
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,   

83/2014- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18), члан 9. став 2. Уредбе о Адресном регистру 

(„Сл. гласник РС“, бр. 63/17), члана 40. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 3/19), предлога Радне групе за одређивање назива улица и сагласности 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 015-05-00185/2019-24 од 2. 

августа 2019. године, Скупштина општине Ћићевац, на 41. седници одржаној 13. 

септембра 2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА   

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђују називи улица, тргова и заселака у насељеним местима 

општине Ћићевац, и то: 

1. Браљина 

2. Град Сталаћ 

3. Лучина 

4. Мојсиње 

5. Мрзеница 

6. Плочник 

7. Појате 

8. Сталаћ 

9. Трубарево 

10. Ћићевац. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Браљина утврђују се следећи називи улица: 

1. Улица Веселина Николића – почиње код кп 1514 са десне стране и кп 1526/2 са 

леве стране, иде у правцу севера, долази до гробља и раскрснице са улицом Добривоја 

Спасојевића, наставља у истом правцу до раскрснице са улицом Моравском, ту скреће 

према истоку око 300 метара до кп 1293 (кућни број 12), поново наставља према северу, 

пролази поред кп 17 (кућни број 31), кп 56 (кућни број 55), до кп 122 (кућни број 48), 

скреће према истоку, пролази поред кп 230, ту мења правац североисток, пролази поред кп 

225 (кућни број 48Ц), поред кп 427/9 (кућни број 54) и долази до кп 427/1 са десне стране 

и кп 418 са леве стране где се и завршава, све у КО Браљина (раније постојећи назив 

улице) 

2. Улица Моравска – почиње на Јужној Морави код кп 1431 са леве стране и кп 

1437 са десне стране, наставља у правцу истока око 400 метара, обухвата кп 1423 (кућни 

број 5), кп 1422 (кућни број 7), кп 1413 (кућни број 9) и долази до раскрснице са улицом 

Веселина Николића где се и завршава, све у КО Браљина (раније постојећи назив улице) 

3. Улица Добривоја Спасојевића – почиње на раскрсници са улицом Веселина 

Николића код кп 1451 (кућни број 1), иде у правцу севера, долази до потока кп 2250 и кп 

1260 (кућни број 8) где се и завршава, све у КО Браљина (раније постојећи назив улице) 

4. Улица Расинска – почиње на раскрсници са улицом Веселина Николића код кп 

1381 (кућни број 1), наставља у правцу југоисток, пролази поред кп 1288 (кућни број 8) и 

долази до кп 1285 са десне стране и кп 1296 са леве стране, где се и завршава, све у КО 

Браљина (раније постојећи назив улице) 

5. Улица Добрице Ћосића почиње од границе са суседним насељеним местом 

Град Сталаћ, између кп 1635 и кп 1650, прати кп 2253 и део кп 2252 и завршава се између 

кп 1532 и кп 1514, код улице Веселина Николића, све у КО Браљина (нови назив улице).  
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Члан 3. 

 У насељеном месту Град Сталаћ утврђују се следећи називи улица и заселака: 

1. Улица Тодора од Сталаћа – почиње на раскрсници са Моравском улицом код 

кп 1760 (кућни број 1), иде у правцу истока до кп 1754 (кућни број 7), ту скреће према 

југу, пролази поред кп 1809 (кућни број 12А), наставља у истом правцу, долази до кп 1788 

(кућни број 14) где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

2. Улица Првомајска – почиње на раскрсници са улицом Моравском код кп 1914, 

наставља у правцу југоистока, пролази поред кп 1877/1 (кућни број 15), наставља 

полукружно и излази поново на Моравску улицу код кп 1891 са десне стране где се и 

завршава, све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

3. Улица Војводе Пријезде – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 

1923 (кућни број 2), иде у правцу истока, пролази поред кп 1845/1 (кућни број 9), долази 

до кп 1906 са десне стране и кп 1851/2 са леве стране где се и завршава, све у КО Град 

Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

4. Улица Кулска – почиње на раскрсници са Моравском улицом, код цркве Свете 

Тројице кп 2043, иде јужно, скреће код кп 1945, наставља јужно, пролази поред гробља и 

куле Тодора од Сталаћа, пролази поред кп 2008/2, ту скреће западно, долази до кп 2250 са 

леве стране и кп 2210/2 са десне стране, наставља између кп 2238 и кп 2308/2, прати део 

кп 6390, затим део кп 6392 и завршава се између кп 3365/1 и кп 3501 где се и завршава, 

све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 2238 и 

кп 2308/2) 

5. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 

2483 са леве стране и кп 1989 са десне стране, креће се у правцу запада, пролази поред кп 

1990 (кућни број 4), скреће јужно, пролази поред кп 2350 (кућни број 5), настаља у истом 

правцу и долази до кп 2882 са десне стране и кп 2371 са леве стране где се и завршава, све 

у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

6. Улица Моравска – почиње на раскрсници са улицом Др Зорана Ђинђића код кп 

1326/2 (кућни број 1), наставља јужно, пресеца железничку пругу и долази до раскрснице 

са улицом Бошка Југовића, наставља јужно у истом правцу, пролази поред кп 1796 (кућни 

број 11), долази до раскрснице са Кулском улицом са десне стране, наставља јужно, 

пролази поред кп 1814 (кућни број 21), долази до раскрснице са Првомајском улицом са 

леве стране, наставља јужно у истом правцу, пролази поред кп 1891 (кућни број 51) кп 

2504 (кућни број 73), поред кп 2542 (кућни број 103), поред кп 2632 (кућни број 133), ту се 

са десне стране одваја један крак који обухвата кп 2770, кп 2771, кп 2769, кп 2735, кп 

2734, кп 2724, кп 2714 и кп 2715, и излази поново на кп 2632 (кућни број 133), ту наставља 

јужно и долази до кп 6404/1 са леве стране и кп 2653 са десне стране, наставља код кп 

2653 и прати део кп 6404/1, сече кп 6411 и прати кп 6404/2, сече кп 6412, прати кп 6405/1, 

сече кп 6413, прати кп 6405/2 до границе са суседним насељеним местом Браљина, и 

завршава се између кп 4909 и кп 4907 где се и завршава, све у КО Град Сталаћ (раније 

постојећи назив улице и продужетак исте од кп 2653) 

7. Улица Цара Лазара – почиње на раскрсници са Моравском улицом код кп 1814 

са леве стране и кп 1832 (кућни број 2) са десне стране, иде у правцу севера негде око 500 

метара, долази до кп 1805 са леве стране и кп 1810/2 (кућни број 14) где се и завршава, све 

