.п. бр. 1129, к.п. бр. 1 151 и завршава се на к.п. бр.1 151, између к.п. бр. 724 и к.п. бр. 564/6, 
све у КО Липовац. 

 Улица Радича Поступовића -почиње од Улице Живојина Жике Симовића на к.п. бр. 1122 између к.п. бр. 305 
и к.п. бр. 446/1, наставља кроз к.п. бр. 1122 и завршава се на к.п. бр.1122, између к.п. бр. 319/2 и к.п. бр. 
315/1, све у КО Липовац. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Живојина Жике Симовића на к.п. бр. 302 између к.п. бр. 296 и к.п. 
бр. 305, наставља кроз к.п. бр. 302 и завршава се на к.п. бр.298/1, између к.п. бр. 299 и к.п. бр. 295, све у КО 
Липовац. 

 Улица Маковичка ( усаглашавање са називом улице у граду Крагујевцу) - почиње од к.п. бр. 1166 између 
к.п. бр. 263 и к.п. бр. 2841 (КО Каменица), наставља дуж к.п. бр. 1166 и завршава се на к.п. бр. 1166, између 
к.п. бр. 59 и к.п. бр. 2827 (КО Каменица), све у КО Липовац. 
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 Улица Таковског устанка - почиње између к.п. бр. 834 (КО Прњавор) и к.п. бр. 631/10 (КО Липовац), 
пружа се делом дуж к.п. бр. 1152 (КО Липовац) и завршава између к.п. бр. 367/2 (КО Прњавор) и к.п. 
бр. 200 (КО Липовац). 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Улице Таковског устанка, на к.п. бр. 1107, између к.п. бр. 198/3 и к.п. 
бр. 199/2, наставља дуж к.п. бр. 1107 и завршава се на к.п. бр. 1107, између к.п. бр. 54/2 и к.п. бр. 83, све у 
КО Липовац. 

 Улица Клик (топоним) - почиње од Улице Живојина Мишића, на к.п. бр. 1106, између к. п. бр. 85/1 и к.п. бр. 
1107, наставља дуж к.п. бр. 1106 и завршава се на к.п. бр. 1106, између к.п. бр. 137/2 и к.п. бр. 122, све у КО 
Липовац. 

 Улица Гружанска (топоним) - почиње од Улице Краља Милана Обреновића, на к.п. бр. 1 131, између к.п. бр. 
602/1 и к.п. бр. 603/2, наставља дуж к.п. бр. 1131, к.п. бр. 1123, к.п. бр. 1139, к.п. бр. 1137 и завршава се на 
к.п. бр. 1144, између к.п. бр. 1041 и к.п. бр. 1015/3, све у КО Липовац. 

 Улица Цара Душана - почиње од к.п. бр. 48 (КО Враћевшница) између к.П.:др. 16 (КО Враћевшница) и к.п. 
бр. 18/2 (КО Враћевшница), наставља дуж к.п. бр. л л"Ђ л (КО Липовац), 

 Улица Карађорђева - почиње између к.п. бр. 367/2 (КО Прњавор) и к.п. бр. 199/2 (КО Липовац), прелази 
преко дела к.п. бр. 1152 (КО Липовац) и завршава се између к.п. бр. 373 (КО Прњавор) и к.п. бр. 199/1 (КО 
Липовац). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Липовац и то : 

 Заселак Маковица - налази се на к.п. бр. 790, к.п. бр. 799 и к.п. бр. 798, све у КО Липовац. 

 Јовановића заселак - налази се на к.п. бр. 145 у КО Липовац.(Називи свих заселака су топоними) 
 
36. Утврђују се називи улица за насељено место Лозањ и то: 

 Улица Дичинска (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Горњи Бањани између к.п. бр. 934/3 
(КО Горњи Бањани) и к.п. бр. 428/5 (КО Лозањ), улица се целом дужом простире на к.п. бр. 426, к.п. бр. 1142 
и завршава код граници са насељеним местом Брезна, између к.п. бр. 1135 и к.п. бр. 1174, све у КО Лозањ. 

 Улица Рајачка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Горњи Бањани, између к.п. бр. 381 и 
к.п. бр. 255 (КО Лозањ), улица се целом дужом простире на к.п. бр. 1140/1 (КО Лозањ) и завршава између 
к.п. бр. 1018 (КО Лозањ) и к.п. бр. 1587/2 (КО Озрем). 

 Улица Српских владара - почиње између к.п. бр. 903/1 (КО Горњи Бањани) и к.п. бр. 255 (КО Лозањ), улица 
се целом дужом простире на к.п. бр. 1177, к.п. бр. 1144, делом к.п. бр. 41/2, к.п. бр. 1О, к.п. бр. 32 и завршава 
код к.п. бр. 33, између к.п. бр. 34 и к.п. бр. 8, све у КО Лозањ. 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Српских владара и Рајачке улице, између к.п. бр. 903/1 и к.п. 
бр. 381, улица се целом дужом простире на к.п. бр. 1177, к.п. бр. 1141, к.п. бр. 378/3 и завршава код к.п. бр. 
357, између к.п. бр. 356 и к.п. бр. 359, све у КО Лозањ. 

 Улица Сушевине (топоним) -почиње од Улице Српских владара, између к.п. бр. 261/1 и к.п. бр. 238/2, улица 
се целом дужом простире на к.п. бр. 262, к.п. бр. 267/6 и завршава код к.п. бр. 269/3, између к.п. бр. 267/5 
и к.п. бр. 270/1, све у КО Лозањ. 

  Улица Немањина (Стефан Немања 1109-1199. године, један од најзнача јни јих српских владара, сматра 
се утемељивачем српске државе и родоначелником династије Немањића) -почиње од Рајачке улице, 
између к.п. бр. 875 и к.п. бр. 818, улица се целом дужом простире на к.п. бр. 1153, к.п. бр. 1154, к.п. бр. 
854, делом к.п. бр. 830 и завршава између к.п. бр. 838 и к.п. бр. 842, све у КО Лозањ. 

 Улица Цара Душана - почиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 333 и к.п. бр. 334, улица се делом простире 
на к.п. бр. 332, к.п. бр. 330, к.п. бр. 315/2 и завршава код к.п. бр. 321/3 између к.п. бр. 320 и к.п. бр. 324, све 
у КО Лозањ. 
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 Улица Десанке Максимовић -почиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 143 и к.п. бр. 148/3, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1138, к.п. бр. 1139, к.п. бр. 232 и завршава између к.п. бр. 214 и к.п. бр. 216, све 
у КО Лозањ. 

 Улица Вука Караџића -почиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 300/1 и к.п. бр. 298/2, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1139, делом к.п. бр. 289/1, к.п. бр. 1139 и завршава се код Улице Десанке Максимовић 
између к.п. бр. 139/2 и к.п. бр.119/1, све у КО Лозањ. 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Вука Караџића, између к.п. бр. 299/2 и к.п. бр. 290/2, улица се делом 
простире на к.п. бр. 289, к.п. бр. 93/1, к.п. бр. 1139 и завршава се код к.п. бр. 93/2, између к.п. бр. 89/1 и к.п. бр. 
93/1, све у КО Лозањ. 

 Улица Алексе Шантића - почиње од Улице Вука Караџића, између к.п. бр. 99/1 и к.п. бр. 119/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 11327, делом к.п. бр. 103, к.п. бр. 67/2, к.п. бр. 82, к.п. бр. 58, све у КО Лозањ и 
завршава се код границе са насељеним местом Озрем, између к.п. бр. 57 (КО Лозањ) и к.п. бр. 948/1 (КО 
Озрем). 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Дичинске улице, између к.п. бр. 610/1 и к.п. бр. 637/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 651, делом к.п. бр. 595/1, к.п. бр. 578, к.п. бр. 511, к.п. бр. 507 и завршава се код 
Рајачке улице, између к.п. бр. 506 и к.п. бр. 505/1, све у КО Лозањ. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Дичинске улице, између к.п. бр. 452 и к.п. бр. 461/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1143, делом к.п. бр. 531, к.п. бр. 455/2, к.п. бр. 523/3 и завршава се код к.п. бр. 
525/3, све у КО Лозањ. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Дичинске улице, између к.п. бр. 732/2 и к.п. бр. 733, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1149, делом к.п. бр. 1150 и завршава се код границе са насељеним местом Теочин, између 
к.п. бр. 741/1 и к.п. бр. 718/1, све у КО Лозањ. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 1032/2 (КО Лозањ) и к.п. бр. 1587/2 (КО Озрем), 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1181 (КО Лозањ) и завршава се између к.п. бр. 1106 (КО Лозањ) и 
к.п. бр. 1609/2 (КО Озрем). 

 Улица Бранислава Нушића - почиње од Рајачке улиш,\ између к.п. бр. 923/2 и к.п. бр. 985/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1156 и завршава се код Дичинске улице између к.п. бр. 955 и к.п. бр. 999/2, све 
у КО Лозањ. 

 Улица Ђенерала Терзића - почиње од Рајачке улице, улица се делом простире на к.п. бр. 385/2, к.п. бр. 465/1, 
к.п. бр. 429, к.п. бр. 427/2, к.п. бр. 428/5 и завршава се код Дичинске улице, све у КО Лозањ. 

 Улица Кнеза Милоша - почиње Улице Краљице Драге, између к.п. бр. 1018 и к.п. бр. 1032/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1037, к.п. бр. 1158 и завршава између к.п. бр. 1010 и к.п. бр. 1020, све у КО Лозањ. 

 Улица Данила Киша -п_очиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 147/1 и к.п. бр. 753/2, улица се делом прос:шре 
на к.п. бр. 753/1, к.п. бр. 627/3, к.п. бр. 629/1, к.п. бр. 650, к.п. бр. 642 и завршава °ифод) ичинске улице, између 
к.п. бр. 637/2 и к.п. бр. 644, све у КО Лозањ. 

Утврђују се називи заселака. за насељено место Лозањ и то: 

 Заселак Сушевине - обухвата к.п. бр. 56/2, к.п. бр. 56/3, к.п. бр. 63/3, к.п. бр. 64 и к.п. бр. 65, све у КО Лозањ. 
 Заселак Дичина - обухвата к.п. бр. 685/2 у КО Лозањ. 

 
(Називи свих заселака су топоними) 

37. Утврђују се називи улица за насељено место Лочевци и то: 

 Улица Кнеза Михаила - почиње на к.п. бр. 480, између к.п. бр. 6 и к.п. бр. 5/1, наставља дуж к.п. бр. 480 и 
завршава се на к.п. бр. 132/3 и к.п. бр. 131/4, све у КО Лочевци. 

 Улица Кнеза Милана - почиње на к.п. бр. 481, између к.п. бр. 31/2 и к.п. бр 67/4, наставља дуж к.п. бр. 481 и 
к.п. бр. 485, к.п. бр. 484, к.п. бр. 483 и завршава се на к.п. бр. 483 између к.п. бр. 252/2 и к.п. бр. 249, све у КО 
Лочевци. 
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 Улица Карађорђева - почиње на к.п. бр. 483 између к.п. бр. 232 и к.п. бр. 55/1, наставља дуж к.п. бр 483, 
к.п. бр. 197/4, к.п. бр. 196/1 и завршава се на к.п. бр. 195, између к.п. бр. 194 и к.п. бр. 196/2, све у КО 
Лочевци. 

 Улица Живојина Мишића -почиње на к.п. бр. 483 између к.п. бр. 220 и к.п. бр. 197/3, наставља дуж к.п. бр. 483 
и завршава се на к.п. бр. 483, између к.п. бр. 249 и к.п. бр. 251/2, све у КО Лочевци. 

 Улица Господар Јевремова - почиње на к.п. бр. 57/1 између к.п. бр. 62 и к.п. бр. 58, наставља дуж к.п. бр. 62, 
затим кроз к.п. бр. 190/1, к.п. бр. 190/2, к.п. бр. 189, к.п. бр.188/1, к.п. бр. 188/2 , даље наставља дуж к.п. бр. 482 
и завршава се на кп. бр. 482 између к.п. бр. 465 и к.п. бр. 448, све у КО Лочевци. 
Утврђује се назив засеока за насељено место Лочевци и то: 

 Заселак Брестови - налази се на к.п. бр. 118 у КО Лочевци. 
(Назив засеокаје топоним) 

38. Утврђују се називи улица за насељено место Луњевица и то: 

 Улица Јабланичка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Грабовица, између к.п. бр. 235/1 и к.п. 
бр. 274, иде дуж к.п. бр. 1824 и завршава се између к.п. бр. 239 и к.п. бр. 276/2, све у КО Луњевица. 

 Улица Ковачница (топоним) - почиње од Улице Краљице Драге, између к.п. бр. 438 и к.п. бр. 259, иде дуж к.п. 
бр. 1824, к.п. бр. 256/4 и завршава се између к.п. бр. 256/5 и к.п. бр. 257/2, све у КО Луњевица. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Краљице Драге, између к.п. бр. 462 и к.п. бр. 331/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1825 и завршава се између к.п. бр. 280 и к.п. бр. 308/1, све у КО Луњевица. 

 Улица Краљице Драге - почиње од границе са насељеним местом Јабланица, између к.п. бр. 334/9 и к.п. бр. 
336, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1851, к.п. бр. 1850, к.п. бр. 1814/2 и завршава код границе 
са насељеним местом Горњи Милановац, између к.п. бр. 180 и к.п. бр. 169/3, све у КО Луњевица. 

 Улица Академска -почиње од Улице Краљице Драге, од к.п. бр. 336, улица се целом дужином простире на к.п. 
бр. 343 и завршава између к.п. бр. 340/1 и к.п. бр. 346, све у КО 

 Улица Обилићева -почиње од Улице Краљице Драге, од к.п. бр. 1870/2, улица се целом дужином простире 
на к.п. бр. 1852 и завршава се код Улице Николе Луњевице, између к.п. бр. 884 и к.п. бр. 394/3, све у КО 
Луњевица. 

 Улица Цара Душана - почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 367/2 и к.п. бр. 370/1, улица се делом 
простире на к.п. бр. 370/2 , к.п. бр. 371/2 и завршава се код к.п. бр. 374 и к.п. бр. 366/1, све у КО Луњевица. 

 Улица Николе Луњевице - почиње од Улице Краљице Драге, од к.п. бр. 1870/2, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1816 и завршава се код границе са насељеним местом Горња Трепча, између к.п. 
бр. 1783 и к.п. бр. 1773/1, све у КО Луњевица. 

 Улица Добрице Ћосића -почиње од Улице Николе Луњевице, између к.п. бр. 861/2 и к.п. бр. 866/2 , улица 
се делом простире на к.п. бр. 859, к.п. бр. 861/2, к.п. бр. 863/4 и завршава код к.п. бр. 863/1, све у КО 
Луњевица. 

 Улица Десанке Максимовић -почиње од Улице Николе Луњевице, између к.п. бр. 853/1 и к.п. бр. 852/2 , 
улица се делом простире на к.п. бр. 853/2, к.п. бр. 832/1 и завршава код к.п. бр. 850 између к.п. бр. 837 и 
к.п. бр. 851/2, све у КО Луњевица. 

 Улица Бистри поток (топоним) -почиње од Улице Николе Луњевице, од к.п. бр. 1871, улица се делом 
простире на к.п. бр. 546/6, делом к.п. бр. 1844, к.п. бр. 1871, к.п. бр. 1845, наставља дуж к.п. бр. 1857 и 
завршава између к.п. бр. 1312/1 и к.п. бр. 1353, све у КО Луњевица. 

 Улица Милутина Миланковића -почиње од Улице Бистри поток, између к.п. бр. 841 и к.п. бр. 116, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1860 и завршава код Улице Николе Луњевице, између к.п. бр. 1412/2 
и к.п. бр. 1405/1 , све у КО Луњевит^. 
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 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Милутина Миланковића , између к.п. бр. 1140 и к.п. бр. 1203, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 1861 и завршава код Улице Николе Луњевице, између к.п. бр. 1188 
и к.п. бр. 1421/2, све у КО Луњевица. 

 Улица Изворска - почиње од Улице Николе Луњевице, између к.п . бр. 1 180 и к.п. бр. 1182, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1865 и завршава између к.п. бр.1537 и к.п. бр. 1539, све у КО Луњевица. 

 Улица Синђелићева - почиње од границе са насељеним местом Горњи Милановац, између к.п. бр. 943/1 
(КО Луњевица) и к.п. бр. 50940/1 (КО Горњи Милановац), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 
1842/3, к.п. бр. 1846 и завршава код Улице Бистри поток, између к.п. бр. 799 и к.п. бр. 802, све у КО 
Луњевица . 

 Улица Николе Тесле - почиње од Синђелићеве улице, између к.п. бр. 1268 и к.п. бр. 1236/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1842/3 и завршава између к.п. бр. 1299 и к.п. бр. 1297, све у КО Луњевица. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Запис, између к.п. бр. 413 и к.п. бр. 582/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1838, кл. бр. 1839, делом к.п. бр.68711, наставља дуж к.п. бр. 1841 и завршава 
код Синђелићеве улице, између к.п. бр. 676 

 Улица Јасика (топоним) - почиње од Улице Михаила Пупина, између к.п. бр. 688 и к.п. бр. 687/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1839, к.п. бр. 1837 и завршава се код Улице Бистри поток, између к.п. 
бр. 763 и к.п. бр. 764, све у КО Луњевица. 

 Улица Запис (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Горњи Милановац, између к.п. бр.413 и 
к.п. бр. 408/1, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1833/2, к.п. бр. 1835, делом к.п. бр. 591, к.п. бр. 
18770/2, к.п. бр. 569, делом к.п. бр. 571/1, к.п. бр. 432, наставља дуж к.п. бр. 437 и завршава се код Улице 
Краљице Драге, између к.п. бр. 169/10 и к.п. бр. 440/15, све у КО Луњевица. 

 Улица Војводе Живојина Мишића -почиње од Улице З_апис, између к.п. бр.433/5 и к.п. бр. 436/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 433/4 и завршава између к.п. бр. 431/1 и к.п. бр. 435, све у КО Луњевица. 

 Улица Немањина -почиње од Улице Запис, између к.п. бр.169/12 и к.п. бр. 436/2, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 430/2 и завршава између к.п. бр. 169/17 и к.п. бр. 435, све у КО Луњевица. 

 Улица Браће Радојевић (заједничка са Горњим Милановцем, где има овај званичан назив) -почиње између 
к.п. бр. 50404/3 (КО Горњи Милановац) и к.п. бр. 408/1 (КО Луњевица), улица се целом дужином простире 
на к.п. бр. 408/2 ( КО Луњевица) и завршава између к.п. бр. 50407/1 (КО Горњи Милановац) и к.п. бр. 580/4 
(КО Луњевица). 

39. Утврђују се називи улица за насељено место Љеваја и то: 

 Улица Кнеза Милоша -почиње на к.п. бр. 1056, између к.п. бр. 49 и границе са насељеним местом Доњи 
Бранетићи, наставља даље дуж к.п. бр. 1056, к.п. бр. 580 и завршава се на к.п. бр. 580, између к.п. бр. 570/3 
и границе са насељеним местом Синошевићи, све у КО Љеваја. 

 Улица Живојина Мишића - почиње на к.п. бр. 596 између к.п. бр. 13/2 и, к.п. бр. 17, наставља дуж к.п. бр. 596, 
затим кроз к.п. бр. 25/1, к.п. бр. 88 и завршава се на к.п. бр.89, између к.п. бр. 88 и к.п. бр. 94/1, све у КО 
Љеваја. 

 Улица Кнеза Михаила -почиње од Улице Краљице Драге, на к.п. бр. 480 (КО Лочевци), између к.п. бр. 
498/9 (КО Љеваја) и к.п. бр. 67/4 (КО Лочевци), наставља даље дуж к.п. бр. 480 и завршава се на к.п. бр. 
480 (КО Лочевци), између к.п. бр. 503 (КО Лочевци) и к.п. бр. 74/2 (КО Лочевци). 

 Улица Краљице Драге -почиње од Улице Кнеза Михаила, на к.п. бр. 498/9 између к.п. бр. 498/4 и границе 
са насељеним местом Лочевци, даље иде дуж к.п. бр. 498 (КО Лочевци), затим кроз к.п. бр. 500/1, к.п. бр. 
501/2, к.п. бр. 504/2, к.п. бр. 504/1, наставља дуж к.п. бр. 592 и завршава се на к.п. бр. 592 између к.п. бр. 
513, к.п. бр. 523/1, све у КО Љеваја. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Улице Кнеза Милоша, на к.п. бр. 587 између к.п. бр. 455/2 и к.п. бр. 431/2, 
наставља дуж к.п. бр. 587, к.п. бр. 588 и завршава се на к.п. бр. 588, између к.п. бр. 367 и к.п. бр. 358, све у КО 
Љеваја. 

 Улица Старо село (топоним) - почиње између к.п. бр. 383/3 и к.п. бр. 169/3, пружа се делом дуж к.п. бр. 589, 
делом дуж к.п. бр. 603, све у КО Љеваја и завршава између к.п. бр. 159 (КО Љеваја) и к.п. бр. 997 (КО Врнчани). 
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 Улица Кладанац (топоним) - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 342, између 
к.п. бр. 345 и к.п. бр. 341, наставља кроз к.п. бр. 342, к.п. бр. 337, к.п. бр. 339/1, к.п. бр. 209/1, к.п. бр. 208/1 и 
завршава се на к.п. бр. 208/2, између к.п. бр. 207/2 и к.п. бр. 209/4, све у КО Љеваја. ■ 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Кнеза Милоша на к.п. бр. 601, између к.п. бр. 243/2 и к.п. бр. 318, 
наставља дуж к.п. бр. 601 и завршава се на к.п. бр. 601, између к.п. бр. 329 и к.п. бр. 235, све у КО Љеваја. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Љеваја и то: 

 Заселак Гачановићи - обухвата к.п. бр. 519, к.п. бр. 518 и к.п. бр. 520, све у КО Љеваја. 
 Заселак Јововићи - обухвата делове к.п. бр. 544 и к.п. бр. 545/1, све у КО Љеваја. 
 Заселак Адамовићи - обухвата део к.п. бр. 117, к.п. бр. 119, к.п. бр. 120, к.п. бр. 122 идео к.п. бр. 123/1, све у КО 

Љеваја. (Називи свих заселака су топоними) 

40. Утврђују се називи улица за насељено место Љутовница и то: 

 Улица Светог оца Николаја - почиње од Улице Ваљевска ленија, на к.п. бр. 615, пружа се дуж к.п. бр. 599 (КО 
Љутовница), к.п. бр. 73 (КО Калиманићи), дуж к.п. бр. 836, к.п. бр. 955/3, к.п. бр. 64 и завршава на к.п. бр. 822, 
између к.п. бр. 63 и к.п. бр. 519, све у КО Љутовница. 

 Улица Цара Душана - почиње од Улице Ваљевске пеније, на к.п. бр. 832, између к.п. бр. 629 и к.п. бр. 633/5, 
наставља дуж к.п. бр. 832, затим кроз к.п. бр. 426/1 и завршава се на к.п. бр. 846/1, између к.п. бр. 825 и к.п. бр. 
462/1, све у КО Љутовшшд. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Светог оца Николаја, на к.п. бр. 572/3, између к.п. бр. 574/1 и к.п. бр. 
572/2, наставља дуж к.п. бр. 574/2, к.п. бр. 837/1, к.п. бр. 846/1 и завршава се на к.п. бр. 846/1, између к.п. бр. 
783/2 и к.п. бр. 776/1, све у КО Љутовница. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Улице Светог оца Николаја, на к.п. бр. 830, између к.п. бр. 517 и к.п. бр. 
505/2, наставља дуж к.п. бр. 830, к.п. бр. 825 и завршава се на к.п. бр. 825, између к.п. бр. 133/1 и к.п. бр. 196, 
све у КО Љутовница. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Љубице Оташевић, на к.п. бр. 193, између к.п. бр. 206/1 и к.п. 
бр. 192, наставља дуж к.п. бр. 193 и завршава се на к.п. бр. 180, између к.п. бр. 1 93 и к.п. бр. 211/2, све у КО 
Љутовница. 

 Улица Љубице Оташевић (1933- 1998. године родом из села, некадашња репрезентативка и коша ркашица 
Црвене Звезде, предлог Савета МЗ Љутовница) 

 почиње од Улице Таковског устанка, на к.п. бр. 828, између к.п. бр. 194/2 и к.п. бр.194/3, наставља дуж к.п. бр. 
828 и завршава се на к.п. бр. 828, између к.п. бр. 354 и к.п. бр. 343/2, све у КО Љутовница. 

 Улица Момчила Настасијевића - почиње од к.п. бр. 852, између к.п. бр. 821/1 и к.п. бр. 585 (КО Велереч), 
наставља дуж к.п. бр. 852 и завршава се на к.п. бр. 705, између к.п. бр. 702/2 и к.п. бр. 852, све у КО Љутовница. 

 Улица Обилићева -почиње између к.п. бр. 637/2 (КО Љутовница) и к.п. бр. 351 (КО Клатичево), пружа се дуж 
к.п. бр. 853 (КО Љутовница) и завршава се између к.п. бр. 59/1 (КО Љутовница) и к.п. бр. 70 (КО Клатичево). 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Цара Душана, на к.п. бр. 630/2, између к.п.бр. 628 и к.п. бр. 633/1, 
наставља кроз к.п. бр. 630/1, к.п. бр. 632/4, к.п. бр. 632/3, к.п. бр. 7982 и завршава се на к.п. бр. 631/1, између 
к.п. бр. 798/2 и к.п. бр. 799/2, све у КО Љутовница. 

 Улица Липа (топоним) -почиње од Улице Момчила Настасијевића, на к.п. бр. 706, између к.п. бр. 705 и к.п. бр. 
839, наставља кроз к.п. бр. 701, наставља дуж к.п. бр. 839, између к.п. бр. 731 и к.п. бр. 693, све у КО Љутовница. 

 Улица Бела трска (топоним) -почиње од Улице липа, на к.п. бр. 843, између к.п. бр. 726/3 и к.п. бр. 709/1, 
наставља дуж к.п. бр. 843 и завршава се на к.п. бр. 843 између к.п. бр. 743/3 и к.п. бр. 724/2, све у КО 
Љутовница. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Момчила Настасијевића, на к.п. бр. 831, између к.п. бр. 714 и к.п. бр. 
716, наставља дуж к.п. бр. 831, затим кроз к.п. бр. 495/2, к.п. бр. 494, наставља дуж к.п. бр. 831 између к.п. бр. 
493/2 и к.п. бр. 426/6, све у КО Љутовница. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Улице Љубице Оташевић, на к.п. бр. 225, између к.п. бр. 228 и к.п. бр. 
223, наставља дуж к.п. бр. 225 и завршава се на к.п. бр. 221 и к.п. бр. 224/1, све у КО Љутовница. 
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 Улица Иве Андрића -почиње од Улице Кнеза Милоша на к.п. бр. 680/1, између к.п. бр.679 и к.п. бр. 839, 
наставља кроз к.п. бр. 680/2, к.п. бр. 686/3, к.п. бр. 683/1, к.п. бр. 686/2 и завршава се на к.п. бр. 498, између 
к.п. бр. 687 и к.п. бр. 686/2, све у КО Љутовница. 

 Улица Каменичка (топоним) - почиње од Улице Светог оца Николаја на к.п. бр. 847, између к.п. бр. 848 и к.п. 
бр. 958 (КО Шилопај), наставља кроз к.п. бр. 847, к.п. бр. 890 (КО Шилопај), к.п. бр. 850 (КО Љутовница) и 
завршава се на к.п. бр. 850, између к.п. бр. 133/1 и к.п. бр. 880 (КО Шилопај). 
Утврђују се називи заселака за насељено место Љутовница и то: 

 Заселак Триповац - налази се на к.п. бр. 100/6, к.п. бр. 82 и к.п. бр. 85/1, све у КО Љутовница. 
 Заселак Дубока - налази се на к.п. бр. 281/1 и к.п. бр. 281/4, све у КО Љутовница. 
 Заселак Устаничка - налази се на к.п. бр. 377/1, к.п. бр. 379/1, к.п. бр. 377/3, к.п. бр. 372, к.п. бр. 373 и к.п. бр. 

368/1, све у КО Љутовница.(Називи свих заселака су топоними) 
 
41. Утврђују се називи улица за насељено место Мајдан и то: 

 Улица Ибарски пут - почиње од границе са насељеним местом Рудник на к.п. бр. 3574, пружа се дуж к.п. бр. 
3694, к.п. бр. 3693, к.п. бр. 3692, а завршава се на граници са насељеним местом Сврачковци између к.п. бр. 
3456 и к.п. бр. 3450, све у КО Мајдан. 

 Улица Стражевица (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 919/1 и к.п. бр. 1038, пружа се 
дуж к.п. бр. 3581, код к.п. бр. 924, скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3571, код к.п. бр. 819 скреће и пружа се дуж к.п. 
бр. 824, прелази преко к.п. бр. 938, к.п. бр. 936/2, а завршава се на к.п. бр. 939/1, све у КО Мајдан. 

 Улица Мутањска (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 2632 и к.п. бр. 2631/1, пружа се дуж 
к.п. бр. 3648, прелази преко к.п. бр. 2513, наставља дуж к.п. бр. 3583/2, к.п. бр. 998/3, к.п. бр. 998/1, к.п. бр. 
3583/1, к.п. бр. 3570, а завршава се на граници са насељеним местом Мутањ код Улице Живојина Мишића, 
између к.п. бр. 977/1 и к.п. бр. 753, све у КО Мајдан. 

 Улица Живојина Мишића -почиње између к.п. бр. 3570 (КО Мајдан) и к.п. бр. 688 (КО Мутањ), иде границом са 
насељеним местом Мутањ дуж к.п. бр. 3690 (КО Мутањ), наставља дуж к.п. бр. 772 (КО Мајдан), а завршава се 
између к.п. бр. 779 (КО Мајдан) и к.п. бр. 780 (КО Мајдан). 

 Улица Јакова Обреновића - почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 2850/7 и к.п. бр. 2653/1, пружа се 
дуж к.п. бр. 3656, а завршава се између к.п. бр. 2814/1 и к.п. бр. 2755/2, све у КО Мајдан. 

 Улица Љутовничка (топоним) - почиње од Улице Јакова Обреновића, између к.п. бр. 2697 и к.п. бр. 2786 пружа 
се дуж к.п. бр. 3567, код к.п. бр. 2708, скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3646, код 1сп. бр. 2737 скреће и пружа се 
дуж к.п. бр. 3661, к.п. бр. 3666, прелази преко к.п. бр.ЗОО 1, к.п. бр. 3003/1, а завршава се између к.п. бр. 3003/2 
и к.п. бр. 3005 , све у КО Мајдан. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 2858/2 и к.п. бр. 2857/2 пружа се дуж 
к.п. бр. 3657, а завршава се између к.п. бр. 3249 и к.п. бр.3248/1, све у КО Мајдан. 

 Улица Флотација (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 2611/2 и к.п. бр. 2611/1 пружа се 
дуж к.п. бр. 3651, к.п. бр. 3607, к.п. бр. 3652/1, к.п. бр. 3652/2, а завршава се на граници са насељеним местом 
Рудник између к.п. бр. 383/1 и к.п. бр. 1/1, све у КО Мајдан. 

 Улица Прлинска (топоним) - почиње од Улице Флотација, између к.п. бр. 628 и к.п. бр. 641/1, пружа се дуж к.п. 
бр. 3562/1, к.п. бр. 3555, а завршава се на граници са насељеним местом Рудник између к.п. бр. 554 и к.п. бр. 
535/3, све у КО Мајдан. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Флотација, између к.п. бр. 439 и к.п. бр. 445/1 пружа се дуж к.п. бр. 
3558, а завршава се између к.п. бр. 414 и к.п. бр. 413, све у КО Мајдан. 

 Улица Алексе Шантића - почиње од Улице Флотација, између к.п. бр. 2603/4 и к.п. бр. 3607 пружа се дуж к.п. 
бр. 3624, к.п. бр. 2012/2, к.п. бр. 2013/2, к.п. бр. 2028/2, к.п. бр. 2041/5, к.п. бр. 2041/3, к.п. бр. 3627, к.п. бр. 2055, 
к.п. бр. 2056/2, к.п. бр. 2056/1, к.п. бр. 3604, к.п. бр. 3593, к.п. бр. 3592, к.п. бр. 3591, к.п. бр. 3590, к.п. бр. 3589, 
прелазипреко к.п. бр. 1544, к.п. бр. 226, к.п. бр. 233, к.п. бр. 234, к.п. бр. 235, к.п. бр. 236, к.п. бр. 237, к.п. бр. 238, 
наставља дуж к.п. бр. 3543, к.п. бр. 3534, код к.п. бр. 322 скреће и наставља дуж к.п. бр. 3550, к.п. бр. 3549/1, а 
завршава се између к.п. бр. 310 и к.п. бр. 285/2 , све у КО Мајдан. 

 Улица Вујосава (топоним) - почиње од Улице Алексе Шантића, између к.п. бр. 2012/1 и к.п. бр. 2007/1 пружа 
се дуж к.п. бр. 3608, а завршава се између к.п. бр. 2003/5 и к.п. бр. 2017/1 , све у КО Мајдан. 
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 Улица Десанке Максимовић -почиње од Улице Алексе Шантића на к.п. бр. 2028/1, прелази преко к.п. бр. 2027, 
к.п. 2024, к.п. 2041/10, к.п. 2045, а завршава се на к.п. бр.2049, све у КО Мајдан. 

 Улица Вељковача (топоним) - почиње од Улице Алексе Шантића, између к.п. бр. 1183 и к.п. бр. 1179, пружа се 
дуж к.п. бр. 3587, а завршава се између к.п. бр. 1157/1 и к.п. бр. 1289, све у КО Мајдан. 

Улица Вука Караџића- почиње од Улице Алексе Шантића, између к.п. бр. 731 и к.п. бр. 1200/2, пружа се дуж  
к.п. бр. 3588, а завршава се између к.п. бр. 1170/1 и к.п. бр.3559 , све у КО Мајдан. 

 Улица Баба Вишњина - почиње од Улице Алексе Шантића на к.п. бр. 3500, прелази преко к.п. бр. 2068, к.п. бр. 
2069/2, наставља дуж к.п. бр. 3623, а завршава се између к.п. бр. 2217 и к.п. бр. 2215 , све у КО Мајдан. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Баба Вишњине улице, између к.п. бр. 2246 и к.п. бр. 2247, пружа се дуж к.п. 
бр. 3640, к.п. бр. 3518, к.п. бр. 3343, к.п. бр. 2381, к.п. бр. 3631, а завршава се између к.п. бр. 2437 и к.п. бр. 2436 
, све у КО Мајдан. 

 Улица Јазинска (топоним) - почиње од Улице Алексе Шантића, на к.п. бр. 1467, прелази преко к.п. бр. 
1469/2, к.п. бр. 1494/2, наставља дуж к.п. бр. 1494/4, к.п. бр. 3514/2, к.п. бр. 1500/2, к.п. бр. 3601/1, а 
завршава се између к.п. бр. 3514/1 и к.п. бр. 1755 , све у КО Мајдан. 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Алексе Шантића, између к.п. бр. 1274 и к.п. бр. 1275/1, пружа се дуж к.п. 
бр. 3590, к.п. бр. 3500, к.п. бр. 3595, а завршава се између к.п. бр. 1687/1 и к.п. бр. 1693, све у КО Мајдан. 

 Улица Красојевачка (топоним) - почиње од Улице Алексе Шантића на к.п. бр. 234, пружа се дуж к.п. бр. 3544, 
к.п. бр. 3548, прелази преко к.п. бр. 263, наставља дуж к.п. бр. 3548, а завршава се између к.п. бр.286 и к.п. 
бр. 290/1, све у КО Мајдан. 

Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 2615 и к.п. бр. 3693, пружа се дуж 
к.п. бр. 3649, код к.п. бр. 2616, скреће и пружа се дуж к.п.бр. 3654, к.п. бр. 3655, а завршава се између к.п. бр. 
2870 и к.п. бр. 2873, све у КО Мајдан. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 3692, прелази преко к.п. бр. 3506/1, к.п. 
бр. 3173, наставља дуж к.п. бр. 3175, к.п. бр. 3671, код к.п. бр. 3161 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 3672, а 
завршава се између к.п. бр. 3438 и к.п. бр.3437, све у КО Мајдан. 

 Улица Арсенија Ломе -почиње од Улице Ђенерала Терзића, између к.п. бр. 3177 и к.п. бр. 3178, пружа се дуж 
к.п. бр. 3630, а завршава се између к.п. бр. 2301 и к.п. бр.2300, све у КО Мајдан. 

 Улица Клик Вукота (топоним) -почиње од Улице Арсенија Ломе, између к.п. бр. 2303/2 и к.п. бр. 2335/2, 
пружа се дуж к.п. бр. 3642, а завршава се између к.п. бр. 3672 и к.п. бр. 3403/1 , све у КО Мајдан. 

 Улица Номинска (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Сврачковци између к.п. бр. 3494 и 
к.п. бр. 3493, пружа се дуж к.п. бр.3675, к.п. бр. 3478, а завршава се на граници са насељеним местом 
Сврачковци између к.п. бр. 3479 и к.п. бр. 3475/5, све у КО Мајдан. 

 Улица Холивудска - почиње од Улице Живојина Мишића на к.п. бр. 770 и иде границом са насељеним 
местом Мутањ дуж к.п. бр. 3690, к.п. бр. 3568, прелази преко к.п. бр. 777, наставља дуж к.п. бр. 3569, а 
завртттана се са насељеним местом Мутањ између к.п. бр. 776 и к.п. бр. 778 , све у КО Мајдан. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Мајдан и то: 

 Заселак Красојевци - налази се на к.п. бр. 1834 и к.п. бр. 1824/2, све у КО Мајдан. 
 Заселак Џоковићи - простире се на к.п. бр. 21/2 у КО Мајдан. 
 Заселак Цветићи - простире се на к.п. бр. 29/3, к.п. бр. 29/5, к.п. бр. 29/2, к.п. бр. 29/4, к.п. бр. 30/2, све у КО 

Мајдан. 
 Заселак Михајловићи - простире се на к.п. бр. 855/4 и к.п. бр. 852/1, све у КО Мајдан. 

(Називи свих заселака су топоними) 

42. Утврђују се називи улица за насељено место Мутањ и то: 

 Улица Лазанска (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Мајдан, између к.п. бр. 701 и к.п. 
бр. 696/2 , улица се целом дужином простире к.п. бр. 718 и завршава код к.п. бр. 1 18 између к.п. бр. 1 19 
и к.п. бр. 116, све у КО Мутањ. 

Улица Карађорђева - почиње од Лазанске улице, између к.п. бр. 226/5 и к.п. бр. 
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226/4, улица се целом дужином простире к.п. бр. 215, к.п. бр. 21 8, к.п. бр. 223, к.п. бр. 200/14 и 
завршава код к.п. бр. 181, између к.п. бр. 175 и к.п. бр. 200/14, све у КО Мутањ. 
 

 Улица Холивудска (топоним) - почиње од Улице Живојина Мишића, између к.п. бр. 697/2 (КО Мутањ) и к.п. бр. 
770 (КО Мајдан), улица се целом дужином простире к.п. бр. 735 (КО Мутањ), к.п. бр. 697/2 (КО Мајдан), 
наставља дуж к.п. бр. 734/2, к.п. бр. 195 и завршава између к.п. бр. 187 и к.п. бр. 193 (КО Мутањ). 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Холивудске улице, између к.п. бр. 697/2 (КО Мутањ) и к.п. бр. 977/1 (КО 
Мајдан), улица се целом дужином простире к.п. бр. 735 (КО Мутањ) и завршава између к.п. бр. 687/2 (КО 
Мутањ) и к.п. бр. 753 (КО Мајдан). 

 Улица Др Ратка Васића (живео у другој половини 20. века, био угледни хирург, родом из села, својим 
активностима помагао мештане, предлог Савета МЗ Мајдан) -почиње од Улице Куновац, између к.п. бр. 351/1 
и к.п. бр. 338/3, улица се делом простире на к.п. бр. 351/1, к.п. бр. 351/5, к.п. бр. 364/5, наставља дуж к.п. бр. 
721, к.п. бр. 737 и завршава код к.п. бр. 623, између к.п. бр. 624/1 и к.п. бр. 613/1 (КО Шилопај). 

 Улица Бранка Ћопића -почиње од Улице Др Ратка Васића, између к.п. бр. 646/1 и к.п. бр. 648, улица се 
делом простире на к.п. бр. 647, к.п. бр. 725 и завршава између к.п. бр. 409/2 и к.п. бр. 410/2 све у КО Мутањ. 

 Улица Цара Душана -почиње од Улице Др Ратка Васића, између к.п. бр. 399 и к.п. бр. 397, улица се делом 
простире на к.п. бр. 402/1, к.п. бр. 402/2 и завршава код к.п. бр. 402/3, између к.п. бр. 396/2 и к.п. бр. 414/2 све 
у КО Мутањ. 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Др Ратка Васића, између к.п. бр. 386 и к.п. бр. 388/1, улица се делом 
простире на к.п. бр. 387, к.п. бр. 377 и завршава између к.п. бр. 374 и к.п. бр. 259 све у КО Мутањ. 

 Улица Перикле (топоним) -почиње од Улице Др Ратка Васића, између к.п. бр. 364/3 и к.п. бр. 366/1, улица се 
делом простире на к.п. бр. 719 и завршава између к.п. бр. 346 и к.п. бр. 373, све у КО Мутањ. 

 Улица Куновац (топоним) -почиње од Улице Др Ратка Васића, између к.п. бр. 328 и к.п. бр. 338/3, улица се 
делом простире на к.п. бр. 329/1, делом к.п. бр. 334 к.п. бр. 329/1 и завршава код к.п. бр. 332, између к.п. бр. 
325/3 и к.п. бр. 281/3, све у КО Мутањ. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Др Ратка Васића, између к.п. бр. 44711 и к.п. бр. 421, улица се делом 
простире на к.п. бр. 722 и завршава између к.п. бр. 438/2 и к.п. бр. 432/1, све у КО Мутањ. 

 Улица Војводе Степе - почиње од границе са насељеним местом Церова, између к.п. бр. 287 и к.п. бр. 283/2, 
улица се делом простире на к.п. бр. 288, к.п. бр. 299/3, наставља дуж к.п. бр. 720 и завршава између к.п. бр. 
503/1 и к.п. бр. 502/1, све у КО Мутањ. 
Утврђују се називи заселака за насељено место Мутањ и то: 

 Заселак Лаз - засеок обухвата к.п. бр. 17/1, к.п. бр. 17/2, к.п. бр. 12 и к.п. бр. 14/2, све у КО Мутањ. 
 Меловића заселак - засеок обухвата к.п. бр. 96 у КО Мутањ. 
 Заселак Граовиште - засеок обухвата к.п. бр. 525/1 у КО Мутањ. 

(Називи свих заселака су топоними) 

43. Утврђују се називи улица за насељено место Накучани и то: 

 Улица Триповачка (топоним) - почиње између к.п. бр. 483/2 и к.п. бр.460, улица се целом дужином простире 
на к.п. бр. 459, к.п. бр. 942, делом к.п. бр. 593, к.п. бр. 590, улица се целом дужином простире к.п. бр. 943, к.п. 
бр. 944, к.п. бр. 955/2, к.п. бр. 926/5 и завршава се код Улице Светог оца Николаја између к.п. бр. 926/2 (КО 
Накучани) и к.п. бр. 849/1 КО (Љутовница). 

 Улица Светог оца Николаја - почиње између к.п. бр. 849/1 ( КО Љутовница) и к.п. бр.520/1 (КО Љутовница), 
улица се целом дужином простире на к.п. бр.95573 и завршава између к.п. бр. 927 (КО Накучани) и к.п. бр. 
520/1 КО (Љутовница). 

 Улица Брдо (топоним) -почиње од Улице Љетишта, између к.п. бр. 229 и к.п. бр.526, улица се делом простире 
на к.п. бр. 237/1, к.п. бр. 520/2, наставља дуж к.п. бр. 936/1, к.п. бр. 935 и завршава између к.п. бр. 446 и к.п. бр. 
449, све у КО Накучани. 
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 Улица Љетишта (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Шилопај, између к.п. бр. 229 и к.п. 
бр.241, улица се целом дужином простире на к.п. бр.937 и завршава се код границе са насељеним местом 
Шилопај, између к.п. бр. 532 и к.п. бр. 533/1, све у КО Накучани. 

 Улица Вишњичка (топоним) -почиње од Улице Брдо, између к.п. бр. 323 и к.п. бр. 324/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 935, к.п. бр. 934 и завршава се код к.п. бр. 26, између к.п. бр. 19/1 и к.п. бр. 166, 
све у КО Накучани. 

 Улица Карађорђева - почиње од Вишњичке улице, између к.п. бр. 188 и к.п. бр. 141, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 933, к.п. бр. 932 и завршава се код к.п. бр. 132, између к.п. бр. 932 и к.п. бр. 129, све у КО 
Накучани. 

 Улица Обилићева -почиње од Улице Липари, између к.п. бр. 3 (КО Калиманићи) и к.п. бр. 853 (КО Накучани), 
улица се целом дужина простире на к.п. бр. 547 ( КО Калиманићи), и завршава се између к.п. бр. 419/3 (КО 
Накучани) и к.п. бр. 8 (КО Калиманићи). 

 Улица Рудничка (топоним) -почиње од Улице Липари, између к.п. бр. 698 и к.п. бр. 699 (КО Накучани), улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 732/4, к.п. бр. 710/4, к.п. 732/2, к.п. бр. 958 и завршава код границе са 
насељеним местом Калиманићи, између к.п. бр. 745/1 (КО Накучани) и к.п. бр. 466 (КО Врнчани). 

 Улица Липари (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Калиманићи, између к.п. бр. 846 и к.п. бр. 
853, улица се целом својом дужином простире на к.п. бр. 849, делом к.п. бр. 949/36, наставља дуж к.п. бр. 
949/1, к.п. бр. 949/23, к.п. бр. 930 и завршава се код границе са насељеним местом Врнчани, између к.п. бр. 
655 и к.п. бр. 656, све у КО Накучани. 

 Улица Железничка -почиње од Улице Липари, између к.п. бр. 949/23 и к.п. бр. 75, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 949/1, делом к.п. бр. 949/17, к.п. бр. 640/3, наставља дуж к.п. бр. 949/1, и завршава се 
код границе са насељеним местом Врнчани, између к.п. бр. 84 и к.п. бр. 85, све у КО Накучани. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Накучани и то: 

 Заселак Падине - обухвата к.п. бр. 229, к.п. бр. 222/2 и к.п. бр. 221, све у КО Накучани. 
 Заселак Марковићи - обухвата к.п. бр. 558/1, к.п. бр. 558/2, к.п. бр. 559/6 и к.п. бр. 559/5, све у КО Накучани. 
 Заселак Црквине - обухвата к.п. бр. 913 у КО Накучани. 

(Назии свих заселака су топоними) 

44. Утврђују се називи улица за насељено место Неваде и то: 

 Улица Царски пут (топоним) - почиње од к.п. бр. 6/2 између к.п. бр. 4 и к.п. бр. 6/1, наставља кроз к.п. бр. 
6/3, к.п. бр. 146, к.п. бр. 141, к.п. бр. 145, к.п. бр. 133/1, к.п. бр. 133/2, к.п. бр. 129/1, к.п. бр. 129/2, к.п. бр. 
352/1, к.п. бр. 356, наставља дуж к.п. бр. 
1369 и завршава се на к.п. бр. 1369 између к.п. бр. 855/1 и к.п. бр. 847/2, све у КО Неваде. 

 Улица Ибарски пут - почиње од к.п. бр. 1406 између к.п. бр. 1407 и к.п. бр. 1384/1 (КО Велереч), наставља 
дуж к.п. бр. 1406, к.п. бр. 1378/2 и завршава се на к.п. бр.1378/2 између к.п. бр. 618/5 и к.п. бр. 30445 (КО 
Горњи Милановац), све у КО Неваде. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 614/1 између к.п. бр. 614/2 и к.п. бр.613/3, 
наставља кроз к.п. бр. 612/2 и завршава се на к.п. бр. 619/1 између к.п. бр. 624/2 и к.п. бр. 618/2, све у КО 
Неваде. 

 Улица Алексе Шантића - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 607/3 између к.п. бр. 608/6 и к.п. бр.612/4, 
наставља дуж к.п. бр. 607/3 и завршава се на к.п. бр. 607/2 између к.п. бр. 610 и к.п. бр. 607/1, све у КО 
Неваде. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 601/13 између к.п. бр. 601/2 и к.п. бр. 
608/9, наставља дуж к.п. бр. 601/13 и завршава се на к.п. бр. 601/7..:_:.између к.п. бр. 607/4 и к.п. бр. 
601/20, све у КО Неваде. . 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 598 између к.п. бр. 601/12 и к.п. бр.591/11, 
наставља кроз к.п. бр. 598 и завршава се на к.п. бр. 596 између к.п. бр. 601/20 и к.п. бр. 529, све у КО Неваде. 
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 Улица Мали поток (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 1407 између к.п. бр. 590 и к.п. бр. 
1142 (КО Велереч), наставља дуж к.п. бр. 1407 и завршава се на к.п. бр. 1407 између к.п. бр. 591/3 и к.п. бр. 
1144/8 (КО Велереч), све у КО Неваде. 

 Улица Тополска (топоним) - почиње од Улице Царски пут на к.п. бр. 354 између к.п. бр. 355/3 и к.п. бр. 414/1, 
наставља дуж к.п. бр. 354, к.п. бр. 1405 и завршава се на к.п. бр. 1405 између к.п. бр. 417/4 и к.п. бр. 1379 (КО 
Велереч), све у КО Неваде. 

 Улица Милоша Ђурића (улица под истим називом постоји и у нас. месту Горњи Милановац) - почиње од 
Улице Царски пут на к.п. бр. 1371/1 између к.п. бр. 408 и к.п. бр. 458/1, наставља дуж к.п. бр. 1371/1 и 
завршава се на к.п. бр. 31371/2 (КО Горњи Милановац) између к.п. бр. 30810/7 (КО Горњи Милановац) и 
к.п. бр.829/7 (К.О. Неваде). 

 Улица Воденичка (топоним) - почиње од Улице Милоша Ђурића на к.п. бр. 1384 између к.п. бр. 800/8 и к.п. 
бр.805/1, наставља дуж к.п. бр.1384 и завршава се на к.п. бр. 1384 између к.п. бр. 802 и к.п. бр. 31397/2 (КО 
Горњи Милановац), све у КО Неваде. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Светог Николе на к.п. бр. 30845/2 (КО Горњи Милановац) између 
к.п. бр. 845/5 (КО Неваде) и к.п. бр. 30845/3 (КО Горњи Милановац), наставља дуж к.п. бр. 31366/1 (КО 
Горњи Милановац) и завршава се на к.п. бр. 31366/1 (КО Горњи Милановац) између к.п. бр. 30832/8 (КО 
Горњи Милановац) и к.п. бр. 829/2 ( КО Неваде). 

 Улица Бранка Ћопића - почиње од Улице Милоша Ђурића на к.п. бр. 829/18 између к.п. бр. 829/17 и к.п. бр. 
829/2, наставља дуж к.п. бр. 829/18 између к.п. бр. 829/12 и к.п. бр. 829/14, све у КО Неваде. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Михаила Пупина на к.п. бр. 830/7 између к.п. бр. 829/2 и к.п. бр. 
830/2, наставља дуж к.п. бр. 830/ и завршава се на к.п. бр. 830/7 између к.п. бр. 829/3 и к.п. бр. 828/4, све у 
КО Неваде. 

 Улица Светог Николе - почиње од Улице Михаила Пупина на к.п. бр. 1366/3 између к.п. бр. 845/6 и к.п. бр. 
30878/1 (КО Горњи Милановац), наставља дуж к.п. бр. 1366/3 и завршава се на к.п. бр. 1366/3 између к.п. 
бр. 56/2 и к.п. бр. 211, све у КО Неваде. 

 Улица Немањина - почиње од Улице Светог Николе на к.п. бр. 1130 између к.п. бр. 1137/1 и к.п. бр. 1138, 
наставља дуж к.п. бр. 1130 и завршава се на к.п. бр. 1130 између к.п. бр. 1128/1 и к.п. бр. 1131, све у КО 
Неваде. 

 Улица Крагујевачка - почиње од к.п. бр. 31382/1 (КО Г орњи Милановац) између к.п. бр. 30969/4 (КО Гррњи 
Милановац) и к.п. бр. 876/4, наставља дуж к.п. бр. 1382/2 (КО Неваде) и завршава се на к.п. бр. 1410 (КО 
Неваде) између к.п. бр. 1411 (КО Неваде), и к.п. бр. 1922/4 (КО Грабовица). 

 Улица Паје Јовановића - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1390 између к.п. бр. 1258/1 и к.п. бр. 
1313/1, наставља дуж к.п. бр. 1390 и завршава се на к.п. бр. 1390 између к.п. бр. 1213 и к.п. бр. 1406, све у 
КО Неваде. 

 Улица Данила Киша - почиње од Улице Царски пут на к.п. бр. 1373 између к.п. бр. 407 и к.п. бр.468/6, 
наставља дуж к.п. бр. 1373 и завршава се на к.п. бр. 1373 између к.п . бр. 240 и к.п. бр. 276, све у КО Неваде. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Царски пут на к.п. бр. 1372 између к.п. бр. 399 и к.п. бр. 407, наставља 
дуж к.п. бр. 1372 и завршава се на к.п. бр. 1372 између к.п. бр. 336 и к.п. бр. 328, све у КО Неваде. 

 Улица Синђелићева - почиње од Улице Данила Киша на к.п. бр. 1374 између к.п. бр. 322 и к.п. бр. 324/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1374, к.п. бр. 1375 и завршава се на к.п. бр. 1375 између к.п. бр. 165 и к.п. бр. 158/1, све у 
КО Неваде. 

 Улица Српских владара - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1307/2 између к.п. бр. 1411 и к.п. бр. 11396, 
наставља дуж к.п. бр. 1396 и завршава се на к.п. бр. 1396 између к.п. бр. 1301 и к.п. бр. 1308, све у КО Неваде. 

 Улица Цара Душана - почиње од Улице Паје Јовановића на к.п. бр. 1392 између к.п. бр. 1226 и к.п. бр. 1227/1, 
наставља дуж к.п. бр. 1392, к.п. бр. 1395 и завршава се на к.п. бр. 1392 између к.п. бр. 1300/1 и к.п. бр. 1308, све 
у КО Неваде. 
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 Улица Кнегиње Љубице - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1391 између к.п. бр. 1040 и к.п. бр. 1062/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1391, к.п. бр. 1393 и завршава се на к.п. бр. 1298 између к.п. бр. 1297/1 и к.п. бр. 1298, све 
у КО Неваде. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Светог Николе на к.п. бр. 1376 између к.п. бр. 872/4 и к.п. бр. 
1071/5, наставља дуж к.п. бр. 1376, затим иде кроз к.п. бр. 515, к.п. бр. 477/2, к.п. бр. 477/1 и завршава се на 
к.п. бр. 476/3 између к.п. бр. 861/3 и к.п. бр. 479, све у КО Неваде. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 1382/2 између к.п. бр. 972/5 и к.п. 
бр.876/5, наставља дуж к.п. бр. 30971 (КО Горњи Милановац), к.п. бр. 972/2, к.п. бр. 974/2, к.п. бр. 30963 (КО 
горњи Милановац) и завршава се на к.п. бр. 30963 (КО Горњи Милановац) између к.п. бр. 962 (КО Неваде) и 
к.п. бр. 30964/3 (КО Горњи Милановац). 

 Улица Глоговачка (топоним) - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 975/3 између к.п. бр. 973/2 и 
к.п. бр. 876, наставља дуж к.п. бр. 975/3, к.п. бр. 975/5 и завршава се на к.п. бр. 975/7 између к.п. бр. 975/1 
и к.п. бр. 976, све у КО Неваде. 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Крагујевачке улице на к.п. бр. 999 између к.п. бр. 

бр°0о5 0/'4IибК)^[9бр, н?9т?всве 1388/2 и завршава се на кп. бр. 1288/2 између кп. 

 Улица Милутина Миланковића - почиње од Улице Паја Јовановића на к.п. бр. 1246/2 између к.п. бр. 1247 и 
к.п. бр. 1255/2, наставља дуж к.п. бр. 1246/2 између к.п. бр. 1245/3 и к.п. бр. 1245/2, све у КО Неваде. 

 Улица Ђенерала Терзића - почиње од Улице Паја Јовановића на к.п. бр. 1390 између к.п. бр. 1228 и к.п. бр. 
1225/1, наставља дуж к .п. бр.1236 и завршава се на к.п. бр. 1235 између к.п. бр. 1236 и к.п. бр. 1238, све у КО 
Неваде. 

 Улица Деспотовачка (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Сврачковци и Велереч, на к.п. 
бр. 1414 КО Неваде, прелази преко к.п. бр. 122/1 КО Неваде и завршава се на к.п. бр. 121 КО Неваде. 
45. Утврђују се називи улица за насељено место Озрем и то: 

Улица Бранетинска (топоним) - почиње на к.п. бр. 2360/1 између к.п. бр. 79/1 и к.п. бр. 80, наставља дуж к.п. 
бр. 2360/1, к.п. бр. 2418, к.п. бр. 2419, к.п. бр. 2420, к.п. бр. 2421, к.п. бр. 2422, к.п. бр. 1824, к.п. бр. 2423 и 
завршава се на к.п. бр. 2423, између к.п. бр. 1803/2 и к.п. бр. 1803/1, све у КО Озрем. 

 Улица Главна -почиње од раскрснице Бранетинске улице и Улице Колубарске битке на к.п. бр. 2360/2 између 
к.п. бр. 1803/2 и к.п. бр. 1874, наставља дуж к.п. бр. 2360/2, к.п. бр. 2392, и завршава се на к.п. бр. 2414, између 
к.п. бр. 2171/1 и границе са насељеним местом Бершићи, све у КО Озрем. 

 Улица Колубарске битке -почиње од Улице Кнеза Михаила на к.п. бр. 2360/1 између к.п. бр. 2384 и к.п. бр. 
2381, наставља дуж к.п. бр. 2360/1, к.п. бр. 1851/3, к.п. бр. 2360/2 и завршава се на к.п. бр. 2360/2, између к.п. 
бр. 1803/2 и к.п. бр. 1874, све у КО Озрем. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Улице колубарске битке на к.п. бр. 2382 између к.п. бр. 1440 и к.п. бр. 1441, 
наставља дуж к.п. бр. 2382 и завршава се на к.п. бр. 2382, између к.п. бр. 1271 и к.п. бр. 1328, све у КО Озрем. 

 Улица Бранка Ћопића - почиње од Главне улице на к.п. бр. 2391 између к.п. бр. 1907 и к.п. бр. 1908/4, наставља 
дуж к.п. бр. 2391 и завршава се на к.п. бр. 2391, између к.п. бр. 1609/2 и к.п. бр. 2303, све у КО Озрем. 

 Улица Дубава (топоним) - почиње од Улице Бранка Ћопића на к.п.бр.2315/1,између к.п.бр. 315/2 и границе 
са суседним насељеним местом Лозањ, наставља дуж к.п.бр.2397, к.п.бр.2415 и завршава се на к.п.бр. 2415 
између к.п.бр.2135/2 и границе са насељеним местом Бершићи, све у КО Озрем. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Бранка Ћопића на к.п. бр. 1902 између к.п. бр. 1906 и к.п. бр. 1907, 
наставља дуж к.п. бр. 1902, к.п. бр. 2390 и завршава се на к.п. бр. 2390, између к.п. бр. 1647 и к.п. бр. 1655, све 
у КО Озрем. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Кнеза Михаила на к.п. бр. 2360/1 између к.п. бр. 1165 и к.п. бр. 
1149/2, наставља дуж к.п. бр. 2360/1 и завршава се на к.п. бр. 2360/1, између к.п. бр. 1047 и к.п. бр. 1048, све 
у КО Озрем. 
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 Улица Каловита (топоним) - почиње од Улице Кнеза Михаила на к.п. бр. 2384 између к.п. бр. 1165 и к.п. бр. 
1164, наставља дуж к.п. бр. 2384, наставља кроз к.п. бр. 1009, к.п. бр. 2384, к.п. бр. 1003, к.п. бр. 993, к.п. бр. 992, 
к.п. бр. 991 и завршава се на к.п. бр. 2386, између к.п. бр. 969/1 и к.п. бр. 1183, све у КО Озрем. 

 Улица Крива врба (топоним) - почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 1076/4 између к.п. бр. 1074/3 и к.п. 
бр. 1076/1, наставља дуж к.п. бр. 1076/5, к.п. бр. 394/2, к.п. бр. 395/2, к.п. бр. 389/2, к.п. бр. 497/3, к.п. бр. 501/6, 
к.п. бр. 2364, к.п. бр. 2371, к.п. бр. 632 и завршава се на к.п. бр. 632, између к.п. бр. 622 и к.п. бр. 621, све у КО 
Озрем. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Воденичке улице на к.п. бр. 652 између к.п. бр. 656 и к.п. бр. 649, 
наставља дуж к.п. бр. 652, затим кроз к.п. бр. 657, к.п. бр. 660, к.п. бр. 660/2, к.п. бр. 618 и завршава се на к.п. бр. 
2371, између к.п. бр. 617 и к.п. бр. 610, све у КО Озрем. 

 Улица Воденичка (топоним) - почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 809/1 између к.п. бр. 808 и к.п. бр. 
2375/1, наставља дуж к.п. бр. 828/2, к.п. бр. 2375/1 и завршава се на к.п. бр. 2375/1, између к.п. бр. 656 и к.п. 
бр. 639, све у КО Озрем. 

 Улица Кнеза Милоша - почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 2378 између к.п. бр. 1715/2 и к.п. бр. 872, 
наставља дуж к.п. бр. 2378 и завршава се на к.п. бр. 2378, између к.п. бр. 933 и к.п. бр. 934, све у КО Озрем. 

 Улица Цара Лазара -почиње од к.п. бр. 2394 између к.п. бр. 1777 и к.п. бр. 1963, наставља дуж к.п. бр. 2394, 
затим кроз к.п. бр. 2177 , к.п. бр. 2176, к.п. бр. 2175, к.п. бр. 2174 и завршава се на к.п. бр. 2394, између к.п. бр. 
2173/2 и к.п. бр. 2285/2, све у КО Озрем. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Крива врба на к.п. бр. 2373 између к.п. бр. 513 и к.п. бр. 508/1, наставља 
дуж к.п. бр. 2373, затим кроз к.п. бр. 475/2, к.п. бр. 469/3, к.п. бр. 463, к.п. бр. 461, к.п. бр. 402/1, к.п. бр. 400 и 
завршава се на к.п. бр. 319/2, између к.п. бр. 400 и к.п. бр. 319/1, све у КО Озрем. 

 Улица Вука Караџића -почиње од Воденичке улице на к.п. бр. 2363 између к.п. бр. 649 и к.п. бр. 758/1, наставља 
дуж к.п. бр. 2363 и завршава се на к.п. бр. 2363, између к.п. бр. 570/2 и к.п. бр. 682, све у КО Озрем. 

 Улица Ђуре Даничића -почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 558/1 између к.п. бр. 559/1 и к.п. бр. 1092/3, 
наставља кроз к.п. бр. 558/4, к.п. бр. 553/1, к.п. бр. 583/3, к.п. бр. 577/2 и завршава се на к.п. бр. 577/1, између 
к.п. бр. 577/3 и к.п. бр. 582, све у КО Озрем. 

 Улица Рајачка (топоним) - почиње од Улице Колубарске битке на к.п. бр. 1165 између к.п. бр. 2384 и к.п. бр. 
22360/1, наставља кроз к.п. бр. 1166, затим дуж к.п. бр. 2366/1 и завршава се на к.п. бр. 7/1, између к.п. бр. 
6 и к.п. бр. 7/3, све у КО Озрем. 

 Улица Јанковци (топоним) - почиње од Улице Крива врба на к.п. бр. 493/2 између к.п. бр. 493/1 и к.п. бр. 493/3, 
наставља дуж 493/2 и завршава се на к.п. бр. 493/1, између к.п. бр. 493/2 и к.п. бр. 497/1, све у КО Озрем. 

 Улица Милунке Савић - почиње од Улице Крива врба на к.п. бр. 2372 између к.п. бр. 534/1 и к.п. бр. 541, 
наставља дуж к.п. бр. 2372 и завршава се на к.п. бр. 526/1, између к.п. бр. 2372 и к.п. бр.522, све у КО Озрем. 

 Улица Прокопска (топоним) - почиње од Рајачке улице на к.п. бр. 2366/1, између к.п. бр. 126 и к.п. бр. 121/2, 
све у КО Озрем, наставља дуж к.п. бр. 2366/1 (КО Озрем), делом дуж к.п. бр. 2869/2 (КО Горњи Бранетићи) 
и завршава се између к.п. бр. 2893/3 (КО Горњи Бранетићи) и к.п. бр. 36 (КО Озрем). 

 Улица Краљице Наталије - почиње од к.п. бр. 1554, између к.п. бр. 1556/1 и границе са насељеним местом 
Лозањ, наставља дуж к.п. бр. 1554 и завршава се на к.п. бр. 1554 између к.п. бр. 1518 и к.п. бр. 1529, све у КО 
Озрем. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Рајачке улице на к.п. бр. 109/1, између к.п. бр. 109/2 и к.п. бр. 202/1, 
наставља кроз к.п. бр. 109/2, к.п. бр. 112/10 и завршава се на к.п. бр. 112/9 између к.п. бр.112/8 и к.п. бр. 
111, све у КО Озрем. 

 Улица Танаска Рајића - почиње од Улице Колубарске битке на к.п. бр. 1434, између к.п. бр. 1435/3 и к.п. бр. 
1433, наставља кроз к.п. бр. 1433, затим кроз к.п. бр. 1406/2, к.п. бр. 1405, к.п. бр. 1406/1, к.п. бр. 1398, к.п. 
бр. 1395 и завршава се на к.п. бр. 1383 између к.п. бр. 1376 и к.п. бр. 1390, све у КО Озрем. 