у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

8. Улица Бошка Југовића – почиње на раскрсници са железничком пругом, 

односно код кп 6408/1 код железничког моста, иде југозападно, долази до раскрснице са 

улицом Моравском код кп 1717/4 (кућни број 32), наставља југозападно, пролази поред кп 

1716/1 (кућни број 46), долази поново до железничке пруге и до кп 2088 где се и завршава, 

све у КО Град Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

9.  Улица Др Зорана Ђинђића – почиње на мосту код Јужне Мораве код кп 

6425/147, наставља у правцу јогозапада, долази до кп 1326/2 (кућни број 1), наставља у 

истом правцу, долази до кп 6408/13 и ту се спаја са железничком пругом, наставља 
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паралелно са железничком пругом и долази до кп 1627/1 где се и завршава, све у КО Град 

Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

10. Засеок Врбак обухвата део кп 3650/2 и 3650/1, све у КО Град Сталаћ (нови 

назив) 

11. Засеок Пољана обухвата део кп 2669 и кп 2670, све у КО Град Сталаћ (нови 

назив)  

12. Засеок Саставци обухвата кп 4234, кп 4227 и кп 4233 и део кп 4232 и кп 4231, 

све у КО Град Сталаћ (нови назив) 

13. Засеок Виноградарско брдо обухвата кп 4178 и део кп 4179, кп 4181 и кп 4177, 

све у КО Град Сталаћ (нови назив) 

14. Засеок Старо Брдо обухвата кп 4796, кп 5342, кп 5293 и кп 5287 и део кп 4779, 

кп 4778, кп 4780, кп 5337, кп 5294 и кп 5292, све у КО Град Сталаћ (нови назив) 

15. Засеок Кључ обухвата кп 5871 и део кп 5872, све у КО Град Сталаћ (нови назив) 

16. Засеок Рубин обухвата кп 6126, кп 6121 и кп 6124, све у КО Град Сталаћ (нови 

назив). 

 

Члан 4. 

 У насељеном месту Лучина утврђују се следећи називи улица и заселака: 

1. Улица Моравска – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије код кп 

879, иде северозападно и сече улицу Мирка Томића код кп 883 (кућни број 2), наставља 

северозападно, пролази поред кп 980 (кућни број 7), пружа се целом дужином кп 3336/1 и 

завршава код кп 227/3, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице) 

2. Улица Цара Душана – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије код 

кп 1561 са десне стране и кп 1527/1 са леве стране, наставља југоисточно дуж парцела 

1499/2, кп 1553 и кп 1496, долази до кп 1494 и кп 1540 (кућни број 6), наставља између кп 

1494 и кп 1540, прати део кп 1528 и завршава се између кп 1683 и кп 1481, све у КО 

Лучина (раније постојећи назив улице и продужетак исте од кп 1494)  

3. Улица Бошка Југовића – почиње на раскрсници са улицом Српских владара код 

кп 2784 са десне стране и кп 2352 са леве стране, иде југоисточно око 300 метара, долази 

до раскрснице са улицом Петра Бојовића где се и завршава, све у КО Лучина (раније 

постојећи назив улице) 

4. Улица Вука Караџића – почиње на раскрсници са улицом Српских владара код 

кп 2337, иде источно 300 метара и завршава се код кп 2330, све у КО Лучина (раније 

постојећи назив улице) 

5. Улица Владимира Роловића – почиње на раскрсници са улицом Српских 

владара код кп 1268 са десне стране и кп 1271 са леве стране, наставља северозападно, 

пролази поред кп 1250 и кп 1455, даље наставља западно дуж кп 1235 и кп 1492, скреће 

правцем северозапад дуж кп 1513/9 (кућни број 3) и кп 1211/1 (кућни број 4) и избија на 

раскрсницу са улицом Војске Југославије где се и завршава, све у КО Лучина (раније 

постојећи назив улице) 

6. Улица Иве Лоле Рибара – почиње на раскрсници са улицом Српских владара 

код кп 2265 (кућни број 1), иде северозападно до кп 2258/1 са леве стране и кп 2277 са 

десне стране где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице) 

7. Улица Мирка Томића – почиње на граници са КО Ћићевац град код кп 913/6 са 

десне стране, иде југозападно десном страном пруге, паралелно са улицом Војске 

Југославије, наставља југозападно и пролази поред кп 903/2 (кућни број 20), долази до 

потока Акалавица, кога сече и наставља југозападно поред кп 1003 (кућни број 29) и кп 

1149/1 (кућни број 46), наставља у истом правцу и долази до кп 112 са десне стране и 

границом са КО Сталаћ где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив 

улице) 

8. Улица Петра Бојовића – почиње на раскрсници са улицом Српских владара кп 

693 са десне стране и кп 780 са леве стране, наставља јужно дуж кп 615 (кућни број 21), кп 
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621 и кп 638, долази до раскрснице са сеоским путем кп 3342, наставља даље јужно и 

пролази поред кп 654 (кућни број 25), кп 2377/2 (кућни број 12) и долази до раскрснице са 

сеоским путем кп 3341, даље наставља јужно дуж кп 2771 (кућни број 39), кп 2756 и 

долази до кп 2809 и кп 2748 где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив 

улице) 

9. Улица Српских владара – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије 

код кп 1195/1 (кућни број 2) са десне стране и кп 842 (кућни број 1) са леве стране, 

наставља источно дуж парцела кп 841/3 (кућни број 11), кп 1256 (кућни број 22А), кп  

832/1 (кућни број 29) и долази до раскрснице са улицом Владимира Роловића, наставља 

јужно, пролази раскрсницу са улицом Петра Бојовића и наставља у истом правцу до дома 

културе са леве и школе са десне стране, скреће источно дуж кп 2350 (кућни број 95), кп 

2784 (кућни број 99), враћа се према југу дуж кп 2791 (кућни број 107), кп 2855 (кућни 

број 127), кп 2829/1 (кућни број 139) и долази до кп 2813/2, ту скреће источно, долази до 

кп 3106 са десне стране и кп 3116 са леве стране, наставља између кп 2739/3 и кп 3106, 

прати део кп 3343 и завршава се између кп 305 и кп 304/1, КО Лучина, код границе са 

суседним насељеним местом Ћићевац, где се и завршава, све у КО Лучина (раније 

постојећи назив улице и продужетак исте од кп 2739/3)  

10. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Српских владара 

код кп 2299/2 са десне стране и кп 2903 са леве стране, јужно до кп 2879 (кућни број 15), 

наставља даље јужно до кп 2946 (кућни број 25) са леве стране и кп 2948/1 са десне 