 Улица Јакова Обреновића -почиње од Улице Бранка Ћопића на к.п. бр. 2391, између к.п. бр. 1657 и к.п. бр. 
1908/3, наставља кроз к.п. бр. 1657, к.п. бр. 1666 и завршава се на к.п. бр. 1665/1 између к.п. бр.1665/4 и к.п. 
бр. 1665/2, све у КО Озрем. 
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 Улица Црна река (топоним) - почиње од Улице Крива врба на к.п. бр. 2363, између к.п. бр. 394/1 и к.п. бр. 
389/1, наставља кроз к.п. бр. 2363 и завршава се на к.п. бр. 2363 између к.п. бр. 334 и к.п. бр. 356, све у КО 
Озрем. 

 Улица Трњаци (топоним) - почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 2365/2, између к.п. бр. 359/2 и к.п. бр. 
304/1, наставља дуж к.п. бр. 2365/1, к.п. бр. 308, к.п. бр. 309, к.п. бр. 311, к.п. бр. 330/1, затим кроз к.п. бр. 
320/1, к.п. бр. 319/1, к.п. бр. 323/3, к.п. бр. 
323/1 и завршава се на к.п. бр. 398/1 између к.п. бр. 398/2 и к.п. бр. 409/1, све у КО Озрем. 

 Улица Иве Андрића -почиње од Улице Дубава на к.п. бр. 2334, између к.п. бр. 2333 и к.п. бр. 2335, наставља 
дуж к.п. бр. 2334 и завршава се на к.п. бр. 2334 између к.п. бр. 2342 и к.п. бр. 2344/1, све у КО Озрем. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Бранетинске улице на к.п. бр. 1824, између к.п. бр. 1825/2 и к.п. бр. 
1823/2, наставља дуж к.п. бр. 2378 и завршава се на к.п. бр. 2378 између к.п. бр. 1757 и к.п. бр. 1775, све у КО 
Озрем. 

 Улица Кнеза Михаила -почиње између к.п. бр. 2412 (КО Озрем) и к.п. бр. 1445 (КО Бершићи), пружа се дуж 
к.п. бр. 2413/1 (КО Озрем) и заврцшва се између к.п. бр. 2414 (КО Озрем) и к.п. бр. 149/8 (КО Бершићи). 
Утврђују се називи заселака за насељено место Озрем и то: 

 Заселак Танасковићи - налази се на к.п. бр. 1414 и к.п. бр. 1412, све у КО Озрем. 

 Заселак Дубнице - налази се на к.п. бр. 1499 и к.п. бр. 1497, све у КО Озрем. 
 Заселак Баре - налази се на к.п. бр. 71/1, к.п. бр. 69 и к.п. бр. 70/1 у КО Озрем. 
 Заселак Орлова главица - налази се на к.п. бр. 1760/1 у КО Озрем. 

        (Називи свих заселака су топоними) 
 
46. Утврђују се називи улица за насељено место Полом и то: 

 Улица Рајачка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Горњи Бањани, између к.п. бр. 160/2 и к.п. 
бр. 163,улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1872 и завршава код границе са насељеним местом 
Славковица, између к.п. бр. 79/2 и к.п. бр. 107, све у КО Полом. 

 Улица Зукановачка (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Славковица,општина Љиг, 
између к.п. бр. 118/1 и к.п. бр. 118/3, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 118/2 између к.п. бр. 
118/10 и к.п. бр. 1 18/5, све у КО Полом. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 106 и к.п. бр. 182, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 209, делом к.п. бр. 367, к.п. бр. 311, к.п. бр. 270 и завршава код к.п. бр. 277, између к.п. бр. 
276 и к.п. бр. 278/1 све у КО Полом 

 Улица Обилићева -почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 1555/2 и к.п. бр. 1515/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1555/1 и завршава између к.п. бр. 1591 и к.п. бр. 1532, све у КО Полом. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 1643/1 и к.п. бр. 1642, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1609, делом простире к.п. бр. 1599, и к.п. бр. 1602, наставља дуж к.п. бр. 1881 и 
завршава између к.п. бр. 1541 и к.п. бр. 1677, све у КО Полом. 

 Улица Немањина - почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 1124 и к.п. бр. 1445/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1874 и завршава код к.п. бр. 330/2, између к.п. бр. 1233 и к.п. бр. 330/7, све у КО 
Полом. 

 Улица Дичинска (топоним) -почиње од Церске улице, између к.п. бр. 1772/1 и к.п. бр. 1643/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1836/1 и завршава између к.п. бр. 1835 и к.п. бр. 1810, све у КО Полом. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Немањине улице, између к.п. бр. 1314 и к.п. бр. 1120,улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1878 и завршава између к.п. бр. 1279 и к.п. бр. 1076, све у КО Полом. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Немањине улице, између к.п.бр. 1364 и к.п.бр.1389/1, улица се целом 
дужином простире кл.бр. 1362, к.п.бр. 1361/2 и завршава код к.п.бр.1359/1, између к.п.бр.1358/1 и 
к.п.бр. 1360, све у КО Полом. 



Број 22/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 137 

 

 Улица Цара Душана - почиње од границе са насељеним местом Г орњи Бањани, између к.п. бр. 1410 и к.п. бр. 
1427/1, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1418, к.п. бр. 1879 и завршава код Царске улице, између 
к.п. бр. 1178/3 и к.п. бр. 1642, све у КО Полом. 

 Улица Црвено врело (топоним) - почиње од Рајачке улице, између к.п. бр. 174 и к.п. бр. 171/3, улица се делом 
простире кроз к.п. бр. 175/1, к.п. бр. 198/2, к.п. бр. 197/2 и 
 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Церске улице, између к.п. бр. 1011 и к.п. бр. 
1195/2, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1196 и завршава се између к.п. бр. 957 и к.п. бр. 935/1, 
све у КО Полом. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 1515/2 и к.п. бр. 1447, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1511, делом к.п. бр. 1511, к.п. бр. 1488, к.п. бр. 1492 и завршава се код к.п. бр. 
1879, између к.п. бр. 1515/2 и к.п. бр. 1447, све у КО Полом. 

Улица Равногорска (топоним) - почиње од Церске улице, између к.п. бр. 671 и к.п. бр. 673/2, улица се делом 
простире на к.п. бр. 670, к.п. бр. 675, к.п. бр. 662, к.п. бр. 1846/2, к.п. бр. 1885,.к.п. бр. 682, к.п. бр. 704 и 
завршава се код к.п. бр. 703, између к.п. бр. 1875 и к.п. бр. 187 1/3, све у КО Полом. 

 Улица Сувоборска( топоним) - почиње од границе са насељеним местима Горњи Бранетићи и Горњи 
Бањани између к.п. бр. 149/1 (КО Полом) и к.п. бр. 1304/1 (КО Горњи Бранетићи), улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1863, к.п. бр. 1858 и завршава се код к.п. бр. 50/12, све у КО Полом. 

 Улица Церска (топоним) -почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 1178/3 и к.п. бр. 1643/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1879, делом к.п. бр. 675, к.п. бр. 673/2 и завршава се код Равногорске 
и Улице Живојина Мишића, између к.п. бр. 671 и к.п. бр. 673/2, све у КО Полом. 

 Улица Драшкића брдо (топоним) - почиње од Церске улице, између к.п. бр. 675 и к.п. бр. 997, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1879, делом к.п. бр. 859, к.п. бр. 860/7, к.п. бр. 855, наставља дуж к.п. бр. 433 
и завршава између к.п. бр. 819 и к.п. бр. 421, све у КО Полом. 

Улица Живојина Мишића - почиње од Царске и Равногорске улице, улица се делом простире на к.п. бр. 671, 
к.п. бр. 665, к.п. бр. 912/2, к.п. бр. 910/1, к.п. бр. 907, к.п. бр. 1880, наставља дуж к.п. бр. 646, к.п. бр. 1877 и 
завршава између к.п. бр. 597 и к.п. бр. 630, све у КО Полом. 

Утврђује се назив заселака за насељено место Полом и то: 

 Заселак Петлача - обухвата к.п. бр. 480/1 и к.п. бр. 479, све у КО Полом. 
(Назив засеока је топоним) 

47. Утврђују се називи улица за насељено место Прањани и то: 

 Улица Толића коса (топоним) - почиње од Сувоборске улице, између к.п. бр. 619/4 и к.п. бр. 583/2, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 4555, к.п. бр. 560, к.п. бр. 

 Улица Градина (топоним) - почиње од улице Баре од к.п. бр. 29, улица се целом дужином простире на 
к.п. бр.4530/1, к.п. бр.4754, делом на к.п. бр.36/1, к.п. бр.42/1, к.п. бр.65, к.п. бр.67, к.п. бр.21, к.п. бр.27, 
и завршава се код улице Талића коса, између к.п. бр.3 и к.п. бр.26 све у КО Прањани. 

 Улица Баба Вишњина - почиње од Улице Баре, између к.п. бр. 140/2 и к.п. бр. 
208, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4533/1, к.п. бр. 4534 и завршава између к.п. бр. 219 и 
к.п. бр. 228, све у КО Прањани. 

 Улица Баре (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 30/1 и к.п. 
бр. 4530/1, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 29, к.п. бр. 4539/1, к.п. бр. 4547 и завршава се 
код Улице Талића коса између к.п. бр. 540, све у КО Прањани. 

 Улица Боже Продановића (Био је српски сликар, родом из Прањана, добитник низа награда; умро је 
2006. године; предлог Савета МЗ Прањани) -почиње од Улице Баре, између к.п. бр. 167 и к.п. бр. 190, 
улица се делом простире на к.п. бр. 4539/1, наставља дуж к.п. бр. 4537 и завршава код к.п. бр. 287/1, 
између к.п. бр. 268 и к.п. бр. 286, све у КО Прањани. 
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 Улица Бранка Ћопића - почиње од Улице Баре, између к.п. бр. 387 и к.п. бр. 379/1, улица се делом 
простире на к.п. бр. 4543 и завршава између к.п. бр. 382/2 и к.п. бр. 370, све у КО Прањани. 

 Улица Обилићева - почиње од Улице Баре, између к.п. бр. 201/4 и к.п. бр. 201/5, улица се делом 
простире на к.п. бр. 201/1, к.п. бр. 4570, к.п. бр. 4571 и завршава код Улице Дуго брдо, између к.п. бр. 
1150 и к.п. бр. 1160, све у КО Прањани. 

 Улица Мисије Халијард - почиње од Улице Баре, између к.п. бр. 472 и к.п. бр. 
473, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4553, к.п. бр. 4578, к.п. бр. 4600 и завршава се између 
к.п. бр. 1875 и к.п. бр. 1915/3, све у КО Прањани. 

 У лица Десанке Максимовић - почиње од Улице Пут мисије Халиј ард, између к. п. к.п. бр. и893, између к.п. бр. 4600 и к.п. бр. 1892, све у КО Прањани. 1_,: 

 Улица Милована Глишића -почиње од Улице Талића коса, између к.п. бр. 542/4 и к.п. бр. 554, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 4550 и завршава код Сувоборске улице између к.п. бр. 775/4 и к.п. 
бр. 771, све у КО Прањани. 

 Улица Сувоборска (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Коштунићи, између к.п. бр. 
4558/1 и к.п. бр. 4558/2, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4561, к.п. бр. 4613 и завршава 
између к.п. бр. 1895/3 и к.п. бр. 2385/2, све у КО Прањани. 

 Улица Ридовско поље (топоним) - почиње од Сувоборске улице, између к.п. бр. 655 и к.п. бр. 662, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 4562/1, к.п. бр. 4748 и 
 
завршава код границе са насељеним местом Миоковци, између к.п. бр. 4598 и к.п. бр. 
4214, све у КО Прањани. 

 Улица Церови (топоним) - почиње од Улице Ридовско поље, између к.п. бр. 2309/1 и к.п. бр. 2316/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 4562/3, к.п. бр. 4631 и завршава између к.п. бр. 2550 и к.п. бр. 2537/2, све 
у КО Прањани. 

 Улица Сењ (топоним) - почиње од постојеће Улице Кнеза Симе Радојевића, између 
к.п. бр. 2470/3 и к.п. бр. 2430/2, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4618 и 
завршава између к.п. бр. 2663 и к.п. бр. 2665/1, све у КО Прањани. 

 Улица Вука Караџића - почиње од Улице Сењ, између к.п. бр. 2643/1 и к.п. бр. 4618, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 4634 и завршава између к.п. бр. 2519/1 и к.п. бр. 2522/2, све у КО Прањани. 

 Улица Дуго Брдо (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, 
између к.п. бр. 1535/1 и к.п. бр. 1536, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4573 и 
завршава између к.п. бр. 1946/4 и к.п. бр. 1845/3, све у КО Прањани. 

 Улица Николе Тесле - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, од к.п. бр. 4536, улица се делом 
простире к.п. бр. 243, к.п. бр. 4585, к.п. бр. 1464, к.п. бр. 1460, и завршава код Улице Дуго брдо, код к.п. бр. 
1455/1, све у КО Прањани. 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 4536 и к.п. бр. 1301, улица се целом 
дужином простире к.п. бр. 2856, све у КО Прањани и завршава се код Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 
713 (КО Дружетићи) и к.п. бр.1525 (КО Прањани). 

 Улица Таковског устанка - почиње од Улице Патријарха Павла, између к.п. бр. 2220 (КО Дружетићи) и к.п. бр. 
1525 (КО Прањани), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4535 и завршава се код границе са 
насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 2241 (КО Дружетићи) и к.п. бр. 1539/10 (КО Прањани). 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Таковски устанак, између к.п. бр. 2251 (КО Дружетићи) и к.п. бр. 
1539/10 (КО Прањани), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4657, к.п. бр. 4588 и завршава се код 
Улице Варошица, између к.п. бр. 3647/2 и к.п. бр. 3972, све у КО Прањани. 

 Улица Поточари (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 1619/1 и 
к.п. бр. 1634/2, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4589 и завршава се између к.п. бр. 1568 и к.п. бр. 
1626, све у КО Прањани. 
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 Улица Милутина Миланковића - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 1711/2 
и к.п. бр. 1719, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4592 и завршава се код Улице Краљице Драге, 
између к.п. бр. 1969 и к.п. бр.1968, све у КО Прањани. 

 Улица Краљице Драге - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 1726/1 и к.п. бр. 
1744, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4594, делом к.п. бр. 1968, к.п. бр. 4609 и завршава се код 
Улице Милунке Савић, између к.п. бр. 1984/3 и к.п. бр. 1951/3, све у КО Прањани. 

 Улица Долов гај (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 1770 и к.п. 
бр. 1773/1, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4596, делом к.п. бр. 1774/1, наставља дуж к.п. бр. 
4596 и завршава се код Улице Краљице Драге, између к.п. бр. 1980 и к.п. бр. 1983, све у КО Прањани. 

 Улица Добрице Ћосића - почиње од границе са насељеним местом Прањани, између к.п. бр. 3379/1 и к.п. бр. 
3384, улица се делом простире на к.п. бр. 1785/1, к.п. бр. 1785/2 и завршава између к.п. бр. 1783 и к.п. бр. 1785/3, 
све у КО Прањани. 

 Улица Милунке Савић - почиње од границе са насељеним местом Дружетићи, између к.п. бр. 2820 и к.п. бр. 
3051, улица се делом простире на к.п. бр. 4608, делом к.п. бр. 4572 и к.п. бр. 4613 и завршава код Улица Дуго 
брдо, између к.п. бр. 1839 и к.п. бр. 1946/3, све у КО Прањани. 

 Улица Локва (топоним) - почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 3037 и к.п. бр. 3117, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 4605, к.п. бр. 4604, к.п. бр. 4603 и завршава између к.п. бр. 1942/3 и к.п. бр. 2189, 
све у КО Прањани. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Локва, између к.п. бр. 2886/1 и к.п. бр. 3017, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 4665, делом к.п. бр. 2931, к.п. бр. 2932/1, к.п. бр. 4666, к.п. бр. 2953, к.п. бр. 21 
81/3 и завршава код Улице Варошица, између к.п. бр. 2181 /2 и к.п. бр. 2181/3, све у КО Прањани. 

 Улица Књегиње Љубице -почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 3097 и к.п. бр. 3359, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 4670 и завршава код к.п. бр.3354, између к.п. бр. 3138/1 и к.п. бр. 3355, све у КО 
Прањани. 

 Улица Главај (топоним) - почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 4588 и к.п. бр. 3769, улица се делом 
простире на к.п. бр. 3517, к.п. бр. 3455/1, к.п. бр. 4696 и завршава између к.п. бр. 3783 и к.п. бр. 3786, све у КО 
Прањани. 

 Улица Данила Киша - почиње од Улице Војводе Степе, између к.п. бр. 3300/1 и к.п. бр. 3562/1, улица се делом 
простире на к.п. бр. 4676, наставља дуж к.п. бр. 4674 и завршава код к.п. бр. 3297, између к.п. бр. 3296 и к.п. бр. 
3299/2, све у КО Прањани. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 3715 и к.п. бр. 3695, улица се делом 
простире на к.п . бр. 4676, делом к.п. бр. 3561/2, к.п. бр. 3246/2, к.п. бр. 3248/2, к.п. бр. 3292/2, к.п. бр. 3230/1 , 
к.п. бр. 3202 и завршава код Улице Варошица, код к.п. бр. 3201, све у КО Прањани. 

 Улица Синђелићева -почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 3677 и к.п. бр. 3674/1, улица се делом 
простире на к.п. бр. 4702 и завршава између к.п. бр. 3586 и к.п. бр. 3609, све у КО Прањани. 

Улица Варошица (топоним) - почиње од Карађорђеве улице, између к.п. бр. 3655/1 и к.п. бр. 4588, улица се 
делом простире на к.п. бр. 3647/1, к.п. бр. 4705, к.п. бр. 4643, к.п. бр. 3201 , к.п. бр. 3195/1, к.п. бр. 2976, к.п. бр. 
2727, к.п. бр. 2713/3, к.п. бр. 2723, к.п. бр. 2723, к.п. бр. 2720, к.п. бр. 2951/1, к.п. бр. 2181/7 и завршава код к.п. 
бр. 4601 између к.п. бр. 2202/1 и к.п. бр. 2207/2, све у КО Прањани. 

 Улица Чачанска - почиње од Улица Варошица, између к.п. бр. 2730/2 и к.п. бр. 2732/1, улица се делом простире 
на к.п. бр. 2732/3, к.п. бр. 2730/1, к.п. бр. 2743/1, к.п. бр. 4750 и завршава код к.п. бр. 4751/1 између к.п. бр. 
2572/8, к.п. бр. 2572/5, све у КО Прањани. 

 Улица Љетовник (топоним) - почиње од Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 41 17 и к.п. бр. 4115, улица 
се делом простире на к.п. бр. 4649, к.п. бр. 4648, делом к.п . бр. 2797/1 и завршава код к.п. бр. 2804/2, између 
к.п. бр. 2804/1, к.п. бр. 2792/1, све у КО Прањани. 

 Улица Српских владара - почиње од Улице Варошица, између к.п. бр. 3976/1 и к.п. бр. 3977, улица се делом 
простире на к.п. бр. 3976/4, к.п. бр. 3976/3, к.п. бр. 4188/3, к.п. бр. 4649, к.п. бр. 4715, к.п. бр. 4716, к.п. бр. 4183, 
к.п. бр. 4653, к.п. бр. 4730 и завршава код границе са насељеним местом Миоковци, између к.п. бр. 4313, к.п. 
бр. 4301, све у КО Прањани. • 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 4187 и к.п. бр. 4209, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 4653 и завршава између к.п. бр. 4031 и к.п. бр. 405711, све у КО Прањани. 
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 Улица Ђенерала Терзића - почиње од Улице Пут за Миоковце, између к.п. бр. 4251/3, к.п. бр. 4360, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 4653 и завршава код Улице Српских владара , између к.п. бр. 4289 и к.п. 
бр. 4305, све у КО Прањани. 

 Улица Пут за Миоковце (заједничка је са постојећом ул. Пут за Миоковце у нас. месту Миоковци, опш. Чачак) 
-почиње од Улице Варошица, између к.п. бр. 3651 и к.п. бр. 3972/1, улица се целом дужином простире на к.п. 
бр. 4588 и завршава код границе са насељеним местом Миоковци (Град Чачак), између к.п. бр. 4329/3 и к.п. 
бр. 7375, све у КО Прањани. 

 Улица Бранислава Нушића - почиње од Улице Пут за Миоковце, између к.п. бр. 4226/5 и к.п. бр. 4227/2, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 4724 и завршава између к.п. бр. 3968/3 и к.п. бр. 4473, све у КО Прањани. 

 Улица Паје Јовановића - почиње од Улице Пут за Миоковце, између к.п. бр. 4366/1 и к.п. бр. 4367, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 4728 (КО Прањани) и завршава између к.п. бр. 4375 (КО Прањани) и к.п. 
бр. 2390 (КО Миоковци). 

Улица Иве Андрића - почиње од Улице Војводе Милан{Обреновића, између к.п. бр. 2235 и к.п. бр. 2238, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 4565, к.п. бр. 4622, к.п. бр. 4614 и завршава између к.п. бр. 2392/1 и к.п. 
бр. 2404, све у КО Прањани. 

 Улица Војводе Милана Обреновића - почиње од Улице Ридовско поље, између к.п. бр. 2262/1 и к.п. бр. 2317/1, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4627/1, делом к.п. бр. 2243/3, к.п. бр. 2243/2, к.п. бр. 723/3 и 
завршава код Улице Иве Андрића, код к.п. бр. 2235, све у КО Прањани. 

Утврђују се називи засела ка за насељено место Прањани и то: 
 Заселак Радивојевићи - засеок обухвата к.п. бр. 4366/2 и к.п. бр. 4743, све у КО Прањани. 
 Заселак Јевтовићи -засеок обухвата к.п. бр. 3478 у КО Прањани. 
 Заселак Црна Стена -засеок обухвата к.п. бр. 4508, к.п. бр. 4509/3, к.п. бр. 4509/2, к.п. бр. 4507/2, к.п. бр. 4507/1, 

к.п. бр. 4498, к.п. бр. 4488, и к.п. бр. 4489, све у КО Прањани. 
 Заселак Трифуновићи -засеок обухвата к.п. бр. 4437, к.п. бр. 4439/2 и к.п. бр. 4509/2, све у КО Прањани. 

(Називи свих засеока су топоними) 

48. Утврђују се називи улица за насељено место Прњавор и то: 

 Улица Гружанска (топоним) -почиње на к.п. бр. 665, између к.п. бр. 558/1 и к.п. бр. 1/5 (КО Враћевшница), 
даље наставља дуж к.п. бр. 664 и завршава се на к.п. бр. 664 између к.п. бр. 584/1 и к.п. бр. 1624/3 (КО Доња 
Црнућа), све у КО Прњавор. 

 Улица Костин брег (топоним) -почиње од Манастирске улице, на к.п. бр. 667, између к.п. бр. 623/1 и к.п. бр. 
628/1, наставља дуж к.п. бр. 667 и завршава се на к.п. бр. 667 између к.п. бр. 558/2 и к.п. бр. 631/47, све у КО 
Прњавор. 

 Улица Граовац (топоним) -почиње од к.п. бр. 646, између к.п. бр. 616/2 и к.п. бр. 7 (КО Враћевшница), наставља 
дуж к.п. бр. 646, к.п. бр. 66, затим кроз к.п. бр. 563 и завршава се на к.п. бр. 562 између к.п. бр. 564 и к.п. бр. 561, 
све у КО Прњавор. 

 Улица Учитељска -почиње од к.п. бр. 620/11, између к.п. бр. 620/9 и к.п. бр. 616/2, наставља дуж к.п. бр. 620/11 
и завршава се на к.п. бр. 620/11 између к.п. бр. 608 и к.п. бр. 620/1, све у КО Прњавор. 

 Улица Војводе Степе -почиње од Манастирске улице на к.п. бр. 673/1, између к.п. бр. 621/18 и к.п. бр. 535/2, 
наставља дуж к.п. бр. 673/1, к.п. бр. 642 и завршава се на к.п. бр. 642 између к.п. бр. 117 и к.п. бр. 115, све у КО 
Прњавор. 

 Улица Синђелићева - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 651, између к.п. бр. 271 и к.п. бр. 272/3, 
наставља дуж к.п. бр. 651 и завршава се на к.п. бр. 651 између к.п. бр. 432/1 и к.п. бр. 168/6, све у КО Прњавор. 

 Улица Пушница (топоним) -почиње од улице Војводе Степе на к.п. бр. 642, између 
к.п. бр. 126/4 и к.п. бр. 131, наставља дуж к.п. бр. 645 и завршава се на к.п. бр. 645између к.п. бр. 143 и к.п. бр. 
136, све у КО Прњавор. ■ 
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 Улица Карађорђева - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 681, између к.п. бр. 367/2 и к.п. бр. 
199/2 (КО Липовац), наставља дуж к.п. бр. 681 , к.п. бр. 659 и завршава се на к.п. бр. 659 између к.п. бр. 354 
и к.п. бр. 377/4, све у КО Прњавор. 

 Улица Манастирска - почиње од к.п. бр. 666, између к.п. бр. 628/21 и к.п. бр. 621/11, наставља дуж к.п. бр. 666, 
к.п. бр. 655 и завршава се на к.п. бр. 655 између к.п. бр. 315 и к.п. бр. 314/1, све у КО Прњавор. 

Улица Светог Јована - почиње од Манастирске улице на к.п. бр. 655, између к.п. бр. 536 и к.п. бр. 397/1 О, 
наставља дуж к.п. бр. 660, затим кроз к.п. бр. 543, к.п. бр. 549, к.п. бр. 550/1, к.п. бр. 550/2, к.п. бр. 387, к.п. бр. 
386/1, к.п. бр. 381/1, наставља дуж к.п. бр. 657 и завршава се на к.п. бр. 657 између к.п. бр. 399 и к.п. бр. 317/1, 
све у КО Прњавор. 

 Улица Таковског устанка - почиње између к.п. бр. 15 (КО Враћевшница) и к.п. бр. 843/3 (КО Липовац), 
прелази преко к.п. бр. 15 (КО Враћевшница), к.п. бр. 843/2 и к.п. бр. 843/1 (КО Липовац), наставља дуж к.п. бр. 
681 (КО Прњавор) и завршава се на к.п. бр. 681 између к.п. бр. 367/2 (КО Прњавор) и к.п. бр. 200 (КО 
Липовац). 

 Улица Десанке Максимовић -почиње између к.п. бр. 13/9 и к.п. бр. 13/7 (КО Враћевшница), пролази дуж 
к.п. бр. 628/38, прелази преко к.п. бр. 631/28 и к.п. бр. 628/34 и завршава се на к.п. бр. 631/18 КО 
Прњавор. 

Утврђују се називи засеока за насељено место Прњавор и то: 

 Заселак Манастир - налази се на к.п. бр.96, к.п. бр.101, к.п. бр.100, к.п. бр.99, к.п. бр.98 и к.п. бр.б, све у КО 
Прњавор. (Назив засеока је топоним) 

49. Утврђују се називи улица за насељено место Рељинци и то: 

 Улица Ибарски пут - почиње од границе са насељеним местом Угриновци, између к.п. бр. 1300/1 и к.п. бр. 
1301/1, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1336, к.п. бр. 1337 и завршава код границе са насељеним 
местом Заграђе, између к.п. бр. 388/1 и к.п. бр. 1282, све у КО Рељинци. 

 Улица Каменорезачка (топоним) - почиње од Улице Риџинац, између к.п. бр. 1337 и к.п. бр. 403/1, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1285, к.п. бр. 1296 и завршава код границе са насељеним местом Заграђе, 
између к.п. бр. 420 и к.п. бр. 434/2, све у КО Рељинци. 

 Улица Риџинац (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 400/1 и к.п. бр. 1285, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 399/3, к.п. бр. 1285, к.п. бр. 1293, к.п. бр. 1292 и завршава код границе са 
насељеним местом Заграђе, између к.п. бр. 82 и к.п. бр. 83, све у КО Рељинци. 

 Улица Копривница (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 1284/3 и к.п. бр. 706, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1312, к.п. бр. 1288/2, к.п. бр. 1289, делом к.п. бр. 126 и завршава код к.п. бр. 
137/3, све у КО Рељинци. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Копривница, између к.п. 6р. 220 и к.п. бр. 2Тл , улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1287, к.п. бр. 1286, к.п. бр. 1298 и завршава код к.п. бр. 1336, све у КО Рељинци. 

 Улица Војводе Живојина Мишића - почиње од Улице Десанке Максимовић, између к.п. бр. 481 и к.п. бр. 477/3, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1302, к.п. бр. 1303, наставља к.п. бр. 1302 и завршава код Улице 
Десанке Максимовић, између к.п. бр. 447/3 и к.п. бр. 481, све у КО Рељинци. 

 Улица Стара пруга (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Угриновци, између к.п. бр. 1336 и к.п. 
бр. 1300/2, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1300/1, к.п. бр. 1304/2 и завршава код границе са 
насељеним местом Угриновци, између к.п. бр. 584 и к.п. бр. 1308, све у КО Рељинци. 

 Улица Селиште (топоним) - почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 736 и к.п. бр. 960/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1314, делом к.п. бр. 739, к.п. бр. 751, наставља к.п. бр. 1314 и завршава између к.п. 
бр. 1109/2 и к.п. бр. 1101/2, све у КО Рељинци. 

 Улица Цара Душана -почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 719 и к.п. бр. 721/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 718, делом к.п. бр. 1313, к.п. бр. 1314, к.п. бр. 1320 и завршава између к.п. бр. 994 
и к.п. бр. 1043, све у КО Рељинци. 
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 Улица Пољана (топоним) -почиње од Улице Ковачево, између к.п. бр. 1156 и к.п. бр. 1157, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1319, к.п. бр. 1145/2, к.п. бр. 1134 и завршава код к.п. бр. 1137/5, између к.п. бр. 
1137/2 и к.п. бр. 1137/1, све у КО Рељинци. 

 Улица Ковачево (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Заграђе, између к.п. бр. 1145/3 (КО 
Рељинци) и к.п. бр. 1306 /л (КО Заграђе), улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1319, делом  к.п. бр. 
1177/1, к.п. бр. 1175/2, к.п. бр. 1162, наставља дуж к.п. бр. 1319 и завршава између к.п. бр. 1191 и к.п. бр. 1202, 
све у КО Рељинци. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Селиште, између к.п. бр. 789 и к.п. бр. 874, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1317, к.п. бр. 1299, к.п. бр. 1318 и завршава код Улице Ковачево, између к.п. бр. 856 и к.п. 
бр. 1160, све у КО Рељинци. 

50. Утврђују се називи улица за насељено место Рудник и то: 

 Улица Варнички пут (топоним) - представља продужетак постојеће Качерске улице, почиње између к.п. бр. 
1022/1 и к.п. бр. 1017/1, пружа се дуж к.п. бр. 2466, а завршава се на граници са насељеним местом Заграђе, 
између к.п. бр. 636/3 и к.п. бр. 627, све у КО Рудник. 

 Улица Ћерамиде (топоним) - почиње од Улице Варнички пут на к.п. бр. 676, прелази преко к.п. бр. 740, пружа 
се дуж к.п. бр. 2493, а завршава се између к.п. бр. 711 и к.п. бр. 1О 14, све у КО Рудник. 

 Улица Јарменовачка (топоним) - почиње између к.п. бр. 957 и к.п. бр. 959/4 нр1рка се дуж к.п. бр. 2465, а 
завршава се на граници са насељеним местом Гуришевци између к.п. бр. 2484 и к.п. бр. 303, све у КО Рудник.
 - 

 Улица Ловачка - почиње од Јарменовачке улице између к.п. бр. 537/1 и к.п. бр. 2465 пружа се дуж к.п. бр. 2473, 
прелази преко к.п. бр. 559/3, к.п. бр. 553/1, наставља дуж к.п. бр. 2473, а завршава се између к.п. бр. 456/1 и к.п. 
бр. 450, све у КО Рудник. 

 Улица Поточањи (топоним) - почиње од Јарменовачке улице на к.п. бр. 303 иде границом са насељеним 
местом Гуришевци дуж к.п. бр. 2569, к.п. бр. 2568, а завршава се између к.п. бр. 64 и к.п. бр. 2471, све у КО 
Рудник. 

 Улица Изворска (топоним) - представља продужетак постојеће Улице Војводе Арсенија Ломе, почиње 
између к.п. бр. 1089/2 и к.п. бр. 1132, пружа се дуж к.п. бр. 2497, прелази преко к.п. бр. 866, наставља 
дуж к.п. бр. 2501, к.п. бр. 2484, к.п. бр. 778, а завршава се код Јарменовачке улице између к.п. бр. 777 и 
к.п. бр. 957, све у КО Рудник. 

 Улица Првомајска -почиње између к.п. бр. 1132 и к.п. бр. 129/3, пружа се дуж к.п. бр. 2503/1, к.п. бр. 2478, а 
завршава се између к.п. бр. 1277 и к.п. бр. 1284, све у КО Рудник. 

 Улица Вијуљска (топоним) -представља продужетак постојеће Улице Орловића Павла, почиње између к.п. бр. 
1155 и к.п. бр. 1445/1, пружа се дуж к.п. бр. 2518, прелази преко к.п. бр. 1526, наставља дуж к.п. бр. 2505, к.п. 
бр. 2504, а завршава се код Првомајске улице између к.п. бр. 1159 и к.п. бр. 1161, све у КО Рудник. 