стране, наставља се између кп 2950 и кп 2952, прати део кп 3002, кп 3012, скреће лево и 

прати део кп 3249 и завршава се између кп 3244 и кп и кп 3034, све у КО Лучина (раније 

постојећи назив улице и продужетак исте од кп 2950)  

11. Улица Светог Пантелејмона – почиње на раскрсници са улицом Војске 

Југославије код кп 1519/2, иде истично око 500 метара, долази до цркве до кп 1500 (кућни 

број 3) где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи назив улице) 

12. Улица Војске Југославије – почиње на граници са КО Ћићевац град код кп 

870/1 са леве и кп 868/5 са десне стране, иде југозападно, пролази поред кп 859/4 (кућни 

број 11) и кп 1208 (кућни број 31) наставља у истом правцу и пролази поред кп 1527/1 

(кућни број 59) и кп 1579/1 (кућни број 79) и долази до кп 112 са десне и кп 1596/1 са леве 

стране и до границе са КО Сталаћ где се и завршава, све у КО Лучина (раније постојећи 

назив улице) 

13. Улица  Бранка Миљковића – почиње од улице Моравске између кп 172 и кп 

260/1, пружа се дуж кп 100, иде границом са суседним насељеним местом Ћићевац, 

пролази дуж кп 3345 и завршава се између кп 7421 КО Ћићевац и кп 19/2, све остало у КО 

Лучина (нови назив улице) 

14. Засеок Поље обухвата део кп 1087/1, кп 1087/2, кп 1086/3, кп 1085/2, кп 1085/1, 

кп 1084, кп 1083 и кп 1082, све у КО Лучина (нови назив). 

Члан 5. 

 У насељеном месту Мојсиње утврђују се следећи називи улица: 

1. Улица Мирка Томића – почиње од раскрснице са улицом Веселина Николића 

код кп 266 (кућни број 2), наставља уз брдо у правцу северозапад код кп 251/1, ту скреће 

према југу, пролази поред кп 370/2, кп 374, где скреће према западу и пролази поред кп 

632 (кућни број 1), кп 612 (кућни број 3), кп 519 (кућни број 16), наставља у истом правцу 

и долази до кп 492 са леве стране и кп 758 са десне стране где се и завршава, све у КО 

Мојсиње (раније постојећи назив улице) 

2. Улица Веселина Николића – почиње код кп 289 са леве стране и кп 251/1 са 

десне стране, иде у правцу југа, пролази поред кп 344 (кућни број 1) и долази до 

раскрснице са улицом Мирка Томића, наставља јужно поред кп 347/1 (кућни број 9) и 
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долази до кп 364/4 са десне стране и кп 352 са леве стране где се и завршава, све у КО 

Мојсиње (раније постојећи назив улице). 

Члан 6. 

 У насељеном месту Мрзеница утврђују се следећи називи улица и заселака: 

1. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Милоја Закића код кп 

626 са леве стране и кп 624 са десне стране, иде у правцу истока око 300 метара и ту се 

раздваја на два крака, први крак иде од кп 301 (кућни број 3) у правцу севера, пролази 

поред кп 295 (кућни број 7) и долази до кп 289 где се и завршава, други крак почиње код 

кп 554, иде у правцу југа, пролази поред кп 557/1 (кућни број 12) и долази до кп 560 

(кућни број 14) где се и зврашава, све у КО Мрзеница (раније постојећи назив улице) 

2. Улица Милоја Закића – почиње код кп 696/2 са леве стране и железничке пруге 

кп 1796 са десне стране, наставља у правцу југа, пролази поред кп 688 (кућни број 2), кп 

643 (кућни број 14), до раскрснице са Моравском улицом, наставља у истом правцу, 

пролази поред кп 1004/1 (кућни број 50), кп 1041 (кућни број 68), кп 1059 и долази до кп 

1090 са десне стране и потока Кусјак кп 1815 где се и завршава, све у КО Мрзеница 

(раније постојећи назив улице) 

3. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Милоја Закића код 

кп 639, креће у правцу севера, пролази поред кп 218 (кућни број 1), кп 211 и долази до кп 

233 и пута кп 196 где се и завршава, све у КО Мрзеница (раније постојећи назив улице) 

4. Улица Моравска - почиње на раскрснице са улицом Милоја Закића код кп 657 

(кућни број 2), иде северозападно, пролази поред кп 958 (кућни број 3), долази до кп 813 

са десне стране и кп 956 са леве стране где се и завршава, све у КО Мрзеница (раније 

постојећи назив улице) 

5. Улица Бранка Радичевића почиње између кп 1157 и кп 1189, прати део кп 1808 

и завршава се између кп 1264 и кп 1414, све у КО Мрзеница (нови назив улице) 

6. Улица Вука Караџића почиње од улице Моравска, између кп 810 и кп 665, 

прати целом дужином кп 1803, затим пролази између кп 772 кп 755, сече кп 768, кп 767 и 

завршава се на кп 762, све у КО Мрзеница (нови назив улице) 

7. Засеок Брдо обухвата кп 1758 и део кп 1760, све у КО Мрзеница (нови назив) 

8. Засеок Поље обухвата кп 1692 и целу кп 1694 и целу кп 1691, све у КО 

Мрзеница (нови назив) 

9. Засеок Нерезина обухвата кп 1636, кп 1637, кп 1634, кп 1635, кп 1641, кп 1640, 

кп 1632, кп 1626, кп 1627, кп 1643 и део кп 1642, све у КО Мрзеница (нови назив) 

10. Засеок Врбак обухвата кп 371, кп 370, кп 369, кп 373, кп 383, кп 374/1, кп 374/2, 

кп 375, кп 384, кп 385 и кп 372, све у КО Мрзеница (нови назив)   

11. Засеок Дрењак обухвата део кп 4, кп 7, кп 8, кп 11, кп 14, кп 18/1, кп 18/2, кп 

21, кп 20, кп 24/2, кп 28 и кп 27, све у КО Мрзеница (нови назив). 

 

Члан 7. 