 Улица Јасеничка (топоним) -почиње од Јарменовачке улице на к.п. бр. 562, наставља дуж к.п. бр. 432, а 
завршава се између к.п. бр. 397 и к.п. бр. 396, све у КО Рудник. 

 Улица Звезданска (топоним) - почиње од Јарменовачке улице између к.п. бр. 2465 и к.п. бр. 308 пружа се дуж 
к.п. бр. 307, прелази преко к.п. бр. 2484, к.п. бр. 313, наставља дуж к.п. бр. 2474, прелази преко к.п. бр. 134, к.п. 
бр. 131, к.п. бр. 121/3, к.п. бр. 221/1, а завршава се на к.п. бр. 227, све у КО Рудник. 

 Улица Доце Марковића (био је истакнути спортиста и организатор косидбе на Руднику, несебично је 
помагао мештанима Рудника,рођен крајем 50-их година прошлог века, умро 2018. године, предлог Савета 
МЗ Рудник) - почиње од Звезданске улице између к.п. бр. 157 и к.п. бр. 160, пружа се дуж к.п. бр. 2476, а 
завршава се између к.п. бр. 592 и к.п. бр. 804, све у КО Рудник. 

 Улица Ибарски пут -почиње од границе са насељеним местом Брезовица између к.п. бр. 1765/1 и к.п. бр. 
2540/2, пружа се дуж к.п. бр. 2589, а завршава се на граници са насељеним местом Мајдан између к.п. бр. 21 
83/2 и к.п. бр. 2586, све у КО Рудник. 
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 Улица Бућина (топоним) -почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 1748/1 и к.п. бр. 1971/1, пружа се дуж 
к.п. бр. 2544/1, к.п. бр. 2540/1, код к.п. бр. 1905 скеће и пружа се дуж к.п. бр. 2539, а завршава се између к.п. 
бр. 1793 и к.п. бр. 1796, све у КО Рудник. 

 Улица Салашка (топоним) -почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2589, пружа се дуж к.п. бр. 2540/1, код кп. 
бр. 1990/2 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2543, прелази преко к.п. бр. 1926, к.п. бр. 1925, к.п. бр. 1922/1, 
наставља дуж к.п. бр. 2535, а завршава се између к.п. бр. 1823 и к.п. бр. 1470, све у КО Рудник. 

 Улица Мезуланска (топоним) - почиње од Салашке улице између к.п. бр. 1853/1 и к.п. бр. 1875, пружа се дуж 
к.п. бр. 2533/1, к.п. бр. 1566/2, к.п. бр. 1566/1, наставља дуж к.п. бр. 2533/6, а завршава се између к.п. бр. 1574 
и к.п. бр. 1600, све у КО Рудник. 

 Улица Булевар др Босе Јовановић (предлог Савета МЗ Рудник. Рођена 1929. године, као доктор и мештанин 
Рудника својим хуманим деловањем помагала мештанима и била омиљена међу њима, умрла 2006. године) -
почиње између к.п. бр. 1554 и к.п. бр. 2524/2 пружа се дуж к.п. бр. 2590, а завршава се код Улице Ибарски пут 
на к.п. бр. 2589, све у КО Рудник. 

 Улица Пекарска -почиње од Улице Булевар докторке Босе између к.п. бр. 1944/2 и к.п. бр. 2001/2, пружа се 
дуж к.п. бр. 2525/5, к.п. бр. 2546, код к.п. бр. 2007 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2526, а завршава се између к.п. 
бр. 2188 и к.п. бр. 2050/1, све у КО Рудник. 

 Улица Прлинска (топоним) - почиње од Улице Булевар докторке Босе између к.п. бр. 1627 и к.п. бр. 1628, 
пружа се дуж к.п. бр. 2526, код к.п. бр. 1635/1 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2534, к.п. бр. 2552, к.п. бр. 2553, 
к.п. бр. 2558, а завршава се на граници са насељеним местом Мајдан између к.п. бр. 2339 и к.п. бр. 2340, све у 
КО Рудник. 

 Улица Патријарха Павла -почиње од Прлинске улице између к.п. бр. 2552 и к.п. бр. 2261, пружа се дуж к.п. бр. 
2553, код к.п. бр. 2300 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2531/1, прелази преко к.п. бр. 2316, к.п. бр. 2317/1" а 
завршава се на к.п. бр. 2317/2, све у КО Рудник. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице Булевар докторке Босе између к.п. бр. 1629/1 и к.п. бр. 1597/1, пружа 
се дуж к.п. бр. 2528/1, а завршава се између к.п. бр. 1649/1 и к.п. бр. 1659, све у КО Рудник. 

 Улица Холивудска -почиње од Улице Ибарски пут између к.п. бр. 2048/3 и к.п. бр. 2022/1, пружа се дуж к.п. бр. 
2525/1, к.п. бр. 2548, а завршава се између к.п. бр. 2097 и к.п. бр. 2096, све у КО Рудник. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Рудник и то: 

 Заселак Чивовићи -простире се на к.п. бр. 42 и к.п. бр. 43/1, све у КО Рудник. 
 Заселак Стрмужнак -простире се на к.п. бр. 2102/1, к.п. бр. 2103 и к.п. бр. 2104, све у КО Рудник. (Називи свих 

заселака су топоними) 

51. Утврђују се називи улица за насељено место Ручићи и то: 

 Улица Кнеза Милоша - почиње од границе са насељеним местом Бољковци, између к.п. бр. 24/3 и к.п. бр. 32/4, 
улица се делом простире на к.п. бр. 1205/1, к.п. бр. 1205/3, 1205/6, к.п. бр. 1205/8, к.п. бр. 1205/12, к.п. бр. 
213/12 и завршава се код Београдске улице, између к.п. бр. 239/2 и к.п. бр. 1205/15, све у КО Ручићи. 

 Улица Обилићева - почиње од-Улице Кнеза Милоша, између к.п. бр. 228/1 и к.п. бр. 223/1, улица се целом 
дужином ПР99ти;ре на к.п. бр. 1209, к.п. бр. 1206/1 и завршава се код границе са насељеним местом Бољковци, 
између к.п. бр. 3/1 и к.п. бр. 1/2, све у КО Ручићи. 

 Улица Плочничка (топоним) - почиње од Обилићеве улице, између к.п. бр. 108 и к.п. бр. 80, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 105 и завршава се код к.п. бр. 102, између к.п. бр. 144 и к.п. бр. 1О 1, све у КО 
Ручићи. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Улице Кнеза Милоша, између к.п. бр. 236/1 и к.п. бр. 214/1, улица се 
делом простире на к.п. бр. 214/2, к.п. бр. 216/2, к.п. бр. 211/2, к.п. бр. 287/17, наставља дуж к.п. бр. 286/1 и 
завршава се код границе са насељеним местом Крива Река, између к.п. бр. 190 и к.п. бр. 287/12, све у КО 
Ручићи. 
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 Улица Београдска -почиње од Улице Кнеза Милоша, између к.п. бр. 245/4 и к.п. бр. 244/2, улица се делом 
простире на к.п. бр. 284/1, к.п. бр. 1190/2, к.п. бр. 1200/2 и завршава се код границе са насељеним местом 
Врнчани, између к.п. бр. 1202/4 и к.п. бр. 1205/18, све у КО Ручићи. 

 Улица Солунских ратника - почиње од Шумадијске улице, између к.п. бр. 681/6 и к.п. бр. 700, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 686, к.п. бр. 1213, к.п. бр. 1214, к.п. бр. 1100 и завршава између к.п. бр. 1125/3 
и к.п. бр. 1086, све у КО Ручићи. 

 Улица Цара Душана - почиње од Улице Солунских ратника, између к.п. бр. 658 и к.п. бр. 690, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1212, к.п. бр. 725, к.п. бр. 993, делом к.п. бр. 1001/2, наставља дуж к.п. бр. 1000 и 
завршава између к.п. бр. 1138 и к.п. бр. 1140/9, све у КО Ручићи. 

 Улица Немањина - почиње од границе са насељеним местом Бољковци, између к.п. бр. 755/1 и к.п. бр. 758, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 749, к.п. бр. 1217, к.п. бр. 457/1, делом к.п. бр. 457/3, к.п; бр. 
1204/10 и завршава се код к.п. бр. 393/3, између к.п. бр. 393/1 и к.п. бр. 389/1, све у КО Ручићи. 

 Улица Шумадијска - почиње од Београдске улице, између к.п. бр. 245/2 и к.п. бр. 246/3, улица се делом 
простире на к.п. бр. 245/1, к.п. бр. 239/2, к.п. бр. 237/2, наставља дуж к.п. бр. 1211, к.п. бр. 844 и завршава код 
границе са насељеним местом Доњи Бранетићи, између к.п. бр. 883/2 и к.п. бр. 886, све у КО Ручићи. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Ручићи и то: 

 Заселак Кичер - обухвата к.п. бр. 302 и к.п. бр. 312, све у КО Ручићи. 

52. Утврђују се називи улица за насељено место Сврачковци и то: 

 Улица Ибарски пут - почиње од к.п. бр. 2387, између к.п. бр. 80111 и к.п. бр. 3306 (КО Мајдан), наставља дуж 
к.п. бр. 2387 и завршава се на к.п. бр. 2387, између к.п. бр. 2339 и к.п. бр. 2341/2, све у КО Сврачковци. 

 Улица Првомајска - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2383, између к.п. бр. 1284/3 и к.п. бр. 1286/4, 
наставља дуж к.п. бр. 2386 и завршава се на к.п. бр. 2386, између к.п. бр. 957 и к.п. бр. 956, све у КО 
Сврачковци. 

 Улица Номинска (топоним) - почиње од Улице Кнеза Јована Лазића, између к.п. бр. 1032/2 и к.п. бр. 1043, 
пружа се дуж к.п. бр. 2389, делом дуж к.п . бр. 2379, прелази преко к.п. бр. 787 и наставља у насељено место 
Мајдан, опет -ое вр.аћа у насељено место Сврачковци, прелази преко к.п. бр. 2437, к.п. бр. 2375, делом к.п. бр. 
765/4, делом к.п. бр. 2416, преко к.п. бр. 2374, опет преко к.п. бр. 241 6, преко к.п. бр. 3374/1 (КО Мајдан), преко 
к.п. бр. 712/1, к.п. бр. 2410, делом дуж к.ц. бр. 691/1, где завршава између к.п. бр. 690/4 и к.п. бр. 681, све у КО 
Сврачковци. 

 Улица Кнеза Јована Лазића (улица под истим називом постоји и у нас. месту Горњи Милановац) - почиње 
од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2388, између к.п. бр. 1276 и к.п. бр. 1275/1, наставља дуж к.п. бр. 2388, к.п. 
бр. 2417/1, к.п. бр. 2396, к.п. бр. 2390, затим кроз к.п. бр. 1063, к.п. бр. 1064, к.п. бр. 1066, к.п. бр. 1067, 
наставња дуж к.п. бр. 2358, к.п. бр. 2397, кроз к.п. бр. 1571, дуж к.п. бр. 2355, кроз к.п. бр. 1521 и завршава се 
на к.п. бр. 1520 
 

 Улица Ковиљачка (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 2384, између к.п. бр. 873 и к.п. бр. 
875, наставља дуж к.п. бр. 2384, к.п. бр. 854/2 и завршава се на к.п. бр. 854/1 између к.п. бр. 857/3 и к.п. бр. 
843, све у КО Сврачковци. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Кнеза Јована Лазића на к.п. бр. 1242/4, између к.п. бр. 1242/2 и 
к.п. бр. 1246/1, наставља дуж к.п. бр. 1242/4 и завршава се на к.п. бр. 1242/4 између к.п. бр. 1242/3 и к.п . 
бр. 1245, све у КО Сврачковци. 

 Улица Врбавска (топоним) - почиње од Улице Кнеза Јована Лазића на к.п. бр. 2355, између к.п. бр. 2397 и к.п. 
бр. 1883, наставља дуж к.п. бр. 2355 и завршава се на к.п. бр. 2355 између к.п. бр. 2236 и к.п. бр. 2228, све у 
КО Сврачковци. 
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 Улица Арсенија Ломе -почиње од Врбавске улице на к.п. бр. 2400, између к.п. бр. 1852/2 и к.п. бр. 1853, 
наставља дуж к.п. бр. 2400 и завршава се на к.п. бр. 2400 између к.п. бр. 2162 и к.п. бр. 1864, све у КО 
Сврачковци. 

 Улица Бранка Ћопића - почиње од Улице Кнеза Јована Лазића на к.п. бр. 2401, између к.п. бр. 1562 и к.п. бр. 
1564/1, наставља дуж к.п. бр. 2401 и завршава се на к.п. бр. 2401 између к.п. бр. 2016/1 и к.п. бр. 2056, све 
у КО Сврачковци. 

 Улица Бањска (топоним) - почиње од Улице Кнеза Јована Лазића на к.п. бр. 2355, између к.п. бр. 1518/1 и 
к.п. бр. 1578/2, наставља дуж к.п. бр. 2355, к.п. бр. 2362 и завршава се на к.п. бр. 2362 између к.п. бр. 426/3 
и к.п. бр. 382, све у КО Сврачковци. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 1263/5, између к.п. бр. 1263/1 и к.п. 
бр. 1263/13, наставља дуж к.п. бр. 1263/1, к.п. бр. 1266/12 и завршава се на к.п. бр. 968/1 између к.п. бр. 
1266/1 и к.п. бр. 975/3, све у КО Сврачковци. 

 Улица Церских бораца - почиње од Улице Ибарски пут на к.п. бр. 1281, између к.п. бр. 1298 и к.п. бр. 1279/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1279/2, к.п. бр. 1281, кроз к.п. бр. 2417/1, к.п. бр. 2419, к.п. бр. 2420/1 и завршава се 
на к.п. бр. 1312 између к.п. бр. 6/2 (КО Неваде) и к.п. бр. 2443, све у КО Сврачковци. 

 Улица Ђуре Даничића -почиње од Улице Кнеза Јована Лазића на к.п. бр. 2358, између к.п. бр. 2411 и к.п. бр. 
620/1, наставља дуж к.п. бр. 2358 и завршава се на к.п. бр. 2350 између к.п. бр. 142 и к.п. бр. 159, све у КО 
Сврачковци. 

 Улица Синђелићева - почиње од Улице Кнеза Јована Лазића на к.п. бр. 1606, између к.п. бр. 1575/2 и к.п. бр. 
1572, наставља дуж к.п. бр. 1606 и завршава се на к.п. бр. 1612 између к.п. бр. 1613 и к.п. бр. 1610, све у КО 
Сврачковци. 

 Улица Деспотовачка (топоним) - почиње на к.п. бр. 2387 (КО Сврачковци), пружа се дуж к.п. бр. 1796 (КО 
Велереч) и завршава између к.п. бр. 2345/2 (КО Сврачковци) и к.п. бр. 1381/2 (КО Велереч). 
 
Утврђују се називи заселака за насељено место Сврачковци и то: 

 Заселак Филиповићи - налази се на к.п. бр. 568/1, к.п. бр. 568/2, к.п. бр. 566/3 и к.п. бр. 536/1, све у КО 
Сврачковци. 

 Заселак Глишићи - налази се на к.п. бр. 643, к.п. бр. 645, к.п. бр. 279/2, к.п. бр. 608, к.п. бр. 614 и к.п. бр. 287/1, 
све у КО Сврачковци. 

 Заселак Видојевића брдо -налази се на к.п. бр. 1731/3 у КО Сврачковци. 
 Заселак Урошевићи- налази се на к.п. бр. 1447 и к.п. бр. 1448, све у КО Сврачковци . (Називи свих заселака 

су топоними) 

53. Утврђују се називи улица за насељено место Семедраж и то: 

 Улица Дичинска (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Брђани, између к.п. бр. 944 и к.п. бр. 
258, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 998/3, делом к.п. бр. 932/4, к.п. бр. 998/2, к.п. бр. 927 и 
завршава код к.п. бр. 930/2, између к.п. бр. 930/1 и к.п. бр. 933, све у КО Семедраж. 

 Улица Стражевица (топоним) -почиње од Улице Пауновац, између к.п. бр. 414 и к.п. бр. 418, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 415, к.п. бр. 984, делом к.п. бр. 562/1, к.п. бр. 564/1, к.п. бр. 560/1, наставља 
дуж к.п. бр. 985/2 и завршава код к.п. бр. 985/1, између к.п. бр. 566/1 и к.п. бр. 594/2, све у КО Семедраж. 

 Улица Вучијак (топоним) -почиње од Улице Пауновац, између к.п. бр. 409/3 и к.п. бр. 413/7, улица се делом 
простире на к.п. бр. 410/1, к.п. бр. 977/3, к.п. бр. 977/1, к.п. бр. 382/1 и завршава код к.п. бр. 374/3, између 
к.п. бр. 375/1 и к.п. бр. 374/2, све у КО Семедраж. 

 Улица Пауновац (топоним) - почиње од к.п. бр. 258, улица се делом простире на к.п. бр. 974/1, к.п. бр. 411, 
к.п. бр. 276, к.п. бр. 380/1, к.п. бр. 379, к.п. бр. 372/3 и завршава код к.п. бр. 372/4, између к.п. бр. 371 и к.п. 
бр. 372/6, све у КО Семедраж. 
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 Улица Савиначка (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Шарани, између к.п. бр. 140 и к.п. 
бр. 177, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 970/2, к.п. бр. 970/3 и завршава код к.п. бр. 258, све у 
КО Семедраж. 

 Улица Гај (топоним) - почиње од Виноградске улице, између к.п. бр. 781/1 и к.п. бр. 764/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 969/2, к.п. бр. 968, делом к.п. бр. 16, к.п. бр. 201/7 и завршава код к.п. бр. 978, 
између к.п. бр. 341 и к.п. бр. 347/1 , све у КО Семедраж. 

 Улица Ровине (топоним) - почиње од Улице Орница, између к.п. бр. 65/2 и к.п. бр. 77/2, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 66, делом к.п. бр. 47/2, к.п. бр. 44/1 и завршава код к.п. бр. 45, између к.п. бр. 
47/1 и к.п. бр. 44/1, све у КО Семедраж. 

 Улица Орница (топоним) - почиње од Улице Гај, између к.п. бр. 65/2 и к.п. бр. 103, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 969/2 и завршава између к.п. бр. 458/1 и к.п. бр. 695/1, све у КО Семедраж. 

 Улица Виноградска (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 860/1 и к.п. бр. 674/8, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 992, к.п. бр. 969/2, к.п. бр. 781/2, к.п. бр. 71 5/2, делом к.п. бр. 702/2, 
к.п. бр. 693/2, к.п. бр. 473/2 и завршава код к.п. бр. 258 између к.п. бр. 475/1 и к.п. бр. 647/1, све у КО 
Семедраж. 

 Улица Илијак (топоним) -почиње од Виноградске улице, између к.п. бр. 781/3 и к.п. бр. 770/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 983/1, к.п. бр. 883, к.п. бр. 994, делом к.п. бр. 817/1 и завршава код к.п. бр. 824/3 
између к.п. бр. 824/1 и к.п. бр. 824/2, све у КО Семедраж. 

 Улица Ибарски пут - почиње од границе са насељеним местом Брусница, између к.п. бр. 864 и к.п. бр. 991/1, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 990 и завршава између к.п. бр. 674/1 и к.п. бр. 674/6, све у КО 
Семедраж. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Семедраж и то: 

 Заселак Калијџије - обухвата к.п. бр. 960/2, к.п. бр. 964/3, к.п. бр. 964/2, к.п. бр. 903/3, к.п. бр. 964/1, к.п. 
бр. 958/2 и к.п. бр. 959, све у КО Семедраж. 

 Заселак Воденика - обухвата к.п. бр. 894/1 и к.п. бр. 894/3, све у КО Семедраж. (Називи свих заселака су 
топоними) 

54. Утврђују се називи улица за насељено место Синошевићи и то: 

 Улица Таковска -почиње од границе са насељеним местом Врнчани, између к.п. бр. 34/1 и к.п. бр. 26/2, улица 
се целим делом простире на к.п.бр.810/1 и завршава код Улице Злоступ, све у КО Синошевићи. 

 Улица Доњокрајска -почиње од границе са насељеним местом Калиманићи, између к.п. бр. 515 ( КО 
Калиманићи) и к.п. бр. 468 (КО Синошевићи) улица се целом дужином простире на к.п. бр. 826 к.п. бр. 406, 
делом к.п. бр. 397, к.п. бр. 401, к.п. бр. 
180, к.п. бр. 204, наставља дуж к.п. бр. 813 и завршава код Улице Злоступ, између к.п. бр. 224, и к.п.бр. 365/1, 
све у КО Синошевићи. 

 Улица Злоступ (топоним) -почиње од Таковске улице између к.п. бр. 274/8 и к.п. бр. 305/1, улица се делом 
простире на к.п. бр. 36, к.п. бр. 265/1, наставља дуж к.п. бр. 808/1 и завршава код границе са насељеним местом 
Калиманићи, између к.п. бр. 5 и к.п. бр. 6, све у КО Синошевићи. 

 Улица Кнегиње Љубице -почиње од Улице Љевајска, између кп. бр. 610 и к.п. бр. 611, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 817, к.п. бр. 81 1/1, наставља делом к.п. бр. 36 и завршава код  к.п. бр. 45/1, све у КО 
Синошевићи. 

 Улица Љевајска - почиње од границе са насељеним местом Таково, између к.п. бр. 359/1 (КО Таково) и к.п. бр. 
612/2 (КО Синошевићи), улица се делом простире на к.п.бр. 61О, к.п. бр. 603/8, к.п. бр. 588, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 533 и завршава између к.п. бр. 520 и к.п. бр. 519, све у КО Синошевићи. 

 Улица Таковског устанка — почиње од улице Николића брдо, између к.п. бр. 694 и к.п. бр. 692, улица се целом 
дужином простире к.п. бр. 812, к.п. бр. 650/1, делом к.п. бр. 652/1, к.п. бр. 653/1 и завршава се код к.п. бр. 36, 
све у КО Синошевићи. 
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 Улица Николића брдо (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Таково, између к.п. бр. 693 и к.п. 
бр. 708/2, улица се целом дужином простире к.п. бр. 820/1, к.п. бр. 765 и завршава се код к.п. бр. 36, између 
к.п. бр. 793/1 и к.п. бр. 789/4 у КО Синошевићи. 

 Улица Живојина Мишића - улица се наставља од Улице Живојина Мишића из насељеног места Таково, 
почиње од границе са насељеним местом Таково и налази се на к.п. бр. 803/1, КО Синошевићи. 

 Улица Немањина - почиње од Улице Љевајска, између к.п. бр. 603/3 и к.п. бр. 609, улица се простире дуж к.п. 
бр. 608/11 и завршава између к.п. бр. 604/2 и к.п. бр. 608/1, све у КО Синошевићи. 

 Улица Краља Александра Обреновића - почиње од к.п. бр. 713 у КО Синошевићи, иде дуж к.п. бр. 1391 у КО 
Таково и завршава се код к.п. бр. 712 у КО Синошевићи. 

55. Утврђују се називи улица за насељено место Срезојевци и то: 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 1931 између к.п. бр. 551 и к.п. бр. 631 
/2, наставља дуж к.п. бр. 1931, к.п. бр. 708, к.п. бр. 700 и к.п. бр. 1100/1 и завршава се на к.п. бр. 714/1 између 
к.п. бр. 1098 и к.п. бр. 109711, све у КО Срезојевци. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 1930 између к.п. бр. 649 и к.п. бр. 
626 /2, наставља дуж к.п. бр. 1930 и завршава се на к.п. бр. 1930, к.п. бр. 1068 и к.п. бр. 629/1, све у КО 
Срезојевци. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 1923 између к.п. бр. 108/1 и к.п. бр. 
104, наставља дуж к.п. бр. 1923 и завршава се на к.п. бр. 1923 између к.п. бр. 290 и к.п. бр. 282/1, све у КО 
Срезојевци. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 98 између к.п. бр. 69/2 и к.п. бр. 
1О 1, наставља дуж к.п. бр. 1ОО и к.п. бр. 93/1, к.п. бр. 79 и завршава се на к.п. бр. 80 између к.п. бр. 79 и к.п. 
бр. 81, све у КО Срезојевци. 

 Улица Књегиње Љубице - почиње од к.п. бр. 1921 између к.п. бр. 56/1 и к.п. бр. 1971, наставља дуж к.п. бр. 
1921, к.п. бр. 1977 и завршава се на к.п. бр. 1977 између к.п. бр. 1837 и границе са насељеним местом Горња 
Горевница, све у КО Срезојевци. 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Улице Кнегиње Љубице, на к.п. бр. 999/5 између к.п. бр. 998/4 и к.п. 
бр. 999/11 , наставља дуж к.п. бр. 999/5, затим кроз к.п. бр. 999/4 и завршава се на к.п. бр. 999/3, између 
к.п. бр. 999/2 и к.п. бр. 1786, све у КО Срезојевци. 

 Улица Борови (топоним) - почиње од Улице Кнегиње Љубице, на к.п. бр. 479 између к.п. бр. 471 и к.п. бр. 
472/4, наставља дуж к.п. бр. 479, затим кроз к.п. бр. 468/2 и завршава се на к.п. бр. 154/3 између к.п. бр. 
472/2 и к.п. бр. 473, све у КО Срезојевци. 

 Улица Бубалиште (топоним) - почиње од Улице Кнегиње Љубице, на к.п. бр. 625 између к.п. бр. 616 и к.п. 
бр. 621/1, наставља кроз к.п. бр. 618, затим дуж к.п. бр. 1920, па кроз к.п. бр. 571, поново се враћа дуж к.п. бр. 
1920 и завршава се на к.п. бр. 460 између к.п. бр. 565/2 и к.п. бр. 464, све у КО Срезојевци. 

 Улица Краљице Драге - почиње од к.п. бр. 1926 између к.п. бр. 310 и к.п. бр. 395, наставља дуж к.п. бр. 1926 
и завршава се на к.п. бр. 1926 између к.п. бр. 1766 и к.п. бр.1761/1, све у КО Срезојевци. 

 Улица Ријеп (топоним) - почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 1945 између к.п. бр. 1291/2 и к.п. бр. 
1287, наставља дуж к.п. бр. 1945 и завршава се на к.п. бр. 1945 између к.п. бр. 1250/2 и к.п. бр. 1257/3, све у КО 
Срезојевци. 

 Улица Космај (топоним) -почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 1920 између к.п. бр. 1285 и к.п. бр. 1941, 
наставља дуж к.п. бр. 1941, затим кроз к.п. бр. 1004, затим се враћа на к.п. бр. 1941, кроз к.п. бр. 1006, к.п. бр. 
909/20, к.п. бр. 909/11, к.п. бр. 909/7 и завршава се на к.п. бр. 909/4 између к.п. бр. 909/5 и к.п. бр. 1027, све у 
КО Срезојевци. 

 Улица Каменита (топоним) - поч.иње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 1955 између к.п. бр. 369 и к.п. бр. 
1424, наставља дуж к.п. бр. 1955 и завршава се на к.п. бр. 1955 између к.п. бр. 1445/2 и к.п. бр.1027, све у КО 
Срезојевци. 
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 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 952/22 између к.п. бр. 606/7 и к.п. бр. 606/5, 
наставља дуж к.п. бр. 952/22, затим кроз к.п. бр. 606/5, наставља дуж к.п. бр. 952/22 и завршава се на к.п. бр. 
952/22 између к.п. бр. 943/1 и к.п. бр. 952/6, све у КО Срезојевци. 

 Улица Васкова глава (топоним) -почиње од Улице Николе Тесле на к.п. бр. 606/2 између к.п. бр. 952/22 и к.п. 
бр. 606/21, наставља кроз к.п. бр. 953/5, к.п. бр. 953/9, к.п. бр. 953/8, к.п. бр. 953/2, к.п. бр. 958 наставља дуж 
к.п. бр. 1944, па кроз к.п. бр. 978 и завршава се на к.п. бр. 976, између к.п. бр. 974 и к.п. бр. 989, све у КО 
Срезојевци. 

 Улица Галич (топоним) - почиње између к.п. бр. 196 (КО Срезојевци) и к.п. бр. 1339 (КО Бешићи), пружа се дуж 
к.п. бр. 1972 (КО Срезојевци) и завршава се између к.п. бр. 261/2 (КО Срезојевци) и к.п. бр. 1441/1 (КО 
Бершићи). 

 Улица Паје Јовановића - почиње од Улице Галич на к.п. бр. 1560 (КО Бершићи) између к.п. бр. 196 (КО 
Срезојевци) и к.п. бр. 1338 (КО Бершићи) наставља дуж к.п. бр. 1980, к.п. бр. 1979, затим иде кроз к.п. бр. 172, 
к.п. бр. 168 и завршава се на к.п.бр.170, између к.п.бр.168, и к.п.бр.171 , све у КО Срезојевци . 

 Улица Алексе Шантића — почиње од Улице Паја Јовановића на к.п. бр. 1979, између к.п. бр. 173/1 и к.п. бр. 
173/2, наставља кроз к.п. бр. 173/2, к.п. бр. 221/2 и завршава се на к.п. бр. 221/1, између к.п. бр. 220 и к.п. бр. 
222/1, све у КО Срезојевци. 

 Улица Котарине (топоним) - почиње од Улице Кнегиње Љубице на к.п. бр. 1929, између к.п. бр. 1054 и к.п. бр. 
606/5, наставља кроз к.п. бр. 606/5, к.п. бр. 606/6, к.п. бр. 1929, к.п. бр. 606/11 , к.п. бр. 1929, к.п. бр. 802/6 
завршава се на к.п.бр. 802/5, између к.п. бр. 804/1 и к.п. бр. 1929, све у КО Срезојевци. 

 Улица Годовина (топоним) - почиње од к.п. бр. 1937, између к.п. бр. 876/3 и к.п. 878/3, наставља дуж к.п. 
бр. 1937, затим кроз к.п. бр. 851, поново се враћа на к.п. бр. 1937 и завршава се на к.п. бр. 1935, између к.п. 
бр. 931 и к.п. бр. 1929, све у КО Срезојевци. 

 Улица Мике Антића - почиње на к.п. бр. 1973/1, између к.п. бр. 441/1 и к.п. бр. 442/4, наставља између к.п. бр. 
441/2 и завршава се на к.п. бр. 440, између к.п. бр. 441/2 и к.п. бр. 439/1, све у КО Срезојевци. 

 Улица Јована Дучића - почиње између к.п. бр. 261/2 (КО Срезојевци) и к.п. бр. 1573 (КО Дренова), пружа се 
дуж к.п. бр. 1973/1 (КО Срезојевци) прелази преко к.п. бр. 1406/1 (КО Дренова) и завршава на к.п. бр. 1406/6 
(КО Дренова). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Срезојевци и то: 

 Заселак Овчица -налази се на к.п. бр. 44 у КО Срезојевци. 
 Заселак Царевићи -налази се на к.п. бр. 11/1, к.п. бр. 11/3, к.п. бр. 27/4 и к.п. бр. 9, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Стефановићи -налази се на к.п. бр. 1742 и к.п\ бр. 1725/1, све у КО 

 Заселак Јељен -налази се на к.п. бр. 1855 у КО Срезојевци. 
 Заселак Ковачевићи -налази се на к.п. бр. 751 у КО Срезојевци. 
 Заселак Проковићи -налази се на к.п. бр. 738 у КО Срезојевци. 
 Заселак Космај -налази се на к.п. бр. 1051 у КО Срезојевци. 
 Заселак Ивановићи -налази се на к.п. бр. 1915, к.п. бр. 1889/10, к.п. бр. 1889/9, к.п. бр. 1889/7, к.п. бр. 1889/11 

и к.п. бр. 1889/8, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Липа -налази се на к.п. бр. 1899 у КО Срезојевци. 
 Заселак Марковићи -налази се на к.п. бр. 1586/1, к.п. бр. 1588/1 и к.п. бр. 1582, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Стојановићи -налази се на к.п. бр. 1105 и к.п. бр. 1108/5, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Марјановићи -налази се на к.п. бр. 908/7, к.п. бр. 1049/1, к.п. бр. 1048/2, к.п. бр. 1042/2 и к.п. бр. 

908/1, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Маришићи -налази се на к.п. бр. 918, к.п. бр. 914/3 и к.п. бр. 922, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Чукара -налази се на к.п. бр. 1331/3 у КО Срезојевци. 
 Заселак Ливадице -налази се на к.п. бр. 427 /1, к.п. бр. 429, све у КО Срезојевци. 
 Заселак Осоје -налази се на к.п. бр.1020 у КО Срезојевци. 
 Заселак Ђорђевићи -налази се на к.п. бр. 1827 и к.п. бр. 1823/2, све у КО Срезојевци. (Називи свих 

заселака су топоними) 
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56. Утврђују се називи улица за насељено место Таково и то: 

 Улица Савиначка (топоним) -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1417/3 између к.п. бр. 767 и к.п. бр. 973/3, 
наставља дуж к.п. бр.1417/3, к.п. бр. 1417/2, к.п. бр. 743/2 и завршава се на к.п. бр. 743/1 О између к.п. 
бр,.744/1 у граници са насељеним местом Шарани, све у КО Таково. 

 Улица Устаничка -почиње од Улице Савиначки пут на к.п. бр. 1398/1 између к.п. бр. 769/2 и к.п. бр. 973/1, 
наставља дуж к.п. бр.1398/1, к.п. бр. 1417/2, к.п. бр. 743/2 и завршава се на к.п. бр. 1398/1 између к.п. бр. 93 и 
границе са насељеним местом Клатичево, све у КО Таково. 