 У насељеном месту Плочник утврђују се следећи називи улица: 

1. Улица 13. октобра - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

647/2, иде источно поред кп 474 (кућни број 5 и 5А) ту скреће југисточно, иде поред кп 

681, наставља у истом правцу до кп 674, ту заобилази кп 801 и наставља источно до кп 

692, кп 698, кп 693, кп 694 и кп 780, затим се наставља између кп 781 и кп 719/2, прати део 

кп 3315, скреће лево и прати део кп 3317 и завршава се између кп 732/1 и кп 778, све у КО 

Плочник (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 781 и кп 719/2)  
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2. Улица Борисава Радуловића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I 

код кп 484, иде западно, пролази поред кп 495 (кућни број 6) и долази до кп 517 (кућни 

број 10А) и раскрснице са улицом Милоја Закића где се и завршава, све у КО Плочник 

(раније постојећи назив улице) 

3. Улица Цара Душана - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

607 (кућни број 1), иде западно, сече улицу Милоја Закића, пролази поред кп 582, кп  

953....кп 2031, наставља западно до кп 2034 где се и завршава, све у КО Плочник (раније 

постојећи назив улице) 

4. Улица Цара Лазара - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

646, иде источно до кп 670 (кућни број 8) и кп 652 где се и завршава, све у КО Плочник 

(раније постојећи назив улице) 

5. Улица Доситеја Обрадовића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, 

преко пута школе, наставља источно и пролази поред кп 364/3 (кућни број 3), наставља у 

истом правцу до кп 370/2 (кућни број 7) где се и завршава, све у КО Плочник (раније 

постојећи назив улице) 

6. Улица Драгомира Радуловића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра 

I код кп 168, наставља западно и иде поред кп 162/1 (кућни број 8А), кп 153/2 (кућни број 

19), наставља у том правцу до кп 173 где се и завршава, све у КО Плочник (раније 

постојећи назив улице) 

7. Улица Краља Петра I - почиње од кп 330 са леве стране и кп 405 са десне 

стране, иде југозападно до кп 196 (кућни број 2), скреће јужно код кп 349 (кућни број 3), 

наставља јужно до кп 645/2 и кп 644 код дома културе, ту скреће западно до кп 923 (кућни 

број 67), одатле наставља у правцу југа и завршава се на кп 982, све у КО Плочник (раније 

постојећи назив улице) 

8. Улица Милоја Закића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

586 (кућни број 2 и 2А), иде северно поред кп 552/2 (кућни број 9), наставља северно до кп 

150 (кућни број 13 и 13А), долази до раскрснице са улицом Драгомира Радуловића и кп 

153/1 где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице) 

9. Улица Обилићева - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, преко 

пута дома културе, наставља источно, пролази поред кп 662 (кућни број 1 и 1А), наставља 

источно до кп 672 и кп 814 где се и завршава, све у КО Плочник (раније постојећи назив 

улице) 

10. Улица Ратевачка - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 934 

и кп 974, иде западно до кп 942, ту скреће према југу, пролази поред кп 981/1 и кп 969, 

наставља према југу и завршава се код кп 2002, све у КО Плочник (раније постојећи назив 

улице) 

11. Улица Солунских ратника - почиње на раскрсници са улицом Милоја Закића 

код кп 549, иде западно до кп 558 (кућни број 12 и 12А), ту се одвајају два крака, један 

крак иде југоисточно поред кп 559, долази до раскрснице са улицом Милоја Закића и до 

кп 552/1 где се и завршава, други крак почиње код кп 562, наставља јужно до раскрснице 

са улицом Српских ратника и кп 577 (кућни број 2), где се и завршава, све у КО Плочник 

(раније постојећи назив улице) 

12. Улица Српских ратника - почиње на раскрсници са улицом Ратевачком код кп 

942, иде северозападно до раскрснице са улицом Цара Душана и до кп 939 (кућни број 8) и 

кп 955, сече улицу Цара Душана и наставља северозападно до кп 954, скреће западно до 
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кп 2055 (кућни број 14А), затим наставља између кп 2056 и кп 2048/2, прати део кп 3311 и 

завршава се измећу кп 2111 и кп 2113/18, све у КО Плочник (раније постојећи назив улице 

и продужетак исте између кп 2056 и кп 2048/2)  

13. Улица Добрице Ћосића - почиње на раскрсници са улицом Обилићевом од кп 

864, иде јужно, пролази поред кп 860/1 (кућни број 3 и 3А) и долази до кп 856/1 (кућни 

број 5А) где се и завршава, све у КО Плочник (нови назив улице) 

14. Улица Николе Пашића - почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код 

кп 884-која је уједно и пут (кућни број 1), наставља између кп 892 (кућни број 2) и кп 885 

(кућни број 3) где се и завршава, све у КО Плочник (нови назив улице) 

15. Улица Вука Караџића - почиње на раскрсници са улицама Цара Душана и 

Краља Петра I, иде североисточно до кп 611, ту се одваја лево један крак до кп 597/1 

(кућни број 5), враћа се тим краком до кп 616 (кућни број 9 и 9А) и наставља 

североисточно до раскрснице са улицом Борисава Радуловића и кп 488/1, наставља 

североисточно у истом правцу до кп 491 где се и завршава, све у КО Плочник (раније 

постојећи назив улице).  

 

Члан 8. 

 У насељеном месту Појате утврђују се следећи називи улица: 

1. Улица Бранка Перишића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3305/1, иде према северу, пролази поред улице Милоша Великог са леве стране и 

долази до раскрснице са улицом Вука Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније 

постојећи назив улице) 

2. Улица Бранка Радичевића – почиње на раскрсници са улицом Краља 

Александра код кп 3471, иде према северу, сече улицу Радничку, наставља према северу, 

пролази поред кп 3433 (кућни број 6А) и долази до раскрснице са улицом Милоша 

Великог где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

3. Улица Буковичка – почиње на раскрсници са улицом Светог Томе код цркве, 

кп 3130/2, иде према истоку, сече улицу Милована Глишића и улицу Стевана Сремца и 

долази до раскрснице са улицом Вука Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније 

постојећи назив улице) 

4. Улица Цара Лазара – почиње на Јовановачкој реци код кп 2708/2 (кућни број 1-

Вучковић), наставља према северу, пролази поред Корпорације Трајал, кп 2702 (кућни 

број 7) и долази до раскрснице са улицом Милоја Закића и улицом Светог Томе, наставља 

у истом правцу, пролази поред кп 3065 (кућни број 10), долази до наплатне рампре и 

раскрснице са улицом Вука Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи 

назив улице) 

5. Улица Доситеја Обрадовића – почиње на раскрсници са улицом Краља 

Александра код кп 4078/1 (кућни број 2), иде према југу до кп 4011 (кућни број 13), ту 

скреће према северозападу и враћа се поново на раскрсницу са улицом Краља Александра 

код кп 4067/1 где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

6. Улица Јовановачка – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код 

кп 3984, иде према југоистоку до кп 3991, ту скреће према североистоку до раскрснице са 

улицом Доситеја Обрадовића где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив 

улице) 