 Улица Живојина Мишића -почиње од Улице Алексе Шантића на к.п. бр. 1398/4 између к.п. бр.1395/2 и к.п. 
бр. 1398/3, наставља дуж к.п. бр.1395/1 и завршава се на к.п. бр. 1395/1 између к.п. бр. 203 граници са 
насељеним местом Синошевићи, све у КО Таково. 

 Улица Краља Александра Обреновића -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1391 између к.п. бр.769/1 
и к.п. бр.258/1, наставља дуж к.п. бр.1391 и завршава се на к.п. бр. 1391 између к.п. бр. 24 и границе са 
насељеним местом Синошићи, све у КО Таково. 

 Улица Надежде Петровић - почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 261/1 између к.п. бр. 261/2 и к.п. бр. 260, 
наставља дуж к.п. бр.261/1 и завршава се на к.п. бр. 255/2 између к.п. бр. 261/8 и к.п. бр. 255/4, све у КО 
Таково. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Краља Александра Обреновић на к.п. бр. 1406 између к.п. бр. 236 
и к.п. бр. 769/1, наставља дуж к.п. бр. 1406 и завршава се на к.п. бр. 1406 између к.п. бр. 233/2 и к.п. бр. 
118/2, све у КО Таково. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1401 између к.п. бр. 151 и к.п. бр. 284/2, 
наставља дуж к.п. бр.1401 и завршава се на к.п. бр. 1401 између к.п. бр. 54 и к.п. бр. 123, све у КО Таково. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Краља Александра Обреновића на к.п. бр. 1399 између к.п. 
бр. 23/2 и к.п. бр. 28/1, наставља дуж к.п. бр.1399, затим иде кроз к.п. бр. 25/2, па наставља дуж к.п. бр. 1400 
и завршава се на к.п. бр. 1400 између к.п. бр. 79 и к.п. бр. 19/2, све у КО Таково. 

 Улица Иве Андрића -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 154 између к.п. бр. 111 и к.п. бр. 148, наставља 
дуж к.п. бр.154 и завршава се на к.п. бр. 136 између к.п. бр. 
118/3 и к.п. бр. 137/1, све у КО Таково. 

 Улица Дрењски пут (топоним) -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1426 између к.п. бр. 788/1 и к.п. бр. 
973/6, наставља дуж к.п. бр.1426, к.п. бр. 1427 и завршава се на к.п. бр. 1427 између к.п. бр. 1251 и к.п. бр. 
1254/2, све у КО Таково. 

 Улица Краљице Драге -почиње од Улице Дрењски пут на к.п. бр. 1432између к.п. бр. 968 и к.п. бр.967/2, 
наставља дуж к.п. бр.1432 и завршава се на к.п. бр. 1434 између к.п. бр. 1063 и к.п. бр. 744/1, све у КО Таково. 
■ 

 Улица Криви пут (топоним) -почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1403 између к.п. бр. 285/3 и к.п. бр. 
278, наставља дуж к.п. бр.1403, к.п. бр. 1405 и завршава се на к.п. бр. 1405 између к.п. бр.1210/3 и к.п. бр. 
1228, све у КО Таково. 

 Улица Дрињачко брдо (топоним) - почиње од Улице Дрењски пут на к.п. бр. 1428 између к.п. бр. 912/2 и к.п. 
бр. 907/2, наставља дуж к.п. бр.1428 и завршава се на к.п. бр. 1428 између к.п. бр. 832 и к.п. бр. 820, све у КО 
Таково. 

 Улица Војводе Степе -почиње од Улице Дрењски пут на к.п. бр. 1429 између к.п. бр. 1131 и к.п. бр. 924/2, 
наставља дуж к.п. бр.1429, к.п. бр. 1430, малим делом дуж к.п. 
бр. 1432, к.п. бр. 1323, затим кроз к.п. бр. 1339, к.п. бр. 1351/1 и завршава се на к.п. бр. 1351/2 између к.п. 
бр. 1352/1 и к.п. бр. 1350, све у КО Таково. 

 Улица Кнеза Милоша Обреновића - почиње од раскрснице Улица Савиначки пут и Устаничке, на к.п. бр. 
1398/1 између к.п. бр. 1417/3 и к.п. бр. 769/2, наставља дуж к.п. бр.1398/1, к.п. бр. 1398/2, к.п. бр. 1398/3, 
к.п. бр. 1398/4, затим малим делом иде кроз насељено место Синошевићи на к.п. бр. 36, даље наставља дуж 
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к.п. бр. 1392/2 (КО Таково), к.п. бр. 1392/1 и завршава се на к.п. бр. 1392/1 између к.п. бр. 345 и к.п. бр. 
373/2. 

 Улица Љевајска (топоним) - почиње од Улице Кнеза Милоша Обреновића на к.п. бр. 363 између к.п. бр. 
362/15 и к.п. бр. 360/2, наставља дуж к.п. бр.363 и завршава се на к.п. бр. 363 између к.п. бр. 349 и границе 
са насељеним местом Синошевићи, све у КО Таково. 

Улица Ђуре Јакшића - почиње од Улице Кнеза Милоша Обреновића на к.п. бр. 379 између к.п. бр. 364/8 
и к.п. бр. 368/2, наставља дуж к.п. бр. 379, к.п. бр. 1409, к.п. бр. 1410 и завршава се на к.п. бр. 1410 између 
к.п. бр. 1405/1 и к.п. бр. 482/2, све у КО Таково. 

 Улица Мије Алексића - почиње од Улице Савиначки пут на к.п. бр. 1417/2 између к.п. бр. 581/1 и к.п. бр. 
479/2, наставља дуж к.п. бр.1407/4, делом к.п. бр. 1407/2, прелази преко к.п. бр. 479/4, преко к.п. бр. 571/3 
и делом дуж к.п. бр. 1407/1 и завршава се између к.п. бр. 364/4 и к.п. 463/1, све у КО Таково. 

 Улица Бранислава Нушића -почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 1432 између к.п. бр. 981/3 и к.п. бр. 
1056/1, наставља дуж к.п. бр.1425 и завршава се на к.п. бр. 1424 између к.п. бр. 1015 и к.п. бр. 993/2, све у 
КО Таково. 

 Улица Милунке Савић -почиње од Улице Мије Алексића на к.п. бр. 454/2 између к.п. бр. 454/4 и к.п. бр. 
452/1, наставља дуж к.п. бр.454/2, затим иде кроз к.п. бр. 1408/8, к.п. бр. 448, к.п. бр. 426/1 и завршава се 
на к.п. бр. 426/1 између к.п. бр. 425 и к.п. бр. 426/3, све у КО Таково. 

 Улица Мрђеничка (топоним) - почиње од Улице Ђуре Јакшића на к.п. бр. 1415/1 између к.п. бр. 419 и к.п. 
бр.523/1, наставља дуж к.п. бр.1415/1 и завршава се на к.п. бр. 1415/2 између к.п. бр. 557/2 и к.п. бр. 1416/2, 
све у КО Таково. 

-- Улица Жуњска (топоним) - почиње од Улице Мрђенички пут на к.п. бр. 1414 између к.п. бр. 517 и к.п. 
бр. 630, наставља дуж к.п. бр.1414 и завршава се на к.п. бр. 1414 између к.п. бр. 496 и к.п. бр. 650, све у КО 
Таково. 

 Улица Воденички пут (топоним) - почиње од Улице Савиначки пут на к.п. бр. 141711 између к.п. бр. 588/1 
и к.п. бр. 594/1, наставља делом дуж к.п. бр.1417/1, затим кроз к.п. бр. 588/1, к.п. бр. 1408/7, к.п. бр. 593/1, 
наставља дуж к.п. бр. 141 8/2 и завршава се на к.п. бр. 1418/2 између к.п. бр.611/1 и к.п. бр. 1418/1, све у 
КО Таково. 

 Улица Тоцилине (топоним) - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 1429 између к.п. бр. 1129/1 и к.п. 
бр. 1128/2, наставља дуж к.п. бр.1429 и завршава се на к.п . бр. 1429 између к.п. бр. 1 165/1 и к.п. бр. 1170/3, 
све у КО Таково. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 1096/2 између к.п. бр. 11ОО и к.п. бр. 
1096/3, наставља кроз к.п. бр.1091, к.п. бр. 1083/2, к.п. бр. 1090/1 , к.п. бр. 1085/2 и завршава се на к.п. бр. 1432 
између к.п. бр. 1066 и к.п. бр. 931/1, све у КО Таково. 

 Улица Петлово брдо (топоним) - почиње од к.п. бр. 1010 између к.п. бр. 1281/1 и границе са насељеним местом 
Семедраж, наставља дуж к.п. бр. 1010, к.п. бр. 1280, к.п. бр. 1445, завршава се на к.п. бр. 1445 између к.п. бр. 
1387 и границе са насељеним местом Брусница, све у КО Таково. 

 Улица Алексе Шантића - почиње од Улице Бранислава Нушића на к.п. 1425 између к.п. бр. 1006/2 и к.п. бр. 
1037, наставља кроз к.п. бр. 1037, к.п. бр.1006/1, к.п. бр. 1010, к.п. бр. 1008, к.п. бр. 600 и завршава се на к.п. бр. 
599 између к.п. бр. 600 и к.п. бр. 598/2, све у КО Таково. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Таково и то: 

 Заселак Ауто пут - налази се на к.п. 736/2, к.п. бр. 737/2, к.п. бр. 741/3 и к.п. бр. 741/1, све у КО Таково. 
 Заселак Пантелића насеље -налази се на к.п. бр. 688/3, к.п. бр. 693/1 и к.п. бр. 693/2, све у КО Таково. 
 Заселак Ливаде - налази се на к.п. бр. 720, к.п. бр. 719/1 и к.п. бр. 719/2, све у КО Таково. 
 Заселак Чаир - налази се на к.п. бр. 664, к.п. бр. 662 и к.п. бр. 667/1, све у КО Таково. (Називи свих заселака су 

топоними) 
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57. Утврђују се називи улица за насељено место Теочин и то: 

 Улица Равногорска (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Брајићи између к.п. бр. 807 (КО 
Теочин) и к.п. бр. 833 (КО Теочин), пружа се дуж целе к.п. бр. 2746 (КО Теочин), иде границом са насељеним 
местом Брезна дуж к.п. бр.2803 (КО Теочин) и завршава се између к.п. бр. 2666 (КО Теочин) и к.п. бр.899 (КО 
Брезна). 

 Улица Теочински крст (топоним) - почиње од Равногорске улице на к.п. бр. 2746, пружа се дуж к.п. бр. 2725, 
прелази преко к.п. бр. 335, к.п. бр. 333/5, к.п. ба- 333/6, к.п. бр. 333/13, к.п. бр. 144, к.п. бр. 143, к.п. бр. 329, 
наставља дуж к.п. бр. 2728, прелази преко к.п. бр. 152, к.п. бр. 151/7, наставља дуж к.п. бр. 2728, прелази преко 
к.п. бр. 60/7, к.п. бр. 60/6, к.п. бр. 60/5, к.п. бр. 60/4, к.п. бр. 171/1, к.п. бр. 174, к.п. бр. 171/2, наставља дуж к.п. 
бр. 2728, и завршава се код Улице Милана Јевтовића између к.п. бр. 174 и к.п. бр. 239/2, све у КО Теочин. 

 Улица Карађорђева - почиње од од Улице Теочински крст између к.п. бр. 730 и к.п. бр. 736/2, пружа се дуж к.п. 
бр. 2744, а завршава се између к.п. бр. 700 и к.п. бр.707, све у КО Теочин. 

 Улица Милана Јевтовића (настрадао је на Кошарама херојски бранећи отаџбину 1999, није имао ни 20 година, 
биографија је потпуно неважна, предлог Савета МЗ Теочин) - почиње од Улице Теочински крст између к.п. бр. 
351 и к.п. бр. 335, пружа се 
дуж целе к.п. бр. 2725, прелази преко к.п. бр. 370, к.п. бр. 426, к.п. бр. 425, наставља дуж к.п. бр. 2725, и 
завршава се код Улице Теочински крст између к.п. бр. 236 и к.п. бр. 2728, све у КО Теочин. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Милана Јевтовића између к.п. бр. 786 и к.п. бр. 785, пружа се дуж 
к.п. бр. 2745, к.п. бр. 2729, прелази преко к.п. бр. 1032, наставља дуж к.п. бр. 2745, прелази преко к.п. бр. 
1255/2, к.п. бр. 1255/1, к.п. бр. 1254, к.п. бр. 1252, к.п. бр. 1442/2, к.п. бр. 1438/1, наставља дуж к.п. бр. 2755, 
к.п. бр. 2752, скреће и наставља дуж к.п. бр. 2726, а завршава се на граници са насељеним местом Горњи 
Бањани између к.п. бр. 77/1 и к.п. бр. 77/2, све у КО Теочин. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Краљице Драге између к.п. бр. 2758 и к.п. бр. 1399/2, пружа се дуж 
к.п. бр.1399/1, прелази преко к.п. бр. 1309, к.п. бр. 1310, наставља дуж к.п. бр.2758, прелази преко  к.п. 
бр.1392, к.п. бр. 1393, к.п. бр. 1394/2, к.п. бр. 1390/2, наставља дуж к.п. бр. 2760, к.п. бр.1479, к.п. бр. 1478, 
к.п. бр. 2760, а завршава се између к.п. бр. 1495/1 и к.п. бр.1492/2, све у КО Теочин. 

 Улица Милутина Миланковића - почиње од Улице Краљице Драге између к.п. бр. 639 и к.п. бр. 619/2, пружа 
се дуж к.п. бр. 2740, а завршава се између к.п. бр. 621 и к.п. бр. 630/1, све у КО Теочин. 

 Улица Војводе Милића Дринчића -почиње од Улице Краљице Драге између к.п. бр. 
562 и к.п. бр.1207, пружа се дуж к.п. бр. 2750, к.п. бр. 2757/2, к.п. бр. 2757/1, а завршава се код Улице 
Иве Андрића између к.п. бр. 1963 и к.п. бр. 1962, све у КО Теочин. 

 Улица Бранка Ћопића - почиње од Улице Војводе Милића Дринчића између к.п. бр. 1147 и к.п. бр. 1148, пружа 
се дуж к.п. бр. 2751, прелази преко к.п. бр. 1131, к.п. бр. 1130, к.п. бр. 1128, к.п. бр. 1626/1, к.п. бр. 1625, к.п. бр. 
1624, к.п. бр. 1622, к.п. бр. 1612/2, а завршава се на граници са насељеним местом Горњи Бањани на к.п. бр. 
1620, све у КО Теочин. 

 Улица Синђелићева - почиње од Улице Војводе Милића Дринчића између к.п. бр. 1733 и к.п. бр.1752, пружа 
се дуж к.п. бр. 2757/1, код к.п. бр.1750/2 скреће и пружа се дуж к.п. бр. 2761, код к.п . бр. 1738 скреће и 
пружа се дуж к.п. бр. 2762, а завршава се између к.п. бр. 1800 и к.п. бр.1798, све у КО Теочин . 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Таковског устанка између к.п. бр. 1846/1 и к.п. бр.1848, пружа се 
дуж к.п. бр.2764, а завршава се код између к.п. бр. 1937/2 и к.п. бр.1939, све у КО Теочин. 

 Улица Таковског устанка - почиње од Равногорске улице на к.п. бр. 2746, иде границом са насељеним местом 
Брезна дуж к.п. бр. 2802, к.п. бр. 2779, к.п. бр. 2794 , к.п. бр. 2768, к.п. бр. 2766, к.п. бр. 2793, а завршава се 
између к.п. бр. 1882 и к.п. бр. 752/1 (КО Брезна), све у КО Теочин . 

 Улица Попова бара (топоним) - почиње од Равногорске улице између к.п. бр. 21 34 и к.п. бр.1893, пружа се 
дуж к.п. бр. 2766, прелази преко к.п. бр.2085 , наставља дуж к.п. бр. 2766, а завршава се код Улице Таковског 
устанка између к.п. бр. 2025 и к.п. бр.2768, све у КО Теочин. 

 Улица Милунке Савић -почиње на к.п. бр. 2717/4, пружа се дуж к.п. бр. 2720/6, а завршава се између к.п. бр. 
2696/2 и к.п. бр. 2698/4, све у КО Теочин. 
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 Улица Десанке Максимовић - почиње од Равногорске улице између к.п. бр. 2210/3 и к.п. бр. 2214/2, пружа се 
дуж к.п. бр. 2776, к.п. бр. 2772, прелази преко к.п. бр.2579, к.п. бр. 2583/1, к.п. бр. 2715/1, к.п. бр. 2703, наставља 
дуж к.п. бр. 2530, а завршава се између к.п. бр. 2522 и к.п. бр.2531, све у КО Теочин. 

 Улица Цара Душана - почиње од Равногорске улице између к.п. бр. 2198/5 и к.п. бр. 2145, пружа се дуж к.п. бр. 
2769, код к.п. бр. 2148 скреће и пружа се дуж к. п. бр. 2770, прелази преко к.п. бр.2431, к.п. бр. 2434/2, к.п. бр. 
2434/3, наставља дуж к.п. бр. 2770, к.п. 2772, а завршава се између к.п. бр. 2493 и к.п. бр.2494/2, све у КО Теочин. 

 Улица Живојина Мишића - почиње од Улице Цара Душана између к.п. бр. 2146/3 и к.п. бр. 2770, пружа се дуж 
к.п. бр. 2769, а завршава се између к.п. бр. 2383 и к.п. бр.2380/2, све у КО Теочин. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Равногорске улице између к.п. бр. 2292/3 и к.п. бр.2305, пружа се дуж 
к.п. бр. 2774, к.п. бр. 2351, прелази преко к.п. бр. 2350, наставља дуж к.п. бр. 2774, а завршава се у Улици 
Живојина Мишића између к.п. бр. 2332 и к.п. бр.2338, све у КО Теочин. 

 Улица Шибанска (топоним) - почиње од Улице Ђенерала Терзића на к.п. бр. 2351, прелази преко к.п. бр. 
2350, пружа се дуж к.п. бр. 2372, прелази преко к.п. бр.2373/2, к.п. бр.2370, к.п. бр.2369, к.п. бр. 2368/1, к.п. 
бр.2380/1, к.п. бр.2365, к.п. бр. 2364, к.п. бр. 2284, а завршава се на к.п. бр. 2278, све у КО Теочин. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње између к.п. бр. 957/1 (КО Теочин) и к.п. бр.587 (КО Коштунићи), иде 
границом са насељеним местом Коштунићи дуж к.п. бр. 2790 (КО Теочин), а завршава се између к.п. бр. 960/1 
(КО Теочин) и к.п. бр. 571/2 ( КО Коштунићи). 

Утврђује се назив засеока за насељено место Теочин и то: 

 Заселак Доњи Јевтовићи -простире се на к.п. бр. 67/1, к.п. бр. 67/2, к.п. бр. 69 и к.п. бр. 76/1, све у КО Теочин. 
(Назив засеока је топоним) 

58. Утврђују се називи улица за насељено место Трудељ и то: 

 Улица Царева вода (топоним) -почиње од тромеђе улица Црноречке, Таковског устанка и Војводе Живојина 
Мишића, између к.п. бр. 773/1 и к.п. бр. 696, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4079/1, делом к.п. бр. 
755, к.п. бр. 738, наставља дуж к.п. бр. 4079/1, делом к.п. бр. 131/1, к.п. бр. 130, к.п. бр. 130, к.п. бр. 102, к.п. бр. 
99 и завршава се код границе са насељеним местом Живковци (Општина Аранђеловац) између к.п. бр. 96 и к.п. 
бр.105, све у КО Трудељ. 

Улица Црноречка (топоним) - почиње од тромеђе улица Царева вода, Таковског устанка и Војводе 
Живојина Мишића, између к.п. бр. 957 и к.п. бр. 959, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 4079/1, 
делом к.п. бр.638, к.п. бр.1993, делом к.п.бр. 1999, к.п. бр. 2009, наставља дуж к.п. бр. 1984/1, к.п. бр. 1984/2, 
делом к.п. бр.4094, к.п. бр. 2095, к.п. бр. 3884, к.п. бр. 1999, к.п. бр. 2009 и завршава се између к.п. бр. 3861 и 
к.п. бр. 3832, 
све у КО Трудељ. 
 

 Улица Цара Душана - почиње од Црноречке улице између к.п. бр. 773/1 и к.п. бр. 965 к. п. бр. 967/1, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 966, к.п. бр. 1655, делом к.п. бр. 1675, к.п. бр. 1945, к.п. бр. 1911/1, к.п. 
бр. 1904 и завршава се код к.п. бр. 1905/1, између к.п. бр. 1906/5 и к.п. бр. 1906/2, све у КО Трудељ. 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 975/3 и к.п. бр.1672, улица се 
целом дужином простире на к. п. бр. 966 и завршава се код Рудничке улице између к.п. бр. 2294/2 и к.п. бр. 
2294/1, све у КО Трудељ. 

 Улица Војводе Живојина Мишића - почиње од тромеђе улица Царева вода, Црноречка и Таковског устанка, 
између к.п. бр. 696 и- к.п. бр. 959, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 670 и завршава се између к.п. 
бр. 626/2 и к.п. бр. 627, све у КО Трудељ. 

 Улица Касамовачка (топоним) - почиње од Улице Долине , између к.п. бр. 1839 и к.п. бр. 1840/2, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1851, к.п. бр. 2240, к.п. бр. 4095, к.п. бр. 1877, к.п. бр. 1879, наставља дуж 
к.п. бр.1875, к.п. бр. 4095 и завршава се између к.п. бр. 2198/2 и к.п. бр. 2226, све у КО Трудељ. 

 Улица Рудничка (топоним) - почиње од границе са насељеним местом Драгољ, између к.п. бр. 2057/6 (КО 
Драгољ) и к.п. бр.260 (КО Трудељ), улица се целом дужином простире к.п. бр. 4083 и завршава између к.п. 
бр. 2490/1 и к.п. бр.2508/1, све у КО Трудељ. 
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 Улица Јасик (топоним) - почиње од Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 1023 и к.п. бр. 1025, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 1021, к.п. бр. 1014 и завршава се код Улице Војводе Живојина Мишића, 
између к.п. бр. 1005 и к.п. бр.672, све у КО Трудељ. 

 Улица Краљице Драге - почиње од границе са насељеним местом Драгољ, између к.п. бр. 342 и к.п. бр. 340, 
улица се целом дужином простире к.п. бр. 341, к.п. бр. 342 и завршава се код границе са насељеним местом 
Драгољ, између к.п. бр. 346 и к.п. бр.356, све у КО Трудељ. 1 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње ОД Црноречке улице, између к.п. бр. 208/1 и к.п. бр. 2070, улица се делом 
простире на к.п. бр. 2069/1, к.п. бр. 2056, к.п. бр. 4089, к.п. бр. 1547 и завршава се код к.п. бр. 1537/3, све у 
КО Трудељ. 

 Улица Војводе Милана Обреновића - почиње од Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 1744 и к.п. бр.1071, 
улица се целом дужином простире на к .п. бр. 1753 и завршава се између к.п. бр. 1067 и к.п. бр. 250, све у КО 
Трудељ. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од улице Таковског устанка, између к.п. бр. 1739/1 и к.п. бр. 1781, 
улица се делом простире на 1<.п. бр. 1739/2, наставља дуж к.п. бр. 1707, к.п. бр. 4103 и завршава се између 
к.п. бр. 2607/1 и к.п. бр. 3191, све у КО Трудељ. 

 Улица Долине (топоним) - почиње од Улице Царева вода, између к.п. бр. 170 и к.п. бр. 501, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 835, делом к.п. бр. 490, к.п. бр. 832, наставља дуж к.п. бр. 816, к.п. бр. 793 и 
завршава се код Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 1152 и к.п. бр.807, све у КО Трудељ. 

 Улица Николе Тесле -почиње од Улице Таковског устанка, између к.п. бр. 897 и к.п. бр. 862, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 864, делом к.п. бр. 856, наставља дуж к.п. бр. 851, делом к.п. бр. 4087, к.п. бр. 
1162, наставља дуж к.п. бр. 70 и завршава се између к.п. бр. 1142/2 и к.п. бр. 847, све у КО Трудељ. 

 Улица Бунаја (топоним) -почиње од тромеђе улица Царева вода, Црноречка и Војводе Живојина Мишића, 
између к.п. бр. 773/1 и к.п. бр. 957, улица се делом простире на к.п. бр. 958, к.п. бр. 4080, наставља дуж к.п. бр. 
927, делом к.п. бр. 4088 и завршава се између к.п. бр. 1314 и к.п. бр.1365, све у КО Трудељ. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Трудељ и то: 

 Заселак Равниште - обухвата к.п. бр. 546, к.п. бр. 544 и к.п. бр. 543, све у КО Трудељ. 
 Заселак Мало село - обухвата к.п. бр. 3716 у КО Трудељ. 
 Заселак Пољане - обухвата к.п. бр. 86, к.п. бр. 85/2 и к.п. бр. 90/3, све у КО Трудељ. 
 Заселак Братенци - обухвата к.п. бр. 1416/1 у КО Трудељ. 

(Називи свих заселака су топоними) 

59. Утврђују се називи улица за насељено место Угриновци и то: 

 Улица Ибарски пут -почиње од границе са насељеним местом Штавица, између к.п. бр. 2603/1 и к.п. бр. 657, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 2628, к.п. бр. 2629, к.п. бр. 2624/1, к.п. бр. 2624/2, к.п. бр. 2625, 
к.п. бр. 2607/1, делом на к.п. бр. 2627 и завршава код границе са насељеним местом Рељинци, све у КО 
Угриновци. 

 Улица Карађорђева -почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 1002/3 и к.п. бр. 1003, улица се делом 
простире на к.п. бр. 2603/1, к.п. бр. 1004/2, к.п. бр. 1012/4, наставља дуж к.п. бр. 1О 12/5 и завршава код к.п. 
бр. 1006/3, између к.п. бр. 1006/1 и к.п. бр. 1006/5, све у КО Угриновци. 

 Улица Таковског устанка -почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 984/3 и к.п. бр. 979/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 983, к.п. бр. 2630, к.п. бр. 993 и завршава између к.п. бр. 7 и к.п. бр. 14/1, све у КО 
Угриновци. 

 Улица Кнеза Милоша -почиње од улице Ибарски пут, улица се делом простире на к.п. бр. 2562, к.п. бр. 2566, 
к.п. бр. 2568, к.п. бр. 1227, наставља дуж к.п. бр. 2568 и завршава између к.п. бр. 1216 и к.п. бр. 1636, све у КО 
Угриновци. 

 Улица Бранка Ћопића - почиње од Улице Ибарски пут, од к.п. бр. 2629, улица се делом простире на к.п. бр. 
2604/1, к.п. бр. 1099, наставља дуж к.п. бр. 1106, делом к.п. бр. 2608, к.п. бр. 1117, к.п. бр. 1285, к.п. бр. 1256, 
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к.п. бр. 1281, к.п. бр. 1243, к.п. бр. 1276, к.п. бр. 2572 и завршава између к.п. бр. 1614 и к.п. бр. 1296, све у КО 
Угриновци. 

 Улица Десанке Максимовић - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 927/2 и к.п. бр. 924, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 2569/2, к.п. бр. 932 и завршава између к.п. бр. 685 и к.п. бр. 740, све у КО 
Угриновци. 

 Улица Краљице Драге -почиње од Улице Ибарски пут, улица се делом простире на к.п. бр. 2604/1, к.п. бр. 
2570, к.п. бр. 1131, к.п. бр. 2608, к.п. бр. 1291 и завршава између к.п. бр. 1306 и к.п. бр. 1303, све у КО 
Угриновци. 

 Улица Патријарха Павла - почиње од Улице Илинчића потока, између к.п. бр. 868/3 и к.п. бр.861/2, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 29, делом к.п. бр. 888, к.п. бр. 889/1, наставља дуж к.п. бр. 29 и 
завршава између к.п. бр. 751 и к.п. бр. 729, све у КО Угриновци. 

 Улица Илинчића поток (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 87311 и к.п. бр.871/1, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 872, к.п. бр. 2551, делом к.п. бр. 864, к.п. бр. 818/1, к.п. бр. 853, 
к.п. бр. 279/2, к.п. бр. 268/1, наставља дуж к.п. бр. 2549 и завршава се код границе са насељеним местом 
Козељ (Општина Љиг), између к.п. бр. 161/1 и к.п. бр. 166, све у КО Угриновци. 

 Улица Николе Тесле - почиње од Улице Илинчића поток, између к.п. бр. 804 и к.п. бр. 807, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 486/3, к.п. бр. 2552 и завршава код границе са насељеним местом Трудељ, 
између к.п. бр. 308 и к.п. бр. 31О, све у КО Угриновци. 

 Улица Пут за Локву (топоним) - почиње од Улице Илинчића поток, између к.п. бр. 136 и к.п. бр. 144, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 2550, к.п. бр. 182 и завршава код границе са насељеним местом 
Козељ, између к.п. бр. 180 и к.п. бр. 186, све у КО Угриновци. 

 Улица Михаила Пупина - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 1800/1 и к.п. бр. 1806/3, улица се 
делом простире на к.п. бр. 2552, к.п. бр. 1813, к.п. бр. 552/3, наставља дуж к.п. бр. 2552, к.п. бр. 1188 и 
завршава између к.п. бр. 836/1 и к.п. бр. 1173, све у КО Угриновци. 

 Улица Кнеза Милоша - почиње од Улице Ибарски пут, од к.п. бр. 2624/2, улица се целом дужином простире 
на к.п. бр. 2605/1, делом к.п. бр. 2032/1, к.п. бр. 2608, к.п. бр. 2582, к.п. бр. 1478/1, к.п. бр. 2578, к.п. бр. 1758, 
к.п. бр. 1763, к.п. бр. 1771, к.п. бр. 1779, наставља дуж к.п. бр. 2581 и завршава између к.п. бр. 2184 и клт. бр. 
2188/3, све у КО Угриновци. 

 Улица Турски поток (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, између к.п. бр. 2624/2 и к.п. бр. 2625, улица 
се делом простире на к.п. бр. 1806/2, наставља дуж к.п. бр. 2554, делом к.п. бр. 580/1, к.п. бр. 541/2, к.п. бр. 
457/1 и завршава код к.п. бр. 458/1, између к.п. бр. 464 и к.п. бр. 457/3, све у КО Угриновци. 

 Улица Војводе Степе - почиње од Улице Кнеза Милоша, између к.п. бр. 1761 и к.п. бр. 1760, улица се делом 
простире на к.п. бр. 2578, к.п. бр. 2577, к.п. бр. 1732, к.п. бр. 1729, к.п. бр. 1720, к.п. бр. 1714 и завршава код 
к.п. бр. 1528, између к.п. бр. 1530/1 и к.п. бр. 1525, све у КО Угриновци. 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Улице Ибарски пут, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 
1975/2, к.п. бр. 2594, делом к.п. бр. 2136, к.п. бр. 2133, наставља дуж к.п. бр. 2594 и завршава код 
Обилићеве улице, између к.п. бр. 2198/1 и к.п. бр. 2211, све у КО Угриновци. 

 Улица Милунке Савић -почиње од Улице Ибарски пут, од к.п. бр. 1761, улица се целом дужином простире 
на к.п. бр. 2627, делом к.п. бр. 2586/1 , к.п. бр. 2585/1, к.п. бр. 1846, к.п. бр. 2588 и завршава код к.п. бр. 1852, 
између к.п. бр. 1854/1 и к.п. бр. 1851, све у КО Угриновци. 

 Улица Рачи поток (топоним) - почиње од Улице Милунке Савић, између к.п. бр. 1875 и к.п. бр. 1909, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 2555, к.п. бр. 2561, делом к.п. бр. 1859, к.п. бр. 2561, к.п. бр. 2559, к.п. 
бр. 2555, к.п. бр. 428, к.п. бр. 426/2, к.п. бр. 414, к.п. бр. 405, к.п. бр. 383, завршава код к.п. бр. 2562, између 
к.п. бр. 380 и к.п. бр. 373, све у КО Угриновци. 

 Улица Ђенерала Терзића -почиње од Улице Милунке Савић, између к.п. бр. 1904 и к.п. бр. 1890, улица се 
целом дужином простире на к.п. бр. 2562, к.п. бр. 2591 и завршава код к.п. бр. 2562, између к.п. бр. 1920/2 и 
к.п. бр. 1942, све у КО Угриновци. 

 Улица Немањина -почиње од Улице Ибарски пут, делом се простире на к.п. бр. 1971, к.п. бр. 2145, наставља 
дуж к.п. бр. 2592 и завршава се код Обилићеве улице, између к.п. бр. 2234/2 и к.п. бр. 2292, све у КО 
Угриновци. 
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 Улица Обилићева -почиње од Улице Кнеза Милоша, између к.п. бр. 2188/3 и к.п. бр. 2313, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 2592, к.п. бр. 2597, делом к.п. бр. 2391/1 и завршава код к.п. бр. 2398/2, 
између к.п. бр. 2393 и к.п. бр. 2619, све у КО Угриновци. 