7. Улица Јове Курсуле – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код 

кп 3971, креће се према југу и долази до Јовановачке реке где се и завршава, све у КО 

Појате (раније постојећи назив улице) 

8. Улица Југ Богданова – почиње на раскрсници са улицом Вука Караџића код кп 

1855/3, иде према југозападу до раскрснице са улицом Цара Лазара и до кп 3060/10 

(пумпа) где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 
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9. Улица Краља Александра – почиње на раскрсници са улицом Цара Лазара код 

кп 3686/1, наставља према североистоку, пролази поред кп 3716 (кућни број 13) и долази 

до улице Светог Николе, ту скреће према истоку, сече улицу Краља Петра I, улицу 

Милована Глишића, наставља у истом правцу, пролази поред Дома културе, кп 3968/1 и 

долази до раскрснице са улицом Ратевачком, ту скреће према североистоку, пролази поред 

кп 4058/2 (кућни број 82), поред кп 4082 (кућни број 96) и долази до раскрснице са улицом 

Вука Караџића где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

10. Улица Краља Петра I – почиње на раскрсници са улицом Светог Томе и 

улицом Буковичком код кп 3573 (кућни број 3), наставља према југу, пролази раскрсницу 

са улицом Милоша Великог и Радничком улицом, сече улицу Краља Александра код кп 

3909 (кућни број 26), наставља према југу, пролази поред кп 3919 (кућни број 31) и кп 

3928 (кућни број 39) и долази до кп 3891/2 (кућни број 34), са десне стране се одваја крак 

који обухвата кп 3893, кп 3849, кп 3848, кп 3851 и кп 3850/2, код кп 3886 (кућни број 51) 

наставља према југу до кп 3884 (кућни број 45 и 47) и до Јовановачке реке где се и 

завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

11. Улица Милоша Великог – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, код 

кп 3558, иде према истоку, сече раскрсницу са улицом Милована Глишића, пролази 

раскрсницу са улицом Стевана Сремца, улицом Бранка Радичевића и улицом Војводе 

Степе, пролази поред кп 3356, долази до раскрснице са улицом Петра Кочића и кп 3334/1 

и долази до раскрснице са улицом Бранка Перишића где се и завршава, све у КО Појате 

(раније постојећи назив улице) 

12. Улица Милоја Закића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3727, иде према западу, сече улицу Цара Лазара, наставља у истом правцу, пролази 

поред кп 3632/2 (кућни број 8) и долази до раскрснице са сеоским путем кп 2997 (пут 

изнад Трајала) и кп 2962/1 где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив 

улице) 

13. Улица Милована Глишића – почиње на раскрсници улице Вука Караџића и 

улице Светог Томе код кп 3144, наставља према југу, сече улицу Буковичку код кп 3142/4 

(кућни број 4), наставља према југу, сече улицу Милоша Великог код кп 3530/2 (кућни 

број 12), истим правцем долази до улице Радничке коју такође сече код кп 3427 (кућни 

број 15), наставља у истом правцу, сече улицу Краља Александра код кп 3950, наставља 

поред кп 3945 (кућни број 25) и долази до Јовановачке реке где се и завршава, све у КО 

Појате (раније постојећи назив улице) 

14. Улица Петра Кочића – почиње на раскрсници са улицом Радничком, иде према 

северу, пролази поред кп 3314 (кућни број 6) и долази до раскрснице са улицом Милоша 

Великог где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

15. Улица Радничка – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

3549/2 (кућни број 1), наставља према истоку до улице Видовданске, сече улицу 

Милована Глишића, наставља у истом правцу, сече улицу Бранка Радичевића, улицу 

Војводе Степе код кп 3438 (кућни број 21) и долази до раскрснице са улицом Краља 

Александра код кп 3321 (кућни број 39) где се и завршава, све у КО Појате (раније 

постојећи назив улице) 

16. Улица Ратевачка – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра код кп 

3984, наставља према југу поред кп 3987 (кућни број 3) и долази до Јовановачке реке где 

се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

17. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3968/1, односно код Дома културе, иде према југу и долази до Јовановачке реке, 

обухвата и кп 3959 (кућни број 5 и 5А) и кп 3960 (кућни број 7) и ту се завршава, све у КО 

Појате (раније постојећи назив улице) 

18. Улица Стевана Сремца – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3479 (кућни број 2), иде према северу, сече улицу Радничку, наставља у истом 

правцу, сече улицу Милоша Великог, код кп 3403 (кућни број 3), долази до улице 
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Буковичке коју такође сече, наставља према северу до раскрснице са улицом Вука 

Караџића где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

19. Улица Светог Николе - почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3727, наставља према западу, пролази поред кп 3722/4 (кућни број 1) и долази до 

раскрснице са улицом Цара Лазара где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи 

назив улице) 

20. Улица Светог Томе – почиње на раскрсници са улицом Цара Лазара и улицом 

Милоја Закића код кп 3629, наставља према североистоку до кп 3599, ту скреће према 

истоку до цркве кп 3130/2, мења правац према северу, сече улицу Вука Караџића, иде око 

кп 1363 – ресторан „Александар“-Пинтер, наставља изнад ауто-мото савеза у правцу 

северозапада до кп 1349/1, ту мења правац према северу, пролази поред кп 1331, 1338/1 и 

долази до сеоског гробља-кп 1285 где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи 

назив улице) 

21. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Светог Томе код кп 

1826/6, кућни број 1-„Аралис“, иде према северозападу, пролази поред кп 1819 и долази 

до кп 1824 са леве стране и кп 1301/2 са десне стране где се и завршава, све у КО Појате 

(раније постојећи назив улице) 

22. Улица Видовданска – почиње на раскрсници са улицом Радничком код кп 3537 

(кућни број 2) иде према северу до раскрснице са улицом Милоша Великог, до кп 3531 где 

се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

23. Улица Војводе Мишића – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3821, наставља према југу поред кп 3822/2 (кућни број 2), кп 3898 (кућни број 1) и 

долази до кп 3845 (кућни број 3), ту скреће према југозападу, пролази поред кп 3843 

(кућни број 5) и долази до кп 3833, ту скреће према југу до кп 3770/3 са десне стране и кп 

3837 са леве стране где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

24. Улица Војводе Степе – почиње на раскрсници са улицом Краља Александра 

код кп 3459/2 (кућни број 1), иде према северу, сече улицу Радничку, наставља према 

северу, поред кп 3373 (кућни број 2) и долази до раскрснице са улицом Милоша Великог 

где се и завршава, све у КО Појате (раније постојећи назив улице) 