 Улица Трудељска (топоним) - почиње од Улице Ибарски пут, улица се делом простире на к.п. бр. 1960, к.п. 
бр. 1953, к.п. бр. 1937, к.п. бр. 1932, к.п. бр. 1931/1, к.п. бр. 2168/1, к.п. бр. 2172 и завршава код к.п. бр. 265, 
између к.п. бр. 264 и к.п. бр. 2180, све у КО Угриновци. 

 Улица Милутина Миланковића - почиње од Улице Ибарски пут, хшца се делом простире на к.п. бр. 2605/1, 
к.п. бр. 1401, к.п. бр. 2574, наставља дуж 2575' и завршава између к.п. бр. 1575 и к.п. бр. 1535, све у КО 
Угриновци. - 

Утврђују се називи заселака за насељено место Угриновци и то: 

 Заселак Јевтовићи - обухвата к.п. бр. 65/1, к.п. бр. 66, к.п. бр. 62, к.п. бр. 60/1, к.п. бр.77/2 и к.п. бр. 84, све 
у КО Угриновци. 

 Вићов заселак - обухвата к.п. бр. 2354/1 у КО Угриновци. 
(Називи свих заселака су топоними) 
 
 
 
 
60. Утврђују се називи улица за насељено место Церова и то: 

 Улица Таковског устанка - почиње од Улице Иве Андрића на к.п. бр. 269, између к.п. бр. 268/1 и к.п. бр. 
271/1, наставља дуж к.п. бр. 269, к.п. бр. 864 и завршава се на к.п. бр. 864 између к.п. бр. 43/64 и к.п. бр. 
43/23, све у КО Церова. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 869, између к.п. бр. 276 и к.п. бр. 280, наставља 
дуж к.п. бр. 277, к.п. бр. 865, затим иде кроз к.п. бр. 172/1 и завршава се на к.п. бр. 172/2 између к.п. бр. 187 и 
к.п. бр. 172/1, све у КО Церова. 

 Улица Краљице Драге - почиње од Улице Брезјак на к.п. бр. 626/4, између к.п. бр. 627 и к.п. бр. 626/2, наставља 
дуж к.п. бр. 626/3, к.п. бр. 623/2, к.п. бр. 625/2, к.п. бр. 619/2, к.п. бр. 664/2, к.п. бр. 873, затим иде кроз к.п. бр. 
673/4, к.п. бр. 873, к.п. бр. 708, наставља дуж к.п. бр. 881 и завршава се на к.п. бр. 881 између к.п. бр. 716 и к.п. 
бр. 717, све у КО Церова. 

 Улица Кленовачка (топоним) - почиње од к.п. бр. 557, између к.п. бр. 557 и к.п. бр. 745 (КО Давидовица), 
наставља дуж к.п. бр. 804 (КО Давидовица), наставља кроз к.п. бр. 464, к.п. бр. 465, к.п. бр. 467, затим дуж к.п. 
бр. 870 и завршава се на к.п. бр. 870 између к.п. бр. 477/1 и к.п. бр. 513, све у КО Церова. 

 Улица Јаркови (топоним) - почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 105, између к.п. бр. 498 и к.п. бр. 77, 
наставља дуж к.п. бр. 105, к.п. бр. 88 и завршава се на к.п. бр. 88 између к.п. бр. 89/2 и к.п. бр. 90/1, све у КО 
Церова. 

 Улица Војводе Степе - почиње од к.п. бр. 310, између к.п. бр. 453 и к.п. бр. 323/1, наставља дуж к.п. бр. 310, 
к.п. бр. 867, к.п. бр. 647, затим иде кроз к.п. бр. 632 и завршава се на к.п. бр. 631 између к.п. бр. 869 и к.п. бр. 
636, све у КО Церова. 

 Улица Слана бара (топоним) - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 642, између к.п. бр. 633 и к.п. бр. 644/2, 
наставља дуж к.п. бр. 642, затим иде кроз к.п. бр. 649, к.п. бр. 814, к.п. бр. 796/1, к.п. бр. 839/2 и завршава се на 
к.п. бр. 839/1 између к.п. бр. 838 и к.п. бр. 839/2, све у КО Церова. 

 Улица Спасовина (топоним) -почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 869, између к.п. бр. 302 и к.п. бр. 828, 
наставља дуж к.п. бр. 342 и завршава се на к.п. бр. 342 између к.п. бр. 331 и к.п. бр. 831, све у КО Церова. 

 Улица Заобљачка (топоним) - почиње од Улице Војводе Степе на к.п. бр. 421, између к.п. бр\ 868 и к.п. бр. 
420, наставља дуж к.п. бр. 421, к.п. бр. 868, к.п. бр. 413, затим иде кроз к.п. бр. 299 и завршава се на к.п. бр. 
181 између к.п. бр. 399 и к.п. бр. 187, све у КО Церова. 
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 Улица Клик (топоним) - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 880, између к.п. бр. 717 и к.п. бр. 37 (КО 
Шилопај), наставља дуж к.п. бр. 880 и завршава се на к.п. бр. 880 између к.п. бр. 860/2 и к.п. бр. 218 (КО 
Шилопај), све у КО Церова. 

 Улица Брезјак (топоним) - почиње од Улице Војводе степе на к.п. бр. 630, између к.п. бр. 631 и к.п. бр. 626/2, 
наставља дуж к.п. бр. 630 и завршава се на к.п. бр. 872 између к.п. бр. 637 и к.п. бр. 874, све у КО Церова. 

Утврђују се називи заселака за насељено место Церова и то: 
 Заселак Борићи -налази се на к.п. бр. 403 и к.п. бр. 438, све у КО Церова. 
 Заселак Горња Букова - налази се на к.п. бр. 767, к.п. бр. 761, к.п. бр. 760 и к.п. бр. 762/1, све у КО Церова. 
 Заселак Камењак -налази се на к.п. бр. 584/3, к.п. бр. 585/1, к.п. бр. 585/2, к.п. бр. 587/2 и к.п. бр. 587/3, све у 

КО Церова. 
 Заселак Доња Букова - налази се на к.п. бр. 792 и к.п. бр. 786, све у КО Церова. (Називи свих заселака су 

топоними) 

61. Утврђују се називи улица за насељено место Шарани и то: 

 Улица Карађорђева - почиње од Устаничке улице на к.п. бр. 1044, између к.п. бр. 1036 и к.п. бр. 1062/1, 
наставља даље дуж к.п. бр. 1044, к.п. бр. 1085, к.п. бр. 644, к.п. бр. 632/2, поново се враћа на. к.п. бр. 644 и 
завршава се на к.п. бр. 664 између к.п. бр. 606/8 и к.п. бр. 607/3, све У.КО Шарани. 

 Улица Колубарске битке - почиње од Савиначке улице на к.п. бр. 1792, између к.п. бр. 659 и к.п. бр. 698, 
наставља дуж к.п. бр. 1792 и завршава се на к.п. бр. 1792 између к.п. бр. 657 и к.п. бр. 767/1, све у КО Шарани. 

Улица Краљице Драге - почиње од Немањине улице на к.п. бр. 600/6, између к.п. бр. 600/5 и к.п. бр. 600/10, 
наставља дуж к.п. бр. 1801/5, к.п. бр. 1801/4, к.п. бр.1801/3, к.п. бр. 1801/2, к.п. бр. 1801/1 и завршава се на к.п. 
бр. 650/1 између к.п. бр. 656 и к.п. бр. 650/2, све у КО Шарани. 

 Улица Таковског устанка -почиње од раскрснице Улица Војводе Живојина Мишића и Иве Андрића на к.п. бр. 
1788/4, између к.п. бр. 522 и к.п. бр. 548, наставља дуж к.п. бр. 1801/7, к.п. бр. 1807/5 и завршава се на к.п. бр. 
1807/4 између к.п. бр. 577/9 и к.п. бр. 601, све у КО Шарани. 

Улица Војводе Живојина Мишића -почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 1788/4, између к.п. бр. 548 и 
к.п. бр. 522, наставља дуж к.п. бр. 548, наставља дуж к.п. бр. 550/3, к.п. бр. 554/4 и завршава се на к.п. бр. 560/1 
између к.п. бр. 1785/2 и к.п. бр. 576/1, све у КО Шарани. 

 Улица Бранка Ћопића -почиње од Улице Таковског устанка на к.п. бр. 1788/4, између к.п. бр. 522 и к.п. бр. 
548, наставља кроз к.п. бр. 1785/2, наставља дуж к.п. бр. 
372/3, потом кроз к.п. бр. 367/1, к.п. бр. 379, к.п. бр. 1840, к.п. бр. 910, к.п. бр. 1839/1, потом кроз к.п. бр. 
913, па дуж к.п. бр. 1789 и завршава се на к.п. бр. 1763 између к.п. бр. 1237/1 и к.п. бр. 1762, све у КО 
Шарани. 

 Улица Савиначка - почиње од Улице Краљице Драге на к.п. бр. 646/6, између к.п. бр. 646/4 и к.п. бр. 647; 
наставља кроз к.п. бр. 645/10, затим кроз к.п. бр. 645/3, к.п. бр. 645/4, к.п. бр. 661, даље дуж к.п. бр. 1802/1, 
к.п. бр. 1792 и завршава се на к.п. бр. 1834 између к.п. бр. 178 и к.п. бр. 1513, све у КО Шарани. 

 Улица Цара Душана -почиње од Савиначке улице на к.п. бр. 1790/2, између к.п. бр. 682/1 и к.п. бр. 697, наставља 
дуж к.п. бр. 1790/2 и завршава се на к.п. бр. 1790/2 између к.п. бр. 54 и к.п. бр. 41, све у КО Шарани. 

 Улица Немањина (Стефан Немања 1109-1199. године, један од најзнача јнијих српских владара, сматра се 
утемељивачем српске државе и родоначелником династије Немањића) -почиње од Улице Таковског устанка 
на к.п. бр. 1801/7, између 525/1 и к.п. бр. 599, наставља дуж к.п. бр. 525 /16, к.п. бр. 525/15, к.п. бр. 525/14, к.п. 
бр. 525/13, к.п. бр. 525/4 затим иде кроз к.п. бр. 525/7, к.п. бр. 525/6, к.п. бр. 528/16 и завршава се на к.п. бр. 
531 /3, између к.п. бр. 528/2 и к.п. бр. 528/6, све у КО Шарани. 

 Улица Арсенија Ломе - почиње од Савиначке улице на к.п. бр. 1806, између 701/1 и к.п. бр. 703, наставља дуж 
к.п. бр. 1806 и завршава се на к.п. бр. 1806, између к.п. бр. 1589 и к.п. бр. 1617/1, све у КО Шарани. 

 Улица Синђелићева - почиње од Улице Арсенија Ломе на к.п. бр. 728, између к.п. бр. 703 и к.п. бр. 708, к.п. бр. 
706/2 и завршава се на к.п. бр. 197/7, између к.п. бр. 197/2 и к.п. бр. 220/1, све у КО Шарани. 
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 Улица Милутина Миланковића - почиње од Савиначке улице на к.п. бр. 1793, између к.п. бр. 273 и к.п. бр. 324, 
наставља к.п. бр. 1793 и завршава се на к.п. бр. 1793, између к.п. бр. 351 и к.п. бр. 354, све у КО Шарани. 

 Улица Јована Цвијића - почиње од Улице Арсенија Ломе на к.п. бр. 1797, између 739 и к.п. бр. 743, наставља дуж 
к.п. бр. 1797 и завршава се на к.п. бр. 1797, између к.п. бр. 1437 и к.п. бр. 1428, све у КО Шарани. 

 Улица Иве Андрића - почиње од Улице Арсенија Ломе на к.п. бр. 1820, између 1080/2 и к.п. бр. 1079/2, наставља 
дуж к.п. бр. 1820, затим иде кроз к.п. бр. 1081, к.п. бр. 1084, к.п. бр. 1092, наставља дуж к.п. бр. 1820 и завршава 
се на к.п. бр. 1820, између к.п. бр. 1092 и к.п. бр. 1548/1, све у КО Шарани. 

 Улица Кнегиње Љубице - почиње од Улице Јована Цвијића на к.п. бр. 1798, између 225 и к.п. бр. 236, наставља 
дуж к.п. бр. 1798 и завршава се на к.п. бр. 1798, између к.п. бр. 206 и к.п. бр. 290, све у КО Шарани. 

 Улица Обилићева - почиње од Савиначке улице на к.п. бр. 1800, између к.п. бр. 311 и к.п. бр. 302/4, наставља 
дуж к.п. бр. 1800, затим кроз к.п. бр. 1463/1, к.п. бр. 1463/2, к.п. бр. 1501/1 и завршава се на к.п. бр. 1501/1, 
између к.п. бр. 1501/3 и к.п. бр. 1507, све у КО Шарани. 

 Улица Устаничка - почиње од Улицтт рсенија Ломе на к.п. бр. 1815/5, између к.п. бр. 1124 и к.п. бр. 1125, 
наставља дуж к.ри-:бр.".1 815/5, к.п. бр. 1814/4, к.п. бр. 1815/3, к.п. бр. 1815/2, к.п. бр. 1815/1 и завршава се 
на к.п. бр. 1 193, између к.п. бр. 1270/3 и к.п. бр. 1185, све у КО Шарани. 

 Улица Милунке Савић - почиње од Савиначке улице на к.п. бр. 1796, између к.п. бр. 704/2 и к.п. бр. 171/2, 
наставља дуж к.п. бр. 1796, к.п. бр. 1795, затим кроз к.п. бр. 171/1 и завршава се на к.п. бр. 1795, између к.п. бр. 
171/1 и к.п. бр. 188/2, све у КО Шарани. 

 Улица Момчила Настасијевића - почиње од к.п. бр. 1837, између к.п. бр. 1237 114 и границе са насељеним 
местом Милићевци, даље наставља дуж к.п. бр. 1837, затим малим делом пролази кроз к.п. бр. 22/1( КО 
Милићевци), поново се враћа на к.п. бр. 1837 (КО Шарани) и завршава се на к.п. бр. 1237/1, између к.п. бр. 1837 
и к.п. бр. 1747/1, све у КО Шарани. 

 Улица Војводе Степе - почиње од к.п. бр. 1796, између к.п. бр. 1824, између к.п. бр. 1570 и к.п. бр. 1637, 
наставља дуж к.п. бр. 1824 и завршава се на к.п. бр. 1823, између к.п. бр. 1398 и к.п. бр. 1395/3, све у КО Шарани. 

 Улица Ђенерала Терзића - почиње од Улице Бранка Ћопића на к.п.бр.1765/1, између к.п.бр.1759/2, и 
к.п.бр.1764, наставља кроз к.п.бр.1759/1, к.п.бр. 1756, к.п.бр. 1758, к.п.бр. 1652/4, к.п.бр. 1653, к.п.бр. 1654 и 
завршава се на к.п.бр. 1655, између к.п.бр. 1237/1 и к.п.бр.1656, све у КО Шарани. 

 Улица Николе Тесле - почиње на к.п. бр. 1841/2 (КО Шарани), прелази преко к.п. бр. 124/6 (КО Дренова) и 
завршава се на к.п. бр. 124/6 (КО Дренова), код к.п. бр. 1841/1 (КО Шарани). 

Утврђују се називи заселака за насељено место Шарани и то: 

 Заселак Вис -налази се на к.п. бр. 1237/8 у КО Шарани. 
 Заселак Ражањ -налази се на к.п. бр. 1766/2 у КО Шарани. 
 Заселак Орловица -налази се на к.п. бр. 1237/23, к.п. бр. 1237/21 и к.п. бр. 1745/1, све у КО Шарани. 
 Заселак Чаир -налази се на к.п. бр. 21/2, к.п. бр. 21/3 и к.п. бр. 21 /4, све у КО Шарани. 
 Заселак Сува страна -налази се на к.п. бр. 1563/2, к.п. бр. 1566/1 и к.п. бр. 1566 /2, све у КО Шарани. 
 Заселак Лука -обухвата к.п. бр. 1711, к.п. бр. 1716, к.п. бр. 1748 и к.п. бр. 1747/4 , све у КО Шарани. 
 Заселак Крвавац -налази се на к.п. бр. 1693/3 у КО Шарани. 
 Заселак Мрђеница -налази се на к.п. бр. 9/1, к.п. бр. 8, к.п. бр. 5, к.п. бр. 4 и к.п. бр. 2/2, све у КО Шарани. (Називи 

свих заселака су топоними) 

62. Утврђују се називи улица за насељено место Шилопај и то: 

 Улица Липа (топоним) -почиње од границе са насељеним местом Мутањ, између к.п. бр. 613/1 и к.п. бр. 611/1, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 611/2, к.п. бр. 1023 (КО Шилопај) и завршава код Каменичке 
улице, између к.п. бр. 873 (КО Шилопај) и к.п. бр. 2939 (КО Мајдан). 

 Улица Каменичка (топоним) -почиње од Улице липа, између к.п. бр. 873 и к.п. бр. 198/1, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 850, к.п. бр. 890, к.п. бр. 1021 и завршава код границе са насељеним местом 
Накучани, код к.п. бр. 1020, све у КО Шилопај. 
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 Улица Војводе Живојина Мишића - почиње од Каменичке улице, између к.п. бр. 956/2 и к.п. бр. 938/1, улица 
се целом дужином простире на к.п. бр. 1011, делом к.п. бр. 953/1, к.п. бр. 953/6, наставља даље к.п. бр. 1О 14 
и завршава између к.п. бр. 798 к.п. бр. 914/2, све у КО Шилопај. 

 Улица Карађорђева - почиње од Улице липа, између к.п. бр. 867 и к.п. бр. 869/2, улица се целом дужином 
простире на к.п. бр. 1007 и завршава код Улице Краљице Драге, између к.п. бр. 669/1 и к.п. бр. 6561, све у 
КО Шилопај. 

 Улица Краљице Драге -почиње од Улице Цара Душана, између к.п. бр. 724 и к.п. бр. 588, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 1005, к.п. бр. 999 и завршава код Немањине улице, између к.п. бр. 511/1 и к.п. бр. 
264, све у КО Шилопај. 

 Улица Цара Душана - почиње од границе са насељеним местом Церова, између к.п. бр. 220 и к.п. бр. 228, улица 
се делом простире на к.п. бр. 218, к.п. бр. 213, к.п. бр. 298, наставља дуж к.п. бр. 997 и завршава код границе са 
насељеним местом Мутањ, између к.п. бр. 577 и к.п. бр. 580, све у КО Шилопај. 

 Улица Немањина (Стефан Немања 1109-1199. године, један од најзнача јнијих српских владара, сматра се 
утемељивачем српске државе и родоначелником династије Немањића) -почиње од Улице Цара Душана, између 
к.п. бр. 284/1 и к.п. бр. 748, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 995, к.п. бр. 994 и завршава код Улице 
Љетишта, између к.п. бр. 981 и к.п. бр. 979, све у КО Шилопај. 

 Улица Љетишта (топоним) - почиње између к.п. бр. 977/5 (КО Шилопај) и к.п. бр. 544/1 (КО Накучани), 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 1020, к.п. бр. 937 (КО Накучани), наставља дуж к.п. бр. 1020 
(КО Шилопај) и завршава код к.п. бр. 989, између к.п. бр. 4402 и к.п. бр. 389 (КО Шилопај). 

 Улица Арсенија Ломе - почиње од Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 125/4 и к.п. бр. 155, улица се целом 
дужином простире на к.п. бр. 987, к.п. бр. 991, к.п. бр. 992 и завршава између к.п. бр. 1014 и к.п. бр. 456/1, све 
у КО Шилопај. 

 Улица Николе Тесле -почиње од границе са насељеним местом Крива Река, измс:ђу к.п. бр. 138/3 и к.п. бр. 143, 
улица се целом дужином простире на к.п. бр. 986 и завршава код границе са насељеним местом Крива Река, 
између к.п. бр. 3/1 и к.п. бр. 12, све у КО Шилопај. 

 Улица Љубе Сарачевића (Љубомир Сарачевић је рођен 14/27. октобра 1880 године, од родитеља Михаила 
и мајке Василије, земљоделаца и пастира из Шилопаја. Основну школу завршио је у Љутовници, а потом 
занат (мешовита трговинска радња) у Горњем Милановцу, код Војислава Коштунице и Боже Марковића 
две године, и четири године као помоћник (калфа). Осам следећих година ради као трговачки помоћник у 
галантериско- мануфактурној радњи код Милана Николића, ''Београђанка'' у Крагујевцу. Ту је завршио 
четвороразредну недељно-празничну трговачку школу. Године 1905. отвара у Крагујевцу самосталну 
трговину (Гвожђарску радњу). После пет година рада, одлази на лечење у Беч. Као војник учествовао је 
1912. и 1913. у Балканском и Бугарском рату. У Великом рату 1915. године са Српском војском прелази 
Албанију и бори се на Солунском фронту. По демобилизацији у Београду оснива, извозно-увозну трговину 
и ради све до 1937. године. Био је председник Извозничког удружења и члан Трговачке коморе у Београду. 
Затим, председник осигуравајућег друштва ''Балкан'', где ради до краја 1947. године. Истовремено је 
обављао председничку функцију Акционарског друштва ''Србија'', које се бавило извозом живе стоке и 
сточних прерађевина у иностранство. Кланице и млин су имали у Великој Плани и Бачкој Тополи. Исто 
тако, био је оснивач и председник Управног одбора Друштва за истраживање руда ''А.Д. Крајина'' са 
седиштем у Београду. У Шилопају је 11. маја 1941. године, лишен слободе и затворен до 27. јуна 1941. 
године, када га Гестапо 23. јула 1944. године одводи на Бањицу, где остаје до повлачења Немаца из 
Београда. За време окупације, 
одјавио је све радње и делатности, како не би морао давати окупаторској војсци храну и остале 
потребштине, предлог Савета МЗ Шилопај) - почиње од Улице Николе Тесле, између к.п. бр. 7/3 и к.п. бр. 
8, улица се целом дужином простире на к.п. бр. 985 (КО Шилопај), к.п. бр. 1169 (КО Крива Река) и завршава 
између к.п. бр. 785/3 и к.п. бр. 1 (обе у КО Шилопај). 

 Улица Клик (топоним) - почиње између к.п. бр. 542 и к.п. бр. 544, улица се целом дужином простире на к.п. 
бр. 998, к.п. бр. 1О 17 и завршава између к.п. бр. 62/1 (КО Шилопај) и 723 (КО Церова). 

Члан 3. 
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Број улица и других делова насељених места са постојећим називима на територији општине Горњи 
Милановац које су и евидентиране у Адресном регистру износи 187. 

Улице и други делови насељених места са постојећим називом у насељеном месту Горњи Милановац 
су: 
 
 
 
 
Алексе Шантића 
Архимандр. Милентија Павловића 
Баба Вишњина 
Богољуба Лазаревића — Џава 
Бошка Бухе 
Браће Аврамовић 
Браће Аксић 
Браће Војвода Карамарковић Браће Дражевић Браће Ђоковић Браће Лукић Браће Милић Браће Петровић 
Браће радојевић Бранка Радичевића Вел. Челника Радича Поступовића Веселина Перовића — Труша Владике 
Вићентија Красојевића Војводе Живојина Мишића Војводе Јове Курсуле Војводе Лазара Мутапа Војводе 
Милана Обреновића Војводе Милића Дринчића Војводе Петра Бојовића Војводе Радомира Путника Војводе 
Раке Љевајца Војводе Стевана Синђелића Војводе Томе Вучића — Перишића Вуј анска 
Господара Јеврема Обреновића Господара Јована Обреновића Гружанска Деспотовачка 
Иве Лоле Рибара Игумана Хаџи Ђере Јаворска 
Јакова Обреновића Јована Цвијића Јованке Радаковић Кеј косовских божура Кнеза Илије Бирчанина 
Кнеза Јована Лазића Кнеза Лазара 
Кнегиње Љубице Обреновић 
Косовска 
Крагујевачка 
Краљице Драге Обреновић Љубићска Мајора Јеврема Жижовића Мије Алексића Миливоја Миловановића 
Милована Глишића Милоша Великог Милоша Ђурића Милутина Тодоровића — Жице Мине Вукомановић — 
Караџић Моме Радовановића Момчила Настасијевића Наредника Милана Петровића Н.Х.Десимира Јововића 
—Чиче Н.Х .Драгомира Дражевића Н. Х. Милосава Милосављевића Н.Х.Милутина Луковића Н. Х. Мише Лазића 
Н.Х.Предрага Јевтића —Шкепа Н.Х.Рада Јанићијевића Н.Х.Рада Кончара 
Др Арчибалда Рајса 
Др Драгише Мишовића 
Др Момчила Катанића 
Др Радисава Катанића 
Драгише Николића 
Друге пролетерске бригаде 
Ђенерала Милића 
Ђенерала Терзића 
Железничка 
Змај Јовина 
Зрењанинска 
Нушићева 
Његошева 
Обилићева 
Омладинска 
Пере Јевтовића 
Петра Кочића 
Пролетердких бригада 
Проте Јанка Витомировића 
Радничка 
Рзавска 
Рајка Миловановића - Ђокоановца Риге од Фере Рудничке војске 7. јула 
17. НОУ дивизије 
17. септембра 
Сељака књижевника 
Слободана Николића - Брке 
Солунског фронта 
Солунских ратника 
Сремског фронта 
Станимира Раловића 
Сувоборска 
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Таковска 
Теслина 
Хајдук Вељка Петровића 1300 каплара Цара Душана Црногорска Чесменска Антонића насеље Велереч 1 
Насеље Запис Насеље Ивице Насеље Међурача 
Н.Х.Радована Грковића Н. Х. Саве Ковачевића Н.Х.Свете Поповића Н.Х.Тадије Андрића Н.Х.Тихомира 
Матијевића Насеље Миодрага Радовановића Наталије Царевић Наталије Царевић 1 Начелника Младена Жуј 
овића Немањина 
Николе Милићевића - Луњевице 
Насеље Млаковац 1 
Насеље Млаковац 2 
Насеље Нешковића 1 
Насеље Нешковића 2 
Насеље Парац 
Насеље Поповића пут 
Насеље Стачића пут 
Насеље Стругаревића 
Рајка Миловановића 2 
Рајка Миловановића 3 
Рајка Миловановића 4 
17.НОУ дивизије 1 
Кнеза Атанаска Михаиловића 
Кнеза Васе Поповића 
28.септембра 
Исаила Тодоровића 
Велимира Рајића 
Балканска 
Браће Поповић 
Војводе Аресенија Ломе 
Кнеза Александра Карађорђевића 
Карађорђева 
Вука Караџића 
Војводе Степе Степановића 
Гаврила Принципа 
Првомајска 
Н. Х Душана Дугалића 
Хиландарска 
Ђенерала Светолика Стевановића 
Церска 
Рудничка 
Михаила-Миљка Радоњића Ђенерала Јована Мишковића Кнез Михаилов трг 
 
 
 
 
 
 
 

Улице и други делови насељених места са постојећим називом у насељеном 
месту 
Рудник су:  

Карађорђева Орловића Павла 

Качерска Прве Шумадијске бригаде 
Браће Караулић Таковска 
Браће Кнезова Ракић Игумана Хаџи Ђере 
Брезовичка 6. августа 
Војводе Милована Ломића Браће Пејовића 
Војислава Илића Трг рудара 
Н.Х. Душана Дугалића Рударска 
Јове командира Нова 1 
Војводе Арсенија Ломе Нова 2 
Мише Михаиловића Нова 3 
Немањина  
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Улице и други делови насељених места са постојећим називом у 

насељеном месту Прањани су:  

Браће Марковић Радничка 
Браће Трифуновић - Ћимовци Теодора Јеремића 
Кнеза Сима Радојевића Прањани 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац". 

 
Број: 2-06-71/2021 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић  С.Р. 

 
          95. 

 На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) чл. 99. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-
др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
16/2018),  члана 40. став 1. тачка 34. и 145. Статута општине Горњи Милановац (“ Службени гласник општине Горњи 
Милановац“ број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“ бр. 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац на седници 
одржаној данa 05. 11. 2021. године, донела је  

 
OДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  

ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
40192/6 КО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 
Члан 1. 

 
ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности из јавне својине општине Горњи Милановац – дела катастарске 

парцеле 40192/6 КО Горњи Милановац, по врсти градско грађевинско земљиште, по култури остало вештачки 
створено неплодно земљиште, површине 4.51.57ха које представља реални део од 45157/50157 делова катастарске 
парцеле 40192/6 КО Горњи Милановац, прикупљањем писмених понуда јавним огласом. 

Реални део катастарске парцеле  40192/6 КО Горњи Милановац, који је предмет отуђења  описан је у мерама 
и границама у Опису реалних делова катастарске парцеле 40192/6 КО Горњи Милановац од 19.10.2021.године 
урађеним од стране судског вештака дипл. инг. геод. Александра Исаиловића који представља саставни део ове 
Одлуке. 

 
Члан 2. 
  

Поступак отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење поступака 
прибављања непокретности у јавну својину Општине Горњи Милановац и отуђења непокретности из јавне својине 
Општине Горњи Милановац, формирана решењем Председника општине бр. 1-464-21/2017 од 23.05.2017.године. 

 
Члан 3. 

 
 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да у поступку отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке у 
свему поступи према одредбама Закона о јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
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непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и да по окончаном 
поступку прикупљања писмених понуда сачини и достави Скупштини општине Горњи Милановац записник са 
одговарајућим предлогом Одлуке о прибављању непокретности. 

 
Члан 4. 

 
 Непокретност из претходне тачке ове Одлуке прибавиће се по цени коју да најповољнији понуђач,  a која не 
може бити нижа од тржишне вредности  коју је утврдио овлашћени порески орган у складу са Законом о јавној 
својини, на износ од 800,00 динара по квадратном метру, према извештају бр.464-08-00054/2021 од 
29.09.2021.године, а који представља саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
Број: 2-06-71/2021 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић  С.Р. 

          96. 

 
На основу члана  61. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 40. 

Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19), члана 15. Статута 
Јавно комуналног редузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 24/2017) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013  и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 05. 11. 2021. године, донела је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Посебног Програма коришћења субвенција ЈКП „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац за 2021. годину, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 5005 
од 17. 09. 2021. године  
 
              II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-71/2021 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Лазар Николић  С.Р. 

 
 

          97. 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), чланова 145. Статута општине Горњи 
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине 
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац, бр. 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине 
Горњи Милановац, на седници одржаној 05.11.2021. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
  I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац за радну 2020/2021 који 
је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 1-06-2680 од 14.09.2021.године. 
 
 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
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          98. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), чланова 145. Статута општине Горњи 
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине 
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац, бр. 17/2013  и 19/2021), Скупштина општине 
Горњи Милановац, на седници одржаној 05.11.2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на годишњи план рада Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац за радну 
2021/2022 који је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 1-06-2681 од 14.09.2021.године. 
 
 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-71/2021 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Лазар Николић  С.Р. 

 

 
 

          99. 
 
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 98/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), чланова 53. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланова 28, 29., 31. и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 05. 11. 2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I ПОСТАВЉА СЕ  Весна Савић, дипломирани правник из Брђана, за заменика секретара Скупштине општине 
Горњи Милановац.   
 II Заменик секретара Скупштине Весна Сaвић је на сталном раду у општини и остварује право на плату у 
складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине Горњи Милановац. 

 
III Постављено лице ступа на функцију даном постављења. 
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IV  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2, став 5. и став 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 53. став 5. 
Статута  општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и члану 29.и 31. 
Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13 и број 19/21), 
којима је прописано да се заменик секретара Скупштине поставља, на предлог председника Скупштине, на исти 
начин као и секретар Скупштине општине. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара скупштине општине може бити 
постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе 
и радним искуством од најмање три године. Ставом 5. истог члана је прописано да секретар може имати заменика 
који га замењује у случају његове одсутности, а сходно ставу 6. заменик секретара Скупштине општине поставља  
се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар. 

Председник Скупштине општине Горњи Милановац је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланом 53. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 28, 29.и 31. 
Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) Скупштини 
општине Горњи Милановац предложио за заменика секретара Скупштине Весну Савић, дипломираног правника  из 
Брђана. 

 
 Како Весна Савић испуњава све услове за постављење за заменика секретара Скупштине општине 

предвиђене Законом, Статутом општине Горњи Милановац и Пословником о раду Скупштине општине,  донето је 
Решење као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: Ово Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба, већ се може тужбом 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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          100. 
 
 

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19) и члана 143. 
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени Гласник општине Горњи Милановац“ број 
17/2013 и 19/21), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 05. 11. 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Горњи Милановац. 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ Драган Вучићевић, дипломирани правник из Горњег Милановца са функције вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад Горњи Милановац, даном ступања на функцију директора Центра за 
социјални рад Горњи Милановац. 

 
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 
Правни основ за доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

Горњи Милановац  садржан је у одредбама члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 
24/2011) којим је прописано да директора као и вршиоца дужности Центра за социјални рад именује и разрешава 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

На седници Скупштине општине Горњи Милановац која је одржана 30.10.2020.године донето је Решење о 
именовању вршиоца дужности Центра за социјални рад Горњи Милановац, број 2-06-43/2020 („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број 19/20) на период не дужи од годину дана. 

Како је Управни одбор Центра за социјални рад Горњи Милановац расписао је конкурс за именовање 
директора Центра на седници одржаној 14.09.2021.године и исти спровео то се указала потрба за доношењем овог 
Решења те је одлучено као у диспозитиву.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега може се тужбом покренути судски 
спор  пред Вишим судом у Чачку у  року од 60 дана од дана достављања решења. 
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               101. 
 

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 124. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16) и члана 143. 
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени Гласник општине Горњи Милановац“ број 
17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 05.11. 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
именовању директора Центра за социјални рад Горњи Милановац 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Вучићевић, дипломирани правник из Горњег Милановца на функцију директора 

Центра за социјални рад Горњи Милановац на период од четири године. 
 

II Именовани ступа на функцију директора Центра за социјални рад даном именовања. 
  
III Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Скупштина општине Горњи Милановац на седници која је одржана 30.10. 2021. године донела је Решење о 
именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 19/20). 

Правни основ  за доношење Решења о  именовању директора Центра за социјални рад Горњи Милановац, 
садржан је у  одредбама члана 124. Закона о социјалној заштити (”Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), којим је прописано 
да директора Центра за социјални рад именује и разрешава надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Управни одбор Центра за социјални рад Горњи Милановац дана 14.09.2021. године донео Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор директора Центра за социјални рад. Текст конкурса је јавно објављен код 
Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“ број 952 од 22.09.2021.године. на конкурс је приспела 
једна пријава и то кандидата Драгана Вучићевића из Горњег Милановца.  На седници Управног одбора која је 
одржана 06.10.2021.године је извршио увид у приспелу пријаву и целокупну конкурсну документацију наведеног 
кандидата. Том приликом је констатовано да је пријава благовремена, потпуна, уредна, потписана и поднета са 
свим потреним доказима.  

Након тога, Управни одбор је утврдио да кандидат Драган Вучићевић има организационе и менаџерске 
вештине с обзиром да је од новембра 1991.године на руководећим радним месима, а од октобра 2020.године на 
јавној функцији вршиоца дужмости директора Цемтра за социјални рад Горњи Милановац где је успешно радио на 
побољшању услова у свим сегментима рада ове установе те је утврђено да наведени кандидат има компетенције, 
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стручност и знање за обављање послова директора овог Центра. Такође, Управни одбор је утврдио да предложени 
програм рада кандидата реалан, свеобухватан чиме у највећој мери одговара потребама овог Центра.  

Имајући у виду напред речено, сви чланови Управног одбора су гласали да Драган Вучићевић буде именоан 
за директора Центра за социјални рад Горњи Милановац. 

 Сачињена је листа кандидата који су  испунили прописане услове и достављена је, заједно са мишљењем, 
надлежном органу јединице локалне самоуправе. У складу са одредбом члана 124. Закона о социјалној заштити од 
Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Владе Републике Србије, Сектор за социјалну 
заштиту прибављена је сагласност, бр. 119 – 01- 318/2021 - 09  од 25.10.2021. године да се Драган Вучићевић, 
дипломирани правник из Горњег  Милановца  именује за директора Центра за социјални рад Горњи Милановац. 

 Сходно напред изнетом, Скупштина општине Горњи Милановац, у складу са Законом одлучила је као у 
диспозитиву овог Решења. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега може се тужбом покренути судски 

спор  пред Основним судом у Горњем Милановцу у  року од 90 дана од дана достављања решења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
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               102. 
 
На основу члана 116. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“,бр.88/2017, 27/18- др. закон и 6/2020), члан  145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 05.11.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ТАКОВО 

 
I РАЗРЕШАВA СЕ члан Школског одбора ОШ „Таковски устанак“ Таково испред Савета родитеља: 

- Слободан Весковић из Врнчана 
 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ОШ „Таковски устанак“ Таково испред Савета родитеља: 
 

- Мирјана Дрињаковић из Такова 
 
 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-71/2021 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Лазар Николић  С.Р. 

 

 

 

 

 



Број 22/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 167 

 

               103. 
 
 

На основу члана 116. и 120. Закона о основамасистемаобразовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.88/2017, 
27/18- др. закон и 6/2020), члан  145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац", бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр.17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
05.11.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Гимназије „Таковски устанак“ Горњи Милановац испред Савета 
родитеља: 

- Бобан Стефановић из Горњег Милановца 
 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Гимназије „Таковски устанак“ Горњи Милановац испред Савета 

родитеља: 
 

- Станимир Милојковић из Горњег Милановца, ул. Курсулина 20Б 
 
 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-71/2021 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Лазар Николић  С.Р. 

 
 

               104. 
 

На основу члана 116. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“,бр.88/2017, 27/18- др. закон и 6/2020), члан  145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 05.11.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТШ „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ТШ „Јован Жујовић“ Горњи Милановац испред Савета 

родитеља и то: 
- Слободанка Марковић из Горњег Милановца и 
- Милован Нешковић из Горњег Милановца 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ТШ „Јован Жујовић“ Горњи Милановац испред Савета родитеља 

и то: 
 

- Зорица Мијатовић из Горњег Милановца ул. Балканска бр.6 и 
- Драгана Дрињаковић из Горњег Милановца, ул. Рајка Миловановића бр. 18 
 

III РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ТШ „Јован Жујовић“ Горњи Милановац испред јединице 
локалне самоуправе: 

- Јован Којовић из Горњег Милановца 
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IV ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ТШ „Јован Жујовић“ Горњи Милановац испред јединице локалне 

самоуправе: 
- Славољуб Јанковић из Невада 

 
V Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

Број: 2-06-71/2021 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Лазар Николић  С.Р. 

 

               105. 
 
 

На основу члана 116. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“,бр.88/2017, 27/18- др. закон и 6/2020), члан  145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 05.11.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“РУДНИК 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ „Арсеније Лома“ Рудник испред Савета родитеља: 

- Боса Новичић из Штавице 
 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора ОШ ОШ „Арсеније Лома“ Рудник испред Савета родитеља: 

- Зорица Пејовић из Рудника, ул. Качерска бр. 2. 
 
 

III Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-71/2021 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                       Лазар Николић  С.Р. 
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      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
               115. 
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С.Р. 



 

 

                                                АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

          11. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 4-400-202/2020-3 
27. септембар 2021. године 
Горњи Милановац 
 
 
 

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", број  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 
– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 2. Правилника о доношењу финансијских планова директних и индиректних корисника буџета („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, брoj 17/2013), начелник Општинске управе општине Горњи Милановац доноси 

 
ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА  

ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА  -  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

(Трећа измена) 
 
 

Члан 1. 
 

 У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 23/2020 и 9/2021), овим Финансијским планом 
распоређују се средства за финансирање директног буџетског корисника  –  Општинске управе, раздеo 4, , на следећи начин: 
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Сопст. прих. 
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извора 

Укупно 

      ОПШТИНСКА УПРАВА    

 0602     ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

  0001    ПА 0001 – Функционисање локалне  самоуправе    

133      ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ    
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   32 411  Плате, додаци и накнаде запослених  85.900.000 - 85.900.000 

     411 100 Плате, додаци и накнаде запослених  85.900.000  85.900.000 

   33 412  Социјални доприноси на терет послодавца 14.260.000 - 14.260.000 

     412 100 Допринос за ПИО 9.862.000  9.862.000 

     412 200 Допринос за здравствено осигурање 4.398.000  4.398.000 

   34 413  Накнаде у натури 800.000 - 800.000 

     413 100 Накнаде у натури 800.000 - 800.000 

   35 414  Социјална давања запосленима 5.000.000 - 5.000.000 

   
 

 
414 100 Исплата накнада за време одсуствовања 

 с посла на терет фонда 
300.000 

- 
300.000 

     414 300 Отпремнине и помоћи 1.500.000 - 1.500.000 

   
 

 
414 400 Помоћ у медицинском  лечењу запосл. или члана уже 

породице и друге помоћи 
3.200.000 

- 
3.200.000 

   36 415  Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 - 2.000.000 

     415 100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 - 2.000.000 

   37 416  Награде запосленима и остали пос. расходи 1.100.000 - 1.100.000 

     416 100 Награде запосленима и остали посeбни расходи 1.100.000 - 1.100.000 

   38 421  Стални трошкови 15.250.000 6.250.000 21.500.000 

     421 100 Трошкови платног промета и банк.услуга 1.500.000 - 1.500.000 

     421 200 Енергетске услуге 7.250.000 2.250.000 9.500.000 

     421 300 Комуналне услуге                                 1.100.000 3.400.000 4.500.000 

     421 400 Услуге комуникације                           4.200.000 600.000 4.800.000 

     421 500 Трошкови осигурања 1.000.000  1.000.000 

     421 900 Остали трошкови 200.000 - 200.000 

   39 422  Трошкови путовања 500.000 - 500.000 

     422 100 Трошкови службених путовања у земљи 380.000  380.000 

    423 422 200 Трошкови службених путовања у иностр 120.000  120.000 

   40   Услуге по уговору 46.600.000 6.200.000 52.800.000 

     423 300 Услуге образовања и усаврш. запослених 300.000  300.000 

     423 400 Услуге информисања 1.700.000  1.700.000 

   
  423 500 Стручне услуге 

- Oд тога правна помоћ            1.200.000 
40.600.000 6.000.000 46.600.000 

     423 600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.500.000  1.500.000 

     423 700 Репрезентација 300.000 200.000 500.000 

     423 900 Остале опште услуге 2.200.000 - 2.200.000 

   41 424  Специјализоване услуге 2.500.000 1.000.000 3.500.000 

   
 

 
424 600 Услуге очувања животне средине, науке  и геодетске  

услуге 
2.500.000 1.000.000 3.500.000 

   42 425  Текуће поправке и одржавање 5.000.000 1.910.000 6.910.000 
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     425 100 Текуће поправке и одр. зграда и објеката 3.000.000 110.000 3.110.000 

     425 200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.000.000 1.800.000 3.800.000 

   43 426  Материјал 8.200.000 360.000 8.560.000 

     426 100 Административни материјал 2.000.000 60.000 2.060.000 

     426 300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 900.000 - 900.000 

     426 400 Материјали за саобраћај 2.000.000 - 2.000.000 

     426 800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.200.000 - 1.200.000 

     426 900 Материјали за посебне намене 2.100.000 300.000 2.400.000 

   44 465  Остале дотације и трансфери 1.000.000 - 1.000.000 

   
  465 112 Остале текуће дотације по закону 

- Фонд за запошљaвања инвалида            
1.000.000 - 1.000.000 

   45 482  Порези, обавезне таксе и казне 600.000 - 600.000 

     482 100 Остали порези 200.000 - 200.000 

     482 200 Обавезне таксе 400.000 - 400.000 

   46 483  Новчане казне и пенали по решењу судова 10.350.000 - 10.350.000 

     483 100 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.350.000 - 10.350.000 

   
 

484 
 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних 

непогода  
150.000 521.000 671.000 

   
 

 484 100 
Накнада штете за повреде или штету услед елементарних 
непогода  

150.000 521.000 671.000 

   
47 485  Накнада штете за повреде нанете од стране државних 

органа 
      10.000.000 

- 
      10.000.000 

   
  

485 100 
Накнада штете за повреде нанете од стране државних 
органа 

10.000.000 - 10.000.000 

   48 512  Машине и опрема 5.000.000 - 5.000.000 

     512 100 Опрема за саобраћај 1.000.000 - 1.000.000 

     512 200  Административна опрема 3.000.000 - 3.000.000 

   
  512 900 Опрема за производњу, моторна , непокретна и 

немоторна опрема 
1.000.000 - 1.000.000 

   49 515  Нематеријална имовина 500.000 - 500.000 

     515 100 Нематеријална имовина 500.000 - 500.000 

      Извори финансирања за функцију 133:    

    01  Приходи из буџета 214.710.000 - 214.710.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих год. - 15.610.000 15.610.000 

    15  Неутрошена сред.донација из претх.год. - 631.000 631.000 

      Укупно за функцију 133: 214.710.000 16.241.000 230.951.000 

620      РАЗВОЈ  ЗАЈЕДНИЦЕ    

   103 511  Зграде и грађевински објекти 11.884.000 10.000.000 21.884.000 

     511 400 Пројектно планирање 11.884.000 10.000.000 21.884.000 
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      Извори финансирања за функцију 620:    

    01  Приходи из буџета 11.884.000  11.884.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих год.  10.000.000 10.000.000 

      Укупно за функцију 620: 11.884.000 10.000.000 21.884.000 

      Извори финансирања за ПА 0602-0001:    

    01  Приходи из буџета 226.594.000 - 226.594.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих год. - 25.610.000 25.610.000 

    15  Неутрошена сред.донација из претх.год. - 631.000 631.000 

      Укупно за ПА 0602-0001: 226.594.000 26.241.000 252.835.000 

170      ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА    

  0003    ПА 0003  - Сервисирање јавног дуга    

   52 441  Отплата домаћих камата 6.100.000 - 6.100.000 

     441 400 Отплата камата домаћих пословним банкама 6.100.000  6.100.000 

   53 444  Пратећи трошкови задуживања 900.000 - 900.000 

     444 100 Негативне курсне разлике 900.000  900.000 

   54 611  Отплата главнице домаћим кредиторима  44.000.000 - 44.000.000 

     611 400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 44.000.000 - 44.000.000 

      Извори финансирања за функцију 170:    

    01  Приходи из буџета 51.000.000 - 51.000.000 

      Укупно за функцију 170: 51.000.000 - 51.000.000 

      Извори финансирања за ПА 0602-0003:    

    01  Приходи из буџета 51.000.000 - 51.000.000 

      Укупно за ПА 0602-0003: 51.000.000 - 51.000.000 

160   
 

 
 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ 

МЕСТУ 
   

  0009    ПА 0009- Текућа буџетска резерва    

    499  Текућа буџетска резерва 20.399.185 2.000.000 22.399.185 

   50  499 100 Текућа буџетска резерва 20.399.185 2.000.000 22.399.185 

      Извори финансирања за ПА 0602-0009:    

    01  Приходи из буџета 20.399.185 - 20.399.185 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих год. - 2.000.000 2.000.000 

      Укупно за ПА 0602-0009: 20.399.185 2.000.000 22.399.185 

  0010    ПА 0010- Стална буџетска резерва    

    499  Стална буџетска резерва 4.850.000 - 4.850.000 

   51  499 100 Стална буџетска резерва 4.850.000 - 4.850.000 

      Извори финансирања за ПА 0602-0010:    

    01  Приходи из буџета 4.850.000 - 4.850.000 

      Укупно за ПА 0602-0010: 4.850.000 - 4.850.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    
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    01  Приходи из буџета 25.249.185 - 25.249.185 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих год.  2.000.000 2.000.000 

      Укупно за функцију 160: 25.249.185 2.000.000 27.249.185 

  0014    ПА 0014 – Ванредне ситуације    

220      ЦИВИЛНА ОДБРАНА    

   55 422  Трошкови путовања 20.000 - 20.000 

     422 300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 20.000  20.000 

   56 423  Услуге по уговору  5.660.000 - 5.660.000 

   
  423 500 Стручне услуге 

-Oд тога за  испитивање тла и пројектовање документ. 
за санацију клизишта   4.000.000 

5.660.000 - 5..660.000 

   57 425  Текуће поправке и одржавање 100.000 - 100.000 

     425 200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000  100.000 

   58 426  Материјал 620.000 - 620.000 

     426 100 Административни материјал 620.000  620.000 

   59 512  Машине и опрема 600.000 - 600.000 

     512 800 Опрема за јавну безбедност  600.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 220:    

    01  Приходи из буџета 7.000.000 - 7.000.000 

      Укупно за функцију 220: 7.000.000 - 7.000.000 

      Извори финансирања за ПА 0602-0014:    

    01  Приходи из буџета 7.000.000 - 7.000.000 

      Укупно за ПА 0602-0014: 7.000.000 - 7.000.000 

133      ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ    

  
0602-
5001 

 
 

 
Пројекат 1: Партерно уређење острва кружног тока   

 
 

   49/3 511  Зграде и грађевински објекти    

     511 200 Изградња зграда и објеката 1.320.000 - 1.320.000 

     511 400 Пројектно планирање 180.000 - 180.000 

      Извори финансирања за 0602-5001:    

      Приходи из буџета 1.500.000 - 1.500.000 
      Укупно за 0602-5001: 1.500.000 - 1.500.000 

  
0602-
4001 

 
 

 Пројекат 1: Увођење електронског система за вођење 
седница, гласање и бројање гласова 

 
 

 

   49/4 512  Машине и опрема - 4.600.000 4.600.000 

     512 200 Административна опрема - 4.600.000 4.600.000 

      Извори финансирања за 0602-4001:    

    07  Трансфери од других нивоа власти - 4.600.000 4.600.000 
      Укупно за 0602-4001: - 4.600.000 4.600.000 
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0602-
4002 

 
 

 Пројекат 2: Међуопстински ГИС алати за е-добро 
управљање 

 
 

 

   49/5 465  Остале дотације и трансфери 820.000 - 820.000 

     465 100 Остале текуће дотације и трансфери 820.000 - 820.000 

      Извори финансирања за 0602-4002:    
    01  Приходи из буџета 820.000 - 820.000 

      Укупно за 0602-4002: 820.000 - 820.000 

      Извори финансирања за Програм 15:    

    01  Приходи из буџета  312.163.185 - 312.163.185 

    07  Трансфери од других нивоа власти - 4.600.000 4.600.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 18.241.000 18.241.000 

    15  Неутрошена сред. донација из претх.година - 631.000 631.000 
      Укупно за Програм 15: 312.163.185 23.472.000 335.635.185 

 1101  
 

 
 ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
   

620      РАЗВОЈ  ЗАЈЕДНИЦЕ    

      ПА 0001 - Просторно и урбанистичко планирање    

   103/2 511  Зграде и грађевински објекти - 8.490.000 8.490.000 

     511 400 Пројектно планирање - 8.490.000 8.490.000 

      Извори финансирања за ПА 1101-01:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  8.490.000 8.490.000 

      Укупно за ПА 1101-0001:  8.490.000 8.490.000 

  
1101-
0003 

 
 

 
ПА 0003 – Управљање грађевинским  земљиштем    

   104 541  Земљиште 20.000.000 30.461.000 50.461.000 

     541 100 Земљиште 20.000.000 30.461.000 50.461.000 

      Извори финансирања за ПА 1101-03:    

    01  Приходи из буџета 20.000.000 - 20.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 30.461.000 30.461.000 

      Укупно за ПА 1101-0003: 20.000.000 30.461.000 50.461.000 

  
1101-
0005 

 
 

 ПА 0005– Остваривање јавног интереса у одржавању 
зграда 

   

   105 454  Субвенције приватним предузећима  4.000.000 4.000.000 8.000.000 

     454 100 Текуће субвенције приватним предузећима 4.000.000 4.000.000 8.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1101-05:    

    01  Приходи из буџета 4.000.000 - 4.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  4.000.000 4.000.000 

      Укупно за ПА 1101-0005: 4.000.000 4.000.000 8.000.000 

      Извори финансирања за функцију 620:    
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    01  Приходи из буџета 24.000.000 - 24.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 42.951.000 42.951.000 

      Укупно за функцију 620: 24.000.000 42.951.000 66.951.000 

      Извори финансирања за Програм 1:    

    01  Приходи из буџета 24.000.000 - 24.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 42.951.000 42.951.000 

      Укупно за Програм 1: 24.000.000 42.951.000 66.951.000 

 1102     ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛН. ДЕЛАТНОСТ    

  0001 
 

 
 ПА 0001 – Управљање/одржавање јавним   

                   осветљењем                        
   

640      УЛИЧНА РАСВЕТА    

   109 421  Стални трошкови 15.000.000  15.000.000 

     421 200 Енергетске услуге - Расвета у граду                                                15.000.000  15.000.000 

   109/1 423  Услуге по уговору 590.000  590.000 

     423 500 Стручне услуге 590.000  590.000 

   110 425  Текуће поправке и одржавање        (ЈП за изгр) 5.000.000  5.000.000 

   
  425 200 Текуће поправке и одржавање  опреме 

-Одржавање јавног осветљења                        
5.000.000 

 
5.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1102-0001:    

    01  Приходи из буџета 20.590.000  20.590.000 

      Укупно за ПА 1102-0001: 20.590.000  20.590.000 

  
1102-
5001 

 
 

 Пројекат 1: Изградња јавне расвете од ул. Рајка 
Миловановића-Грабовица-Рапај брдо 

  
 

   111 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000 - 10.000 

   112 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 1102-5001:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 1102-5001: 20.000 - 20.000 

  
1102-
5003 

 
 

 Пројекат 3: Реконструкција уличне расвете у циљу 
побољшања енергетске ефикасности 

   

   112/1 425  Текуће поправке и одржавање         - 20.000.000 20.000.000 

     425 200 Текуће поправке и одржавање  опреме - 20.000.000 20.000.000 

      Извори финансирања за 1102-5003:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 20.000.000 20.000.000 

      Укупно за 1102-5003: - 20.000.000 20.000.000 

      Извори финансирања за функцију 640:    

    01  Приходи из буџета 20.610.000 - 20.610.000 



Број 22/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 197 

 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 20.000.000 20.000.000 

      Укупно за функцију 640: 20.610.000 20.000.000 40.610.000 

  0002    ПА 0002 –Одржавање јавних зелених површ    

540   
 

 
 ЗАШТИТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА И 

КРАЈОЛИКА       
  

 

   96 424  Специјализоване услуге                (ЈП за изгр) 36.650.000 1.000.000 37.650.000 

   

  424 500 Услуге одржавања паркова и прир.површ 
-Одрж.паркова и прир. површ.         19.650.000       
-Одрж.  и кошење банкина               15.000.000 
- Брдо мира                                          3.000.000 

36.650.000 1.000.000 37.650.000 

      Извори финансирања за функцију 540:    

    01  Приходи из буџета 36.650.000 - 36.650.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  1.000.000 1.000.000 

      Укупно за функцију 540: 36.650.000 1.000.000 37.650.000 

      Извори финансирања за ПА 1102-0002:    

    01  Приходи из буџета 36.650.000 - 36.650.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 1.000.000 1.000.000 

      Укупно за ПА 1102-0002: 36.650.000 1.000.000 37.650.000 

510      УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ    

  0003 
 

 
 ПА 0003 – Одржавање чистоће на     

                  површинама јавне намене 
   

   79 421  Стални трошкови 12.000.000 1.000.000 13.000.000 

   
  421 300  Комуналне услуге 

-Чишћење улица и тротоара 
12.000.000 1.000.000 13.000.000 

   
80 451  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама   -   ЈКП ГМ 
5.000.000 - 5.000.000 

   
  451 200 Капиталне субвенције јавним предузећима 

-Ремонт аутосмећара 
5.000.000  5.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1102-0003:    

    01  Приходи из буџета 17.000.000 - 17.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 1.000.000 1.000.000 

      Укупно за ПА 1102-0003: 17.000.000 1.000.000 18.000.000 

  0004    ПА 0004 - Зоохигијена    

   81 424  Специјализоване услуге 5.100.000 1.000.000 6.100.000 

     424 900 Остале специјализоване услуге 5.100.000 1.000.000 6.100.000 

      Извори финансирања за ПА 1102-0004:    

    01  Приходи из буџета 5.100.000 - 5.100.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 1.000.000 1.000.000 

      Укупно за ПА 1102-0004: 5.100.000 1.000.000 6.100.000 
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      Извори финансирања за функцију 510:    

    01  Приходи из буџета 22.100.000 - 22.100.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 2.000.000 2.000.000 

      Укупно за функцију 510: 22.100.000 2.000.000 24.100.000 

436      ОСТАЛА ЕНЕРГИЈА    

  0007    ПА 0007- Прозводња и дистрибуција топлотне енергије    

   67/1 451 
 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
10.000.000 - 10.000.000 

     
451 100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
10.000.000 - 10.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1102-0007:    

    01  Приходи из буџета 10.000.000 - 10.000.000 

      Укупно за ПА 1102-0007: 10.000.000 - 10.000.000 

      Извори финансирања за функцију 436:    

    01  Приходи из буџета 10.000.000 - 10.000.000 

      Укупно за функцију 436: 10.000.000 - 10.000.000 

  0008    ПА 0008 – Управљање и снабд. водом за пиће    

630      ВОДОСНАБДЕВАЊЕ    

   106 621  Набавка домаће фин. имовине - ЈКП „Рзав“ 10.500.000 - 10.500.000 

     621 900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 10.500.000 - 10.500.000 

      Извори финансирања за ПА 1102 - 0008:    

    01  Приходи из буџета 10.500.000 - 10.500.000 

      Укупно за ПА 1102 - 0008: 10.500.000 - 10.500.000 

  
1102-
5002 

  
 Пројекат 2: Изградња водовода од Горњег Милановца до 

Враћевшнице и гравитирајућих села 
   

   107 423  Услуге по уговору 10.000  10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   108 511  Зграде и грађевински објекти 10.000  10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 1102-5002:    

    01  Приходи из буџета 20.000  20.000 

      Укупно за 1102-5002: 20.000  20.000 

      Извори финансирања за функцију 630:    

    01  Приходи из буџета 10.520.000 - 10.520.000 

      Укупно за функцију 630: 10.520.000 - 10.520.000 

      Извори финансирања за Програм 2:    

    01  Приходи из буџета 99.880.000 - 99.880.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  23.000.000 23.000.000 

      Укупно за Програм 2: 99.880.000 23.000.000 122.880.000 
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 1501     ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  0002    ПА 0002 – Мере активне политике запошљ.    

412      ОПШТИ ПОСЛОВИ ПО ПИТАЊУ РАДА    

   60 464  Дотације организ.обавезног соц.осигурања  15.000.000 - 15.000.000 

     464 100 Текуће дотац орг. обав. соц.осиг - НСЗ 15.000.000  15.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1501-0002:    

    01  Приходи из буџета 15.000.000 - 15.000.000 

      Укупно за  ПА 1501-0002: 15.000.000 - 15.000.000 

  0003 
 

 
 ПА 0003 - Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 
   

   
61 423  Услуге по уговору - Регионална  агенција за просторни и 

економски развој                                 
1.000.000 - 1.000.000 

     423 500 Стручне услуге 1.000.000 - 1.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1501-0003:    

    01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000 

      Укупно за  ПА 1501-0003: 1.000.000 - 1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 412:    

    01  Приходи из буџета 16.000.000 - 16.000.000 

      Укупно за функцију 412: 16.000.000 - 16.000.000 

      Извори финансирања за Програм 3:    

    01  Приходи из буџета 16.000.000 - 16.000.000 

      Укупно за Програм 3: 16.000.000 - 16.000.000 

 1502     ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

  0001    ПА 0001 – Управљање развојем туризма    

473      ТУРИЗАМ    

   74 454  Субвенције приватним предузећима  3.500.000 - 3.500.000 

   
 

 
454 
100 

Текуће субвенције приватним  предузећима 
3.500.000 

 
3.500.000 

      Извори финансирања за ПА 1502-0001:    

    01  Приходи из буџета 3.500.000 - 3.500.000 

      Укупно за  ПА 1502-0001: 3.500.000 - 3.500.000 

  
1502-
5001 

 
 

 
Пројекат 3: Визиторски центар Рудник 

 
 

 

   75 423  Услуге по уговору 160.000 - 160.000 

     423 500  Стручне услуге 160.000  160.000 

   76 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 8.000.000 8.010.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000 8.000.000 8.010.000 

      Извори финансирања за 1502-5001:    
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    01  Приходи из буџета 170.000 - 170.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 8.000.000 8.000.000 

      Укупно за 1502 – 5001: 170.000 8.000.000 8.170.000 

      Извори финансирања за функцију 473:    

    01  Приходи из буџета 3.670.000 - 3.670.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 8.000.000 8.000.000 

      Укупно за функцију 473: 3.670.000 8.000.000 3.670.000 

      Извори финансирања за Програм 4:    

    01  Приходи из буџета 3.670.000 - 3.670.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  8.000.000 8.000.000 

      Укупно за Програм 4: 3.670.000 8.000.000 11.670.000 

 0101  
 

 
 ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА  И  

                           РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
 

 
 

  0001 
 

 
 ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривр   

политике у локалној заједници 
 

 
 

421      ПОЉОПРИВРЕДА    

   62 423  Услуге по уговору 1.800.000 - 1.800.000 

   
  423 900 Остале опште услуге  

– накнаде  противградсним  стрелцима 
1.800.000 - 1.800.000 

   63 426  Материјал  2.100.000 - 2.100.000 

     426 800  Материјали  за угоститељство - сајам 50.000 - 50.000 

   
  426 900 Остали материјали за посебне намене 

- противградне ракете            2.000.000 
- сајам                                            50.000 

2.050.000 - 2.050.000 

   64 454  Субвенције пољопривр газдинствима 1.400.000 - 1.400.000 

   
 

 
454 100 Текуће субвенције пољопр газдинствима 

- калцификација земљишта 
1.400.000 - 1.400.000 

    01  Приходи из буџета 5.300.000 - 5.300.000 

      Укупно за ПА 0101-0001: 5.300.000 - 5.300.000 

  0002    ПА 0002 –Мере подршке руралном развоју     

   65 454  Субвенције пољопривредним газдинствима 13.489.000 40.411.000 53.900.000 

     454 100 Текуће субвенције пољопривр.  газдинствима 6.000.000  6.000.000 

     454 200 Капиталне субвенције пољопривр.  газдинствима 7.489.000 40.411.000 47.900.000 

   66 481  Дотације невладиним организацијама 200.000 - 200.000 

     481 900 Дотације осталим непрофитним институцијама 200.000 - 200.000 

      Извори финансирања за ПА 0101-0002:    

    01  Приходи из буџета 13.689.000 - 13.489.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 40.411.000 40.411.000 

      Укупно за ПА 0101-0002: 13.689.000 40.411.000 54.100.000 
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0101-
4001 

 
 

 Пројекат 1: Оснаживање младих предузетника у сектору 
пољопривреде 

   

   67 454  Субвенције пољопривредним газдинствима 600.000 - 600.000 

     454 100 Текуће субвенције пољопр газдинствима 600.000  600.000 

      Извори финансирања за 0101-4001:    

    01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000 

      Укупно за 0101 – 4001: 600.000 - 600.000 

      Извори финансирања за функцију 421:    

    01  Приходи из буџета 19.589.000 - 19.589.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 40.411.000 40.411.000 

      Укупно за функцију 421: 19.589.000 40.411.000 60.000.000 

      Извори финансирања за Програм 5:    

    01  Приходи из буџета 19.589.000 - 19.589.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 40.411.000 40.411.000 

      Укупно за Програм 5: 19.589.000 40.411.000 60.000.000 

 0401  
 

 
 ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  

                           СРЕДИНЕ 
 

 
 

      ФОНД ЗА ЗАШТ.  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

  0001    ПА 0001 Управљање заштитом животне средине    

560   
 

 
 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАС. НА ДРУГОМ 

МЕСТУ 
   

   97 423  Услуге по уговору 170.000 - 170.000 

     423 900 Остале опште услуге 170.000  170.000 

   98 424  Специјализоване услуге   1.400.000 - 1.400.000 

   
  424 900 Остале специјализоване услуге 

- Израда елабoрата, акционих и   санационих    планова  и 
програма 

1.400.000  1.400.000 

      Извори финансирања за ПА 0401-0001:    

    01  Приходи из буџета 1.570.000 - 1.570.000 

      Укупно за ПА 0401-0001: 1.570.000 - 1.570.000 

  0002 
 

 
 ПА 0002 - Праћење квалитета елемената животне 

средине 
   

   99 424  Специјализоване услуге 2.100.000 - 2.100.000 

   
  424 300 Медицинске услуге 

– контола  квалитета ваздуха, воде и буке 
2.100.000 - 2.100.000 

      Извори финансирања за ПА 0401-0002:    

    01  Приходи из буџета 2.100.000 - 2.100.000 

      Укупно за ПА 0401-0002 : 2.100.000 - 2.100.000 
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0401-
4001 

 
 

 
Пројекат 1: Манифестација „EKO квиз“    

   100 423  Услуге по уговору 300.000 - 300.000 

     423 400 Услуге информисања 50.000  50.000 

     423 900 Остале опште услуге 250.000  250.000 

   101 426  Материјал 50.000 - 50.000 

     426 900 Материјали за посебне намене 50.000  50.000 

      Извори финансирања за 0401-4001:    

    01  Приходи из буџета 350.000 - 350.000 

      Укупно за 0401-4001: 350.000 - 350.000 

  
0401-
4002 

 
 

 
Пројекат 2: Манифестација „Бели лабуд“   

 

   102 423  Услуге по уговору 380.000 - 380.000 

     423 900 Остале опште услуге 380.000  380.000 

      Извори финансирања за 0401-4002:    

    01  Приходи из буџета 380.000 - 380.000 

      Укупно за 0401-4002: 380.000 - 380.000 

      Извори финансирања за функцију 560:    

    01  Приходи из буџета 4.400.000 - 4.400.000 

      Укупно за функцију 560: 4.400.000 - 4.400.000 

  0005    ПА 0005 - Управљање комуналним отпадом    

510      УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ    

   77 421  Стални трошкови 11.000.000 2.000.000 13.000.000 

   
 

 
421 300  Комуналне услуге 

– Одношење смећа из сеоских МЗ 
11.000.000 2.000.000 13.000.000 

   78 424  Специјализоване услуге  1.000.000 1.000.000 2.000.000 

   
 

 
424 600 Услуге очувања животне средине 

– санација „дивљих депонија“ 
1.000.000 1.000.000 2.000.000 

      Извори финансирања за ПА 0401-0005:    

    01  Приходи из буџета 12.000.000 - 12.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000 

      Укупно за ПА 0401-0005: 12.000.000 3.000.000 15.000.000 

      Извори финансирања за функцију 510:    

    01  Приходи из буџета 12.000.000 - 12.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000 

      Укупно за функцију 510: 12.000.000 3.000.000 15.000.000 

      Извори финансирања за Фонд    

    01  Приходи из буџета 16.400.000 - 16.400.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 3.000.000 3.000.000 
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      Укупно за Фонд: 16.400.000 3.000.000 19.400.000 

  0004    ПА 0004 - Управљање отпадним водама      

520      УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

   82 425  Текуће поправке и одржавање        (ЈП за изгр) 4.000.000 - 4.000.000 

   
  425 100 Текуће поправке и одржавање  објеката  

-Чишћење корита реке Деспотовице и потока                                                 
4.000.000  4.000.000 

   83 511  Зграде и грађевински објекти 2.000.000 - 2.000.000 

   
  511 400  Пројектно планирање 

- Пројектна докум.  за фекалну канализацију 
2.000.000  2.000.000 

      Извори финансирања за ПА 0401 - 0004:    

    01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000 

      Укупно за ПА 0401 - 0004: 6.000.000 - 6.000.000 

  
0401-
5001 

 
 

 
Пројекат 1: Изградња фекалне канализације у Луњевици 

   

   84 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   85 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0401-5001:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0401-5001: 20.000 - 20.000 

  
0401-
5002 

 
 

 
Пројекат 2: Изградња фекалне канализације - Рудник 

   

   86 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   87 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0401-5002:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0401-5002: 20.000 - 20.000 

  
0401-
5003 

 
 

 
Пројекат3: Изградња фекалне канализације у Прањанима 

   

   88 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   89 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0401-5003:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0401-5003: 20.000 - 20.000 
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0401-
5004 

 
 

 Пројекат 4: Изградња фекалне канализације у 
Враћевшници 

   

   90 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   91 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0401-5004:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0401-5004: 20.000 - 20.000 

  
0401-
5005 

 
 

 
Пројекат 5: Изградња фекалне канализације у Млаковцу 

   

   92 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   93 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0401-5005:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0401-5005: 20.000 - 20.000 

  
0401-
5006 

 
 

 Пројекат 6: Изградња фекалне канализације у делу ул. 
Рајка Миловановић 

   

   94 423  Услуге по уговору 10.000 - 10.000 

     423 500  Стручне услуге 10.000  10.000 

   95 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0401-5006:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0401-5006: 20.000 - 20.000 

  
0401-
5007 

 
 

 Пројекат 7: Реконструкција система за пречишћавање 
отпадних вода у Млаковцу 

   

   95/1 511  Зграде и грађевински објекти - 12.000.000 12.000.000 

     511 400 Пројектно планирање - 12.000.000 12.000.000 

      Извори финансирања за 0401-5007:    

    07  Трансфери од другог нивоа власти - 12.000.000 12.000.000 

      Укупно за 0401-5007: - 12.000.000 12.000.000 

      Извори финансирања за функцију 520:    

    01  Приходи из буџета 6.120.000 - 6.120.000 

    07  Трансфери од другог нивоа власти - 12.000.000 12.000.000 

      Укупно за функцију 520: 6.120.000 12.000.000 18.120.000 

      Извори финансирања за Програм 6:    
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    01  Приходи из буџета 22.520.000 - 22.520.000 

    07  Трансфери од другог нивоа власти - 12.000.000 12.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000 

      Укупно за Програм 6: 22.520.000 15.000.000 37.520.000 

 0701  
 

 
 ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБР. 