25. Улица Вука Караџића – почиње између кп 4375 и кп 4460, пружа се дуж кп 

4525/1, пролази поред фабрике „Агромил“, поред раскрснице са улицом Краља 

Александра, улицом Бранка Перишића, улицом Буковичком и улицом Стевана Сремца, 

наставља у истом правцу према северозападу, сече улицу Светог Томе, пролази поред 

парцела 1855/13 (кућни број 19), 1855/1 (кућни број 25), пролази раскрсницу са улицом Југ 

Богдановом и улицом Цара Лазара и завршава између кп 1980/1 и кп 1983/8, све у КО 

Појате (раније постојећи назив улице) 

26. Улица Мирка Томића - почиње од улице Светог Томе на кп 4521, пружа се дуж 

кп 1392/2 и кп 4516/1, а завршава на кп 1094, све у КО Појате (нови назив улице) 

27. Улица Бошка Југовића - почиње од предложене улице Мирка Томића, између 

кп 1398/4 и кп 1737, пружа се дуж кп 4522, прелази преко кп 1696, дуж кп 4523 и преко 

дела кп 4515 а завршава се између кп 1536 и кп 1589, све у КО Појате (нови назив улице) 

28. Улица Цара Душана почиње између кп 1641/3 и кп 3188/1, пружа се дуж кп 

4553/2 и завршава између кп 4288/2 и кп 4288/1, све у КО Појате (нови назив улице) 

29. Улица Цариградски пут – почиње од границе са насељеним местом Дреновац, 

између кп 1985 КО Појате и кп 7791 КО Дреновац, пружа се делом дуж кп 4551 КО Појате 

и завршава између кп 1980/2 и кп 1983/8 КО Појате (нови назив улице).  

 

Члан 9. 

 У насељеном месту Сталаћ утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака: 

1. Улица Рада Живановића - почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић 

код кп 3100 (кућни број 2), иде у правцу истока, сече улицу Др Света Нагулић код кп 3233 

(кућни број 13), наставља у истом смеру, иде полукружно, обухвата 3258/2 (кућни број 
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25), кп 3223 (кућни број 24), кп 3216 (кућни број 28) и враћа се поново на раскрсницу са 

улицом Др Света Нагулић где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив 

улице) 

2. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић 

код кп 1582 (кућни број 2), иде у правцу истока, обухвата кп 1588/2 (кућни број 1), кп 

1588/1 (кућни број 3), кп 1588/3, кп 1588/5, кп 1589/1, кп 1583 (кућни број 4), кп 1584 и кп 

1582 (кућни број 2) и враћа се поново на раскрсницу са улицом Др Илија Нагулић, све у 

КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

3. Улица Пријездина – почиње код раскрснице са улицом Тодора од Сталаћа и 

улицом Цара Лазара, код кп 968/1, наставља у правцу севера паралелно са улицом Тодора 

од Сталаћа до кп 703/3, ту се одваја, наставља такође у правцу севера, обухвата кп 921 

(кућни број 14), кп 912 (кућни број 18А) и излази поново на улицу Тодора од Сталаћа где 

се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

4. Улица Војводе Путника – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић 

код кп 6399 (кућни број 2), неких 50 метара иде у правцу запада до кп 6396/1, ту скреће 

према северу, сече брану и долази до раскрснице са улицом Тодора од Сталаћа, једним 

делом иде паралелно са улицом Тодора од Сталаћа до кп 971/4, ту сече улицу Тодора од 

Сталаћа, скреће према западу и долази до кп 639 са десне стране и кп 970/2 са леве стране 

где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

5. Улица Др Илија Нагулић – почиње на граници са КО Лучина, иде у правцу 

југа, пролази поред бетоњерке, кп 215, поред циглане, наставља према југу до Трга младих 

и железничке станице, кп 6379, наставља према југу, пролази поред здравстваене станице, 

поред дома културе, кп 2995 (кућни број 115А), наставља према југу, долази до кп 4105/2, 

тј. до Косте Антића и до кп 4104/1 (кућни број 54А), месне канцеларије, у истом правцу 

наставља до старе школе кп 4112, ту се са леве стране одваја крак који обухвата кп 4117 

(кућни број 165), кп 4119 (кућни број 167), кп 4116, кп 4120, кп 4126 и кп 4125 (кућни број 

169), наставља према југу до кп 4145/2 (кућни број 189), ту се поново одваја крак са леве 

стране и обухвата кп 4143 (кућни број 191А), кп 4148 (кућни број 193), кп 4149/2 (кућни 

број 195), наставља и даље према југу, пролази поред кп 4562 (кућни број 100) и долази до 

кп 4516 (кућни број 245), ту са леве стране одваја се крак коме припадају кп 4517/1, кп 

4513, кп 4512, кп 4511 и кп 4510 (кућни број 247), наставља према југу до кп 4500 (кућни 

број 257, ту се и са леве и са десне стране одваја по један крак коме припадају кп 4602/1 

(кућни број 152А), кп 4502/2 (кућни број 152), кп 4608/1, кп 4608/2, кп 4608/3, кп 4609, кп 

4606, кп 4604 (кућни број 146), кп 4605, кп 4496, кп 4495 (кућни број 261), кп 4494 (кућни 

број 263), кп 4484 (кућни број 277), кп 4482, кп 4480 (кућни број 273), кп 4478 (кућни број 

271), кп 4475, кп 4474, кп 4469 (кућни број 279Б), кп 4470, кп 4493/1, наставља и даље 

према југу, пролази поред кп 4455 (кућни број 295) и долази до кп 4748 са десне стране и 

кп 4812 са леве стране где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

6. Улица Југ Богданова – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић, 

испод надвожњака, иде у правцу југа до кп 1262/3 (кућни број 1), долази до циглане, ту се 

раздваја, један крак иде према југу и обухвата све зграде за колективно становање које су 

у склопу циглане (кп 1352/2, кп 1352/3, кп 1352/4, кп 1352/5...), други крак скреће према 

западу, обухвата кп 1272/1, кп 1272/2, кп 1271, кп 1277/1 и кп 1277/2, скреће поново према 

југу кроз цигланино двориште, долази до кп 1304 где скреће према западу до раскрснице 

са улицом Др Илија Нагулић где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив 

улице) 

7. Улица Краља Петра I – почиње на раскрсници са улицом Тодора од Сталаћа, 

иде у правцу истока неких 200 метара, долази до раскрснице са улицом Солунских 

ратника где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

8. Улица Др Света Нагулић – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић 

код кп 1575 (кућни број 1), иде према југу, пролази кп 2946 (кућни број 23), долази до 