 И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

 
 

  0002    ПА 0002 – Oдржавање саобраћајне инфрастр    

451      ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

   67/2 423  Услуге по уговору - 300.000 300.000 

     423 500 Стручне услуге - 300.000 300.000 

   68 424  Специјализоване услуге                (ЈП за изгр) 15.000.000 - 15.000.000 

   
  424 900 Остале специјализоване услуге    

- зимска служба                  
15.000.000 - 15.000.000 

   69 425  Текуће поправке и одржавање      (ЈП за изгр) 42.600.000 - 42.600.000 

   

  425 100 Текуће поправке и одржавање  објеката 
- Санација улица                                    10.000.000 
- Одржавање локалних и  
  некатегорисаних  путева                   26.700.000            
- Хоризонтална сигнализација              2.500.000  
- Вертикална сигнализација                  2.400.000 
- Семафори   (О. Управа)                      1.000.000 

42.600.000 - 42.600.000 

   
70 451  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организац.  (ЈП за изградњу) 
5.000.000 - 5.000.000 

   
  451 200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
5.000.000 - 5.000.000 

   71 511  Зграде и грађевински објекти 111.700.000 19.362.000 131.062.000 

   

  511 200 Изградња зграда и објеката 
- Асфалтирање улица                            28.400.000      
- Асфалт.  локалних  путева                39.500.000 
- Асфалт. некатег.  путева                 57.000.000 
-МЗ Мајдан (ТБР извор 01)                   2.700.000 
-МЗ Луњевица  (самодоп извор 13)      1.213.000 
- МЗ Клатичево (извор 15)                      216.000 
-МЗ Савинац       (извор 15)                    298.000                  

110.200.000 19.127.000 129.327.000 

     511 400 Пројектно планирање 1.500.000 235.000 1.735.000 

      Извори финансирања за ПА 0701- 0002:    

   
 01  Приходи из буџета 

- Од тога самодопр. за МЗ Луњевица   500.000                         
174.300.000 - 174.300.000 

   
 

08 
 Добровољни трансфери од физ и правних лицa 

- за некатегорисане путеве 
- 14.000.000 14.000.000 
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    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година -  5.148.000 5.148.000 

    15  Неутрошена средства донација из ранијих година - 514.000 514.000 

      Укупно за ПА 0701 - 0002: 174.300.000 19.662.000 193.962.000 

  
0701-
5001 

 
 

 
Пројекат 1: Изградња моста у Враћевшници    

   72 423  Услуге по уговору 10.000  10.000 

     423 500  Стучне услуге 10.000  10.000 

   73 511  Зграде и грађевински објекти 10.000 - 10.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 10.000  10.000 

      Извори финансирања за 0701-5001:    

    01  Приходи из буџета 20.000 - 20.000 

      Укупно за 0701 – 5001: 20.000 - 20.000 

  
0701-
5002 

 
 

 
Пројекат 2: Аутобуска стајалишта    

   73/1 511  Зграде и грађевински објекти 885.000 - 885.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 885.000 - 885.000 

      Извори финансирања за 0701-5002:    

    01  Приходи из буџета 885.000 - 885.000 

      Укупно за 0701 – 5002: 885.000 - 885.000 

  
0701-
5003 

 
 

 
Пројекат 3: Паркинг на Руднику    

   73/2 511  Зграде и грађевински објекти - 1.550.000 1.550.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 1.550.000 1.550.000 

      Извори финансирања за 0701-5003:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 1.550.000 1.550.000 

      Укупно за 0701 – 5003: - 1.550.000 1.550.000 

  
0701-
5004 

 
 

 
Пројекат 4: Мост на Чемерници    

   73/3 511  Зграде и грађевински објекти - 400.000 400.000 

     511 400 Пројектно планирање - 400.000 400.000 

      Извори финансирања за 0701-5004:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 400.000 400.000 

      Укупно за 0701 – 5004: - 400.000 400.000 

  
0701-
5005 

 
 

 
Пројекат 5: Тротоар у улици Драгише Николић    

   73/4 511  Зграде и грађевински објекти - 12.000.000 12.000.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 12.000.000 12.000.000 

      Извори финансирања за 0701-5005:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 12.000.000 12.000.000 
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      Укупно за 0701 – 5005: - 12.000.000 12.000.000 

  
0701-
5006 

 
 

 
Пројекат 6: Тротоар у улици Хајдук Вељковој    

   73/5 511  Зграде и грађевински објекти  650.000 650.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката  650.000 650.000 

      Извори финансирања за 0701-5006:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  650.000 650.000 

      Укупно за 0701 – 5006:  650.000 650.000 

  
0701-
5007 

 
 

 
Пројекат 7: Пешачка стаза поред Ивичког потока    

   73/6 511  Зграде и грађевински објекти  6.300.000 6.300.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката  6.300.000 6.300.000 

      Извори финансирања за 0701-5007:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  6.300.000 6.300.000 

      Укупно за 0701 – 5007:  6.300.000 6.300.000 

  
0701-
5008 

 
 

 
Пројекат 8: Рехабилитација улице Вука Караџића    

   73/7 423  Услуге по уговору  436.000 436.000 

     423 500 Стручне услуге  436.000 436.000 

   73/8 511  Зграде и грађевински објекти  21.664.000 21.664.000 

     511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  21.664.000 21.664.000 

      Извори финансирања за 0701-5008:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  22.100.000 22.100.000 

      Укупно за 0701 – 5008:  22.100.000 22.100.000 

  
0701-
5009 

 
 

 
Пројекат 9: Рехабилитација улице Милоша Великог    

   73/9 423  Услуге по уговору  50.000 50.000 

     423 500 Стручне услуге  50.000 50.000 

   73/10 511  Зграде и грађевински објекти  2.500.000 2.500.000 

     511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  2.500.000 2.500.000 

      Извори финансирања за 0701-5009:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  2.550.000 2.550.000 

      Укупно за 0701 – 5009:  2.550.000 2.550.000 

  
0701-
5010 

 
 

 
Пројекат 10: Рехабилитација улице Јованке Радаковић    

   73/11 423  Услуге по уговору  80.000 80.000 

     423 500 Стручне услуге  80.000 80.000 

   73/12 511  Зграде и грађевински објекти  3.920.000 3.920.000 

     511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  3.920.000 3.920.000 
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      Извори финансирања за 0701-5010:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  4.000.000 4.000.000 

      Укупно за 0701 – 5010:  4.000.000 4.000.000 

  
0701-
5011 

 
 

 
Пројекат 11: Рехабилитација улице Арсенија Ломе    

   73/13 511  Зграде и грађевински објекти  4.800.000 4.800.000 

     511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  4.800.000 4.800.000 

      Извори финансирања за 0701-5011:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  4.800.000 4.800.000 

      Укупно за 0701 – 5011:  4.800.000 4.800.000 

  
0701-
5012 

 
 

 
Пројекат 12: Општински пут у насељу Ивице    

   73/14 511  Зграде и грађевински објекти  900.000 900.000 

     511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  900.000 900.000 

      Извори финансирања за 0701-5012:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  900.000 900.000 

      Укупно за 0701 – 5012:  900.000 900.000 

  
0701-
5013 

 
 

 
Пројекат 13: Приступни пут ка Дак комерцу    

   73/15 511  Зграде и грађевински објекти  900.000 900.000 

     511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  900.000 900.000 

      Извори финансирања за 0701-5012:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  900.000 900.000 

      Укупно за 0701 – 5012:  900.000 900.000 

      Извори финансирања за функцију 451:    

    01  Приходи из буџета 175.205.000 - 175.205.000 

    08  Добровољни трансфери од физ и правних лицa - 14.000.000 14.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 61.298.000 61.298.000 

    15  Неутрошена средства донација из ранијих година - 514.000 514.000 

      Укупно за функцију 451: 175.205.000 75.812.000 251.017.000 

      Извори финансирања за Програм 7:    

    01  Приходи из буџета  175.205.000 - 175.205.000 

    08  Добровољни трансфери од физ. и правних лицa - 14.000.000 14.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 61.298.000 61.298.000 

    15  Неутрошена средства донација из ранијих година - 514.000 514.000 

      Укупно за Програм 7: 175.205.000 75.812.000 251.017.000 

 2001     ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ    

911      ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    
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2001-
5001 

 
 

 Пројекат 1: Доградња објекта III Предсколске установе 
“Сунце” 

 
 

 

   124/1 511  Зграде и грађевински објекти     3.116.000 - 3.116.000 

     511 400 Пројектно планирање 3.116.000 - 3.116.000 

      Извори финансирања за 2001-5001:    

    01  Приходи из буџета 3.116.000 - 3.116.000 

      Укупно за 2001-5001: 3.116.000 - 3.116.000 

      Извори финансирања за функцију 911:    

    01  Приходи из буџета 3.116.000 - 3.116.000 

      Укупно за функцију 911: 3.116.000 - 3.116.000 

      Извори финансирања за Програм 8:    

    01  Приходи из буџета 3.116.000 - 3.116.000 

      Укупно за Програм 8: 3.116.000 - 3.116.000 

 2002     ПРОГРАМ  9  - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ    

  0001    ПА 0001 – Функционисање основних школа    
912      ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

   125 463  Трансфери осталим нивоима власти 80.115.000 - 80.115.000 

     463 100 Текући трансфери осталим нивоима власти 76.678.000 - 76.678.000 

     463 200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.437.000 - 3.437..000 

   126 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              1.400.000 - 1.400.000 

     472 700 Накнаде из буџета за образ., култ, науку и спорт 1.400.000 - 1.400.000 
      Извори финансирања за ПА 2002-0001:    

    01  Приходи из буџета 81.515.000 - 81.515.000 

      Укупно за ПА 2002-0001: 81.515.000 - 81.515.000 

  
2002-
4001 

 
 

 Пројекат 1: Tренинзи за развој когнитивних  
                       компетенција 

   

   127 424  Специјализоване услуге 2.000.000 - 2.000.000 

     424 200 Услуге образовања, културе и спорта 2.000.000 - 2.000.000 
      Извори финансирања за 2002-4001:    

    01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000 

      Укупно за 2002-4001: 2.000.000 - 2.000.000 

  
2002-
5001 

 
 

 Пројекат 1: Доградња, реконструкција и опремање 
објекта намењеног деци и младима са сметњама у 
развоју 

 
 

 

   128/1 423  Услуге по уговору - 874.000 874.000 

     423 500 Стручне услуге - 874.000 874.000 

   129/2 511  Зграде и грађевински објекти     - 28.346.000 28.346.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 28.346.000 28.346.000 

   130/3 512  Машине и опрема - 2.600.000 2.600.000 
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     512 600 Опрема за образовање, науку, културу  и спорт - 2.600.000 2.600.000 

      Извори финансирања за 2002-5001:    

    06  Донације од међународних организација - 31.820.000 31.820.000 
      Укупно за 2002-5001: - 31.820.000 31.820.000 

  
2002-
5002 

 
 

 Пројекат 2: ОШ Десанка Максимовић - изградња мокрог 
цвора у Доњој Врбави 

 
  

   130/4 511  Зграде и грађевински објекти 636.000 90.000 726.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 636.000 90.000 726.000 

      Извори финансирања за ПА 2002-0002:    

    01  Приходи из буџета 636.000 - 636.000 
    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 90.000 90.000 

      Укупно за ПА 2002-0002: 636.000 90.000 726.000 

  
2002-
5003 

 
 

 
Пројекат 3: Уређење простора око школе у Семедражи 

 
  

   130/5 511  Зграде и грађевински објекти     - 4.650.000 4.650.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 4.650.000 4.650.000 
      Извори финансирања за ПА 2002-0003:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 4.650.000 4.650.000 

      Укупно за ПА 2002-0003: - 4.650.000 4.650.000 

  
2002-
5004 

 
 

 
Пројекат 4: Централно грејање у школи у Брђанима 

 
  

   130/6 511  Зграде и грађевински објекти     - 2.000.000 2.000.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 2.000.000 2.000.000 
      Извори финансирања за ПА 2002-0004:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 2.000.000 2.000.000 

      Укупно за ПА 2002-0004: - 2.000.000 2.000.000 

  
2002-
5005 

 
 

 
Пројекат 5: Игралиште школе у Брезни 

 
  

   130/7 511  Зграде и грађевински објекти     - 1.350.000 1.350.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 1.350.000 1.350.000 
      Извори финансирања за ПА 2002-0005:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 1.350.000 1.350.000 

      Укупно за ПА 2002-0005: - 1.350.000 1.350.000 

  
2002-
5006 

130/8 
 

 Пројекат 6: Реконструкција и доградња ОС "Десанка 
Максимовић" 

 
  

    423  Услуге по уговору 350.000 - 350.000 

     423 500 Стручне услуге 350.000 - 350.000 
      Извори финансирања за ПА 2002-0006:    

    01  Приходи из буџета 350.000 - 350.000 

      Укупно за ПА 2002-0006: 350.000 - 350.000 
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      Извори финансирања за функцију 912:    

    01  Приходи из буџета 84.501.000 - 84.501.000 

    06  Донације од међународних организација - 31.820.000 31.820.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 8.090.000 8.090.000 

      Укупно за функцију 912: 84.501.000 31.820.000 124.411.000 

      Извори финансирања за Програм 9:    

    01  Приходи из буџета 84.501.000 - 84.501.000 
    06  Донације од међународних организација - 31.820.000 31.820.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 8.090.000 8.090.000 

      Укупно за Програм 9: 84.501.000 31.820.000 124.411.000 

 2003     ПРОГРАМ 10  - СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ    

  0001    ПА 0001 – Функционисање средњих школа    

920      СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ    
   131 463  Трансфери осталим нивоима власти 34.050.000 - 34.050.000 

     463 100 Текући трансфери осталим нивоима власти 31.319.000 - 31.319.000 

     463 200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.731.000 - 2.731.000 

   132 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.500.000 - 2.500.000 

     472 700 Накнаде из буџета за образ., култ, науку и спорт 2.500.000 - 2.500.000 

      Извори финансирања за функцију 920:    
    01  Приходи из буџета 36.550.000 - 36.550.000 

      Укупно за функцију 920: 36.550.000 - 36.550.000 

      Извори финансирања за ПА 2003-0001:    

    01  Приходи из буџета 36.550.000 - 36.550.000 

      Укупно за ПА 2003-0001: 36.550.000 - 36.550.000 

      Извори финансирања за Програм 10:    

    01  Приходи из буџета 36.550.000 - 36.550.000 

      Укупно за Програм 10: 36.550.000 - 36.550.000 

 0901     ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И  ДЕЧЈА ЗАШТИТА    

  0001 
 

 
 ПА 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи – 

Центар за социјални рад 
   

090   
 

 
 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА  НА ДРУГ.  

МЕСТУ 
   

   17 463  Трансфери осталим нивоима власти 14.200.000 - 14.200.000 

   
  463 100 Текући трансфери ост.  нивоима власти 

- Расходи Центра  за социјални рад   5.100.000 
- Једнократне помоћи                          9.100.000 

14.200.000 - 14.200.000 

   17/1 472  Накнаде за социјалну заштиту         297.200  297.200 

     472 900 Остале накнаде из буџета 297.200  297.200 

      Извори финансирања ПА 0901 – 0001:    
    01  Приходи из буџета 14.497.420 - 14.497.420 
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      Укупно за ПА 0901 - 0001: 14.497.420 - 14.497.420 

  0002 

 

 

 ПА 0002 - Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте 
смештаја  

   

   18 423  Услуге по уговору                   900.000  900.000 

     423 900 Остале опште услуге 900.000  900.000 

      Извори финансирања ПА 0901 – 0002:    

    01  Приходи из буџета 900.000  900.000 

      Укупно за ПА 0901 - 0002: 900.000  900.000 

  0003    ПА 0003 – Дневне услуге у заједници    

   19 423  Услуге по уговору  44.400.000 - 44.400.000 

     423 900 Остале опште услуге - превоз                     44.400.000 - 44.400.000 

   20 481  Дотације невладиним организацијама 500.000 - 500.000 

   
  481 900 Дотације невладиним организацијама 

- Социо - хуманитарне организације    
500.000 - 500.000 

      Извори финансирања за ПА 0901-0003:    

    01  Приходи из буџета 44.900.000 - 44.900.000 

      Укупно за ПА 0901-0003: 44.900.000 - 44.900.000 

  0005    ПА 0005– Подршка реализацији програма Црвеног крста    

   21 481  Дотације невладиним организацијама 5.240.000 - 5.240.000 

   

  481 100 Дотације непрофитним организациј 

- Црвени крст – ред.делатн.                   1.540.000 

- Нар.кух. и ланч пакети                         3.700.000     

5.240.000 - 5.240.000 

      Извори финансирања за ПА 0901-0005:    

    01  Приходи из буџета 5.240.000 - 5.240.000 

      Укупно за ПА 0901-0005: 5.240.000 - 5.240.000 

  0006    ПА 0006- Подршка деци и породиц.  са децом    

   22 423  Услуге по уговору   15.600.000 - 15.600.000 

     423 500 Стручне услуге - лични пратилац                       14.600.000 - 14.600.000 

     423 900 Остале опште услуге - кухиња                                         1.000.000 - 1.000.000 

   23 424  Специјализоване услугe 1.100.000 - 1.100.000 

     424 300 Медицинске услуге - сензорске собе                              300.000 - 300.000 

   
  

424 900 
Остале специјализоване услуге  
- интерресорна комисија            

800.000 - 800.000 

   24 426  Материјал 300.000  - 300.000 

     426 600 Материјал за образовање 300.000 - 300.000 

   25 472  Накнаде за социјалну заштиту         490.000 - 490.000 

     472 700 Накнада из буџета за образовање 490.000 - 490.000 
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      Извори финансирања за ПА 0901-0006:    

    01  Приходи из буџета 17.490.000 - 17.490.000 

      Укупно за ПА 0901-0006: 17.490.000 - 17.490.000 

  0007    ПА 0007- Подршка рађању и родитељству    

   26 472  Накнаде за социјалну заштиту         25.400.000 - 25.400.000 

     472 300 Накнаде из буџета за децу и породицу 25.400.000 - 25.400.000 

      Извори финансирања за ПА 0901-0007:    

    01  Приходи из буџета 25.400.000 - 25.400.000 

      Укупно за ПА 0901-0007: 25.400.000 - 25.400.000 

  
0901-
4001 

 
 

 
Пројекат 1: Помоћ у кући старим лицима    

   27 423  Услуге по уговору                          11.410.000 5.000.000 16.410.000 

     423 900 Остале опште услуге 11.410.000 5.000.000 16.410.000 

      Извори финансирања за 0901-4001:    

    01  Приходи из буџета 11.410.000 - 11.410.000 

    07  Трансфери од другог нивоа власти  5.000.000 5.000.000 

      Укупно за 0901 – 4001: 11.410.000 5.000.000 16.410.000 

  
0901-
4002 

 
 

 
Пројекат 2: Вантелесна оплодња    

   28 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета  1.800.000 - 1.800.000 

     472 900 Остале накнаде из буџета  1.800.000 - 1.800.000 

      Извори финансирања за 0901-4002:    

    01  Приходи из буџета 1.800.000 - 1.800.000 

      Укупно за 0901 – 4002: 1.800.000 - 1.800.000 

  
0901-
4003 

 
 

 Пројекат 3: Финaнсијска  подршка избеглим и расељеним 
лицима 

   

   29 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.880.000 7.425.000 9.305.000 

     472 800 Накнаде из буџета за становање и живот  1.880.000 7.425.000 9.305.000 

      Извори финансирања за 0901-4003:    

    01  Приходи из буџета 1.880.000 - 1.880.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 7.425.000 7.425.000 

      Укупно за 0901 – 4003: 1.880.000 7.425.000 9.305.000 

  
0901-
4004 

 
 

 
Пројекат 4: Студентске и ученичке стипендије    

   30 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.000.000 - 8.000.000 

     472 700 Накнаде за образовање,  културу,  науку и спорт 8.000.000 - 8.000.000 

      Извори финансирања за 0901-4004:    

    01  Приходи из буџета 8.000.000 - 8.000.000 

      Укупно за 0901 – 4004: 8.000.000 - 8.000.000 
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0901-
4005 

 
 

 
Пројекат 5: Изградња зграде Центра за      социјални рад    

   31 511  Зграде и грађевински објекти 1.000.000 - 1.000.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 1.000.000 - 1.000.000 

   31/1 511  Зграде и грађевински објекти - 150.000 150.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 150.000 150.000 

      Извори финансирања за 0901-4005:    

   
 

01 
 

Приходи из буџета 1.000.000 
 

- 
1.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 150.000 150.000 

      Укупно за 0901 – 4005: 1.000.000 150.000 1.150.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

    01  Приходи из буџета 132.517.420 - 132.517.420 

    07  Трансфери од другог нивоа власти - 5.000.000 5.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 7.575.000 7.575.000 

      Укупно за функцију 090: 132.517.420 12.575.000 145.092.420 

      Извори финансирања за Програм 11:    

    01  Приходи из буџета 132.517.420 - 132.517.420 

    07  Трансфери од другог нивоа власти - 5.000.000 5.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 7.575.000 7.575.000 

      Укупно за Програм 11: 132.517.420 12.575.000 145.092.420 

 1801     ПРОГРАМ 12  - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА    

760      ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ    

  0001 
 

 
 ПА 0001 – Функционисање установа примарне здравств. 

заштите 
   

   
113 464  Дотације организ. обавезног социј. осигурања  

- Апотека                                           
8.006.700 - 8.006.700 

     464 100 Текуће дотације организација  ОСО 8.006.700 - 8.006.700 

      Извори финансирања за ПА 1801-0001:    

    01  Приходи из буџета 8.006.700 - 8.006.700 

      Укупно за ПА 1801-0001: 8.006.700 - 8.006.700 

  0002    ПА 0002 – Мртвозорство    

   114 424  Специјализоване услуге 1.200.000 800.000 2.000.000 

     424 300 Медицинске услуге 1.200.000 800.000 2.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1801-0002:    

    01  Приходи из буџета 1.200.000 - 1.200.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 800.000 800.000 

      Укупно за ПА 1801-0002: 1.200.000 800.000 1.200.000 

      Извори финансирања за функцију 760:    
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    01  Приходи из буџета 9.206.700 - 9.206.700 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  800.000 800.000 

      Укупно за функцију 760: 9.206.700 800.000 10.006.700 

      Извори финансирања за Програм 12:    

    01  Приходи из буџета 9.206.700 - 9.206.700 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 800.000 800.000 

      Укупно за Програм 12: 9.206.700 800.000 10.006.700 

 1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ  КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА    

  0002 
 

 
 ПА 0002 - Jачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва    
   

820      УСЛУГЕ  КУЛТУРЕ    

   116 423  Услуге по уговору  - Историјски архив                                5.600.000 300.000 5.900.000 

     423 900 Остале опште услуге 5.600.000 300.000 5.900.000 

   117 481  Дотације невладиним организацијама - КУД 5.500.000 - 5.500.000 

     481 900 Дотације осталим непрофитним институцијама 5.500.000 - 5.500.000 

   
117/2 481  Дотације невладиним организацијама –удружење 

метника 
 200.000 200.000 

     481 900 Дотације осталим непрофитним институцијама  200.000 200.000 

      Извори финансирања за ПА 1201-0002:    

    01  Приходи из буџета 11.100.000 - 11.600.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 500.000 500.000 

      Укупно за ПА 1201-0002: 11.100.000 500.000 11.600.000 

  
1201-
5002 

   
Пројекат 2: Споменик Милојку Вељовић 

 
 

 

   117/1 515  Нематеријална имовина 3.900.000 - 3.900.000 

     515 100 Нематеријална имовина 3.900.000 - 3.900.000 

      Извори финансирања за 1201-5002:    

    01  Приходи из буџета 3.900.000 - 3.900.000 

      Укупно за 1201-5002: 3.900.000 - 3.900.000 

  
1201-
5003 

  
 Пројекат 3: Дворац у Такову 

 
 

 

   117/3 423  Услуге по уговору - 250.000 250.000 

     423 500 Стручне услуге - 250.000 250.000 

   117/4 511  Зграде и грађевински објекти - 500.000 500.000 

     511 400 Пројектно планирање - 500.000 500.000 

   117/5 541  Земљиште - 15.000.000 15.000.000 

     541 100 Земљиште - 15.000.000 15.000.000 

      Извори финансирања за 1201-5002:    

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  15.750.000 15.750.000 
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      Укупно за 1201-5002:  15.750.000 15.750.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

    01  Приходи из буџета 15.000.000 - 15.000.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 16.250.000 16.250.000 

      Укупно за функцију 820: 15.000.000 16.250.000 31.250.000 

          

          

          

  0003 
 

 
 ПА 0003 - Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјск. наслеђа     
   

840      ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

   119 481  Дотације невладиним организацијама 4.390.000 - 4.390.000 

   
  481 900 Дотације осталим непрофитним институцијама 

-верске заједнице                                  2.500.000 
-остала удружења                              1.800.000 

4.390.000 - 4.390.000 

      Извори финансирања за функцију 840:    

    01  Приходи из буџета 4.390.000 - 4.390.000 

      Укупно за функцију 840: 4.390.000 - 4.390.000 

      Извори финансирања за ПА 1201-0003:    

    01  Приходи из буџета 4.390.000 - 4.390.000 

      Укупно за ПА 1201-0003: 4.390.000 - 4.390.000 

  0004 
   ПА 0004 - Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 
   

830      УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА    

   118 454  Субвенције приватним предузећима 15.000.000 - 15.000.000 

     454 100 Текуће субвенције приватним предузећима 15.000.000 - 15.000.000 

      Извори финансирања за функцију 830:    

    01  Приходи из буџета 15.000.000 - 15.000.000 

      Укупно за функцију 830: 15.000.000 - 15.000.000 

      Извори финансирања за ПА 1201-0004:    

    01  Приходи из буџета 15.000.000 - 15.000.000 

      Укупно за ПА 1201-0004: 15.000.000 - 15.000.000 

  
1201-
5001 

 
 

 
Пројекат 1: Дом културе    

860   
 

 
 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДР.  МЕСТУ 
   

   120 511  Зграде и грађевински објекти 5.587.000 700.000 6.287.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 5.587.000 700.000 6.287.000 

      Извори финансирања за функцију 860:    
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    01  Приходи из буџета 5.587.000 - 5.587.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 700.000 700.000 

      Укупно за функцију 860: 5.587.000 700.000 6.287.000 

      Извори финансирања за 1201-5001:    

    01  Приходи из буџета 5.587.000 - 5.587.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 700.000 700.000 

      Укупно за 1201 – 5001: 5.587.000 700.000 6.287.000 

      Извори финансирања за Програм 13:    

    01  Приходи из буџета 39.977.000 - 39.977.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 16.950.000 16.950.000 

      Укупно за Програм 13: 39.977.000 16.950.000 56.927.000 

 1301     ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  0001   
 ПА 0001-Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
   

810      УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА    

   115 481  Дотације невладиним организацијама 28.128.695 - 28.128.695 

     481 900 Дотације осталим непрофитним  институцијама 28.128.695 - 28.128.695 

      Извори финансирања за ПА 1301-0001:    

    01  Приходи из буџета 28.128.695 - 28.128.695 

      Укупно за ПА 1301-0001: 28.128.695 - 28.128.695 

  
1301-
5003 

  
 

Пројекат 3: Реконструкција дечјег игралишта    

   115/1 511  Зграде и грађевински објекти - 1.856.000 1.856.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката - 1.856.000 1.856.000 

   115/2 512  Машине и опрема 506.000 5.844.000 6.350.000 

     512 600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 506.000 5.844.000 6.350.000 

      Извори финансирања за 1301-5003:    

    01  Приходи из буџета 506.000 - 506.000 

    07  Трансфери од других нивоу власти - 7.700.000 7.700.000 

      Укупно за 1301 – 5003: 506.000 7.700.000 8.206.000 

      Извори финансирања за функцију 810:    

    01  Приходи из буџета 28.634.695 - 28.634.695 

    07  Трансфери од других нивоу власти  7.700.000 7.700.000 

      Укупно за функцију 810: 28.634.695 7.700.000 36.334.695 

860   
 

 
 РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДР МЕСТУ 
   

  
1301-
5001 

 
 

 
Пројекат 1: Базен на Руднику    

   121 423  Услуге по уговору 1.270.000 - 1.270.000 
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     423 500  Стучне услуге 1.270.000 - 1.270.000 

   122 511  Зграде и грађевински објекти 27.300.000 11.000.000 38.300.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 27.300.000 11.000.000 38.300.000 

      Извори финансирања за 1301-5001:    

    01  Приходи из буџета 28.570.000 - 28.570.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 11.000.000 11.000.000 

      Укупно за 1301 – 5001: 28.570.000 11.000.000 39.570.000 

  
1301-
5002 

 
 

 
Пројекат 2: Затворени базен у Г. Милановцу    

   123 423  Услуге по уговору 740.000 - 740.000 

     423 500  Стучне услуге 740.000 - 740.000 

   124 511  Зграде и грађевински објекти 14.000.000 - 14.000.000 

     511 200 Изградња зграда и објеката 8.775.000 - 8.775.000 

     511 400 Пројектно планирање 5.225.000 - 5.225.000 

      Извори финансирања за 1301-5002:    

    01  Приходи из буџета 14.740.000 - 14.740.000 

      Укупно за 1301 – 5002: 14.740.000  14.740.000 

      Извори финансирања за функцију 860:    

    01  Приходи из буџета 43.310.000 - 43.310.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година - 11.000.000 11.000.000 

      Укупно за функцију 860: 43.310.000 11.000.000 54.310.000 

      Извори финансирања за Програм 14:    

    01  Приходи из буџета 71.944.695 - 71.944.695 

    07  Трансфери од других нивоу власти  7.700.000 7.700.000 

    13  Нераспор. вишак прихода из ранијих година  11.000.000 11.000.000 

      Укупно за Програм 14: 71.944.695 18.700.000 90.644.695 

 

Члан 2. 
 
 

Ова Измена финансијскг плана ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Општинског већа и биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
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