улице Стевана Синђелића коју пресеца, наставља према југу, пресеца улицу Рада 
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Живановића, ту скреће према југоистоку, пролази поред кп 3150 (кућни број 77) и долази 

до раскрснице са улицом Српских ратника, ту наставља према истоку, обухвата кп 3965, 

кп 3963, кп 3962/3, кп 3962/2, кп 3962/1, кп 3952/2, кп 3953, кп 3956, кп 3955 (кућни број 

56), пролази поред кп 3184 (кућни број 91), долази до кп 3331 са десне стране и кп 3195 са 

леве стране, затим продужава између кп 3318 и кп 3333, прати део кп 6461, затим део кп 

6459 и завршава се између кп 2499 и кп 2491 где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније 

постојећи назив улице и продужетак исте између кп 3318 и кп 3333) 

9. Улица Солунских ратника – почиње на раскрсници са улицом Мирка Томића 

код кп 995/6, креће у правцу запада до кп 990 (кућни број 5А), обухвата кп 988/1, кп 988/2, 

кп 987, кп 985, кп 984/1, кп 983/1, кп 982, кп 979/1, кп 978/2, кп 977/1, кп 972/1 и кп 971/1, 

скреће према северу, пролази поред улице Цара Лазара, поред кп 1009 (кућни број 4), 

наставља у истом правцу и долази до раскрснице са улицом Краља Петра I, наставља у 

истом правцу до раскрснице са улицом Тодора од Сталаћа, наставља у правцу севера, 

пролази поред кп 812/1 (кућни број 89А) и долази до кп 215 тј. до бетоњерке где се и 

завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

10. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Др Света Нагулић 

код кп 3137/2 (кућни број 2), иде у правцу југиоистока, пролази поред кп 3985 (кућни број 

10), кп 3966/1 (кућни број 7), кп 3959 (кућни број 9А) и долази до Виноградарског потока 

кп 6362 где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

11. Улица Стевана Синђелића – почиње на раскрсници са улицом Рада 

Живановића код кп 2970/2 (кућни број 1), креће у правцу североисток, сече улицу Др 

Света Нагулић и долази до основне школе, тј. до кп 2937 (кућни број 6) где се и завршава, 

све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

12. Улица Тодора од Сталаћа – почиње на Јужној Морави код моста и креће у 

правцу севера, сече улицу Војводе Путника, наставља према северу, једним делом иде 

паралелно са улицом Пријездином и долази до кп 709/3, наставља према северу и долази 

до раскрснице са улицом Краља Петра I, ту скреће североисточно до раскрснице са 

улицом Солунских ратника где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив 

улице) 

13. Улица Хајдук Вељка – почиње на раскрсници са улицом Др Илија Нагулић код 

кп 4031 (кућни број 1) са леве стране и кп 4106/1 са десне стране, ту се одваја на два крака, 

први крак почиње од кп 4031 (кућни број 1), иде у правцу истока, пролази поред кп 4024/1 

(кућни број 11), кп 4019 (кућни број 19), кп 4013 (кућни број 21) и долази до кп 3998 са 

леве стране и кп 4176 са десне стране где се и завршава, други крак се одваја код кп 

4106/1, иде према југу, обухвата кп 4160 (кућни број 14), кп 4159 (кућни број 22), кп 4164 

(кућни број 4), пролази поред кп 4109/2 (кућни број 20), кп 4128 и долази до кп 4137 са 

десне стране и кп 4154 са леве стране где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније 

постојећи назив улице) 

14. Улица Цара Лазара – почиње на раскрсници од улице Тодора од Сталаћа код кп 

968/1, иде у правцу истока око 100 метара и долази до раскрснице са улицом Солунских 

ратника где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

15. Улица Мирка Томића – почиње на раскрсници са улицом Војводе Путника код 

кп 6392, креће према северу, паралелно са железничком пругом до кп 3080 (кућни број 

13), ту скреће према западу неких 30 метара код кп 3078, враћа се поново према северу, 

наставља поново паралелно са железничком пругом, пролази раскрсницом са улицом 

Солунских ратника, наставља у истом смеру такође паралелно са железничком пругом, 

пролази поред кп 1019 (кућни број 81), кп 1032/3 (кућни број 105) и долази до кп 1041/1 са 

леве стране где се и завршава, све у КО Сталаћ (раније постојећи назив улице) 

16. Улица Вука Караџића - почиње од улице Др Илија Нагулић, између кп 1110 и 

кп 1072/2, прати кп 1109/2, сече кп 980/2, прати део кп 1109/1, сече кп 1123, кп 1125, кп 
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1128, кп 1130, кп 1133/1, кп 1134 и завршава се на кп 1147, све у КО  Сталаћ (нови назив 

улице) 

17. Улица Патријарха Павла - почиње између кп 215 и кп 169, прати кп 193, скреће 

десно и прати део кп 216, скреће лево код кп 249, сече кп 252, кп 253, кп 256/3, кп 258, кп 

261, скреће десно на кп 263, сече кп 264 и кп 307/1 и завршава се између кп 6472/36 и кп 

307/1, све у КО Сталаћ (нови назив улице) 

18. Улица Бранка Радичевића - почиње између кп 6452/2 и кп 1587/3, прати кп 

6452/1, скреће десно и сече кп 1365/2, прати део кп 6453, скреће десно код кп 2130 и прати 

део кп 6457 и завршава се између кп 2098 и кп 2077, све у КО Сталаћ (нови назив улице) 

19. Улица Максима Горког почиње од улице Др Свете Нагулића, између кп 3537 и 

кп 2627, прати део кп 6461, скреће лево и прати део кп 6463 и завршава се између кп 6130 

и кп 6181, све у КО Сталаћ (нови назив улице) 

20. Улица Церска - почиње од улице Др Илија Нагулић, између кп 4569 и кп 4571, 

прати кп 4570, сече кп 6401, прати део кп 4687 и завршава се између кп 4671 и кп 4609, 

све у КО Сталаћ (нови назив улице) 

21. Трг Младих – налази се између железничке станице и улице Др Илија Нагулић 

на кп 6379, КО Сталаћ (раније постојећи назив) 

22. Засеок Свети Лука обухвата кп 2442/2 и кп 2441, све у КО Сталаћ (нови назив) 

23. Засеок Доњи кључ обухвата део кп 5957 у КО Сталаћ (нови назив) 

24. Засеок Старо брдо обухвата целе кп 5386/2, кп 5387, кп 5392, кп 5393/1, кп 

5393/2, кп 5391, кп 5427, кп 5426, кп 5420 и део кп 5882, кп 5883, кп 5386/1 и кп 5430, све 

у КО Сталаћ (нови назив) 

25. Засеок Сталаћанска пољана обухвата део кп 5712 и кп 5713, све у КО Сталаћ 

(нови назив). 

 

Члан 10. 

 У насељеном месту Трубарево утврђују се следећи називи улица и заселака: 

1. Улица Кнеза Милоша – почиње код раскрснице са улицом Краља Петра I и кп 

1907, креће према западу до кп 1901 (кућни број 10) и раскрснице са улицом Мирка 

Томића, обухвата и кп 1869, кп 1870, кп 1872/1 и кп 1904, наставља према западу до кп 

1849 (кућни број 24) где обухвата и кп 1850, кп 1852, кп 1857 и кп 1856, наставља према 

западу, пролази поред кп 2296 (кућни број 13), кп 1824 (кућни број 30), кп 1798/2 (кућни 

број 42) и долази до кп 1781 (кућни број 50), ту се одвајају два крака, један креће према 

северу поред кп 780 (кућни број 60) до кп 784 где се и завршава, други крак од кп 1781 

(кућни број 50) одваја се у правцу југозапада до кп 1715 са десне стране и кп 2383 са леве 

стране где се и завршава, све у КО Трубарево (раније постојећи назив улице) 

2. Улица Мирка Томића – почиње на раскрсници са железничком пругом код кп 

2168 (кућни број 1), наставља у правцу запада, ту се код кп 2170 (кућни број 3) одваја крак 

који иде према југу, пролази поред кп 2200 (кућни број 34), кп 2136/1 (кућни број 23) и 

долази до раскрснице са улицом Краља Петра I код кп 2133/1 (кућни број 25) где се 

завршава, од кп 2195 (кућни број 30), улица наставља према западу где се код кп 2181/1 

(кућни број 6) одваја крак према северу и иде до кп 2186 (кућни број 14) где се крак и 

завршава, од кп 2190 (кућни број 20) улица наставља према западу, долази до кп 2192 

(кућни број 22А) и раскрснице са улицом Кнеза Милоша где се и завршава, све у КО 

Трубарево (раније постојећи назив улице) 

3. Улица Краља Петра I – почиње код кп 758/2 са десне стране и кп 1939 са леве 

стране, креће се у правцу југа, пролази поред кп 1896 (кућни број 12) и пресеца Велики 

поток, наставља према југу, долази до раскрснице са улицом Мирка Томића, поред кп 

2063 (кућни број 11), кп 2074 (кућни број 17), наставља и даље према југу поред кп 2082/1, 
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кп 2084/2 и долази до кп 2092 са десне стране и кп 2088 са леве стране где се и завршава, 

све у КО Трубарево (раније постојећи назив улице) 

4. Засеок Трубаревачки брег обухвата кп 3175/2 у КО Трубарево (нови назив) 

5. Засеок Ђурђевдан обухвата кп 240 и део кп 241, све у КО Трубарево (нови 

назив). 

 

Члан 11. 

 У насељеном месту Ћићевац утврђују се следећи називи улица и тргова: 

1. Улица Мирка Томића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 

3136/1 (кућни број 2), иде у правцу североистока, пролази поред кп 3117/3 (кућни број 16) 

и долази до раскрснице са улицама Миодрага Мишића и Церске где се и завршава, све у 

КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

2. Улица Пећка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, иде према 

западу, код кп 2119 скреће према југу до кп 2136/4 са десне стране и кп 2133 са леве 

стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

3. Улица Јове Курсуле – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 

683, иде у правцу североистока, пресеца улицу Душанову и Бранка Крсмановића, код кп 

3565 се одваја крак који иде према северу, пролази поред кп 3537, кп 3230/1, обе у КО 

Ћићевац и долази до раскрснице са улицом Горњогробљанском код кп 3245, где се 

завршава, код кп 3565 наставља се улица у правцу истока до кп 3476 са леве стране и кп 

3767 са десне стране, обе у КО Ћићевац, где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

4. Улица Југ Богдана – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 

1314, иде у правцу југа до раскрснице са улицом Иве Лоле Рибара, код кп 1298 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

5. Улица Карађорђева – почиње код Јовановачке реке код кп 798/1, иде у правцу 

југа, пролази раскрснице са улицом 45. дивизије, Душановом, Синђелићевом, 

Железничком, пресеца улицу Краља Петра I, наставља према југу, пролази раскрснице са 

улицама Миодрага Мишића и Мирка Томића и долази до кп 3161 са десне стране и 

границе са КО Лучина где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив 

улице) 

6. Улица Копаоничка – почиње на раскрсници са улицом Миодрага Мишића код 

кп 2862, иде према северу до кп 2836 (кућни број 5), ту скреће према истоку и долази до 

раскрснице са улицом Цара Лазара, код кп 2882 где се и завршава, све у КО Ћићевац град 

(раније постојећи назив улице) 

7. Улица Краљевића Марка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, 

код кп 1424, иде у правцу истока до кп 1637 (кућни број 4), ту се одваја на два крака, 

десни крак иде према југу и долази до раскрснице са улицом Краља Петра I  где се 

завршава, леви крак иде према северу до раскрснице са улицом 13. октобра где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

8. Улица Луја Пастера – почиње на раскрсници са улицом Првомајском код кп 

433/2, иде према северу до кп 419/2 (кућни број 6), ту скреће према западу и долази до 

ветеринарске станице и до кп 429 (кућни број 15), кп 420/2 (кућни број 12А) где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

9. Улица Мајевичка – почиње на раскрсници са улицом Николе Теске код кп 

1557, иде у правцу североистока, пресеца улицу Милоја Закића и долази до раскрснице са 

улицом Хајдук Вељковом код кп 1517 (кућни број 11) где се и завршава, све у КО 

Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

10. Улица Томића Милића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код 

кп 3069, иде према северозападу до железничке пруге и до кп 3079 (кућни број 1) где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 
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11. Улица Милована Глишића – почиње на раскрсници са улицом Хајдук 

Вељковом, код кп 1079, иде у правцу севера до Кочанског потока и до кп 1085/2 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

12. Улица Иве Андрића – почиње на раскрсници са улицом Војске Југославије, код 

кп 2841, иде према истоку до кп 2228 са леве стране и кп 2832 са десне стране где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

13. Улица Миодрага Мишића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом 

код кп 3037/1, иде у правцу југоистока, долази до раскрснице са улицама Мирка Томића и 

Церске, ту скреће према истоку, пролази раскрснице са улицама Војске Југославије, 

Копаоничке, пресеца улицу Цара Лазара, наставља према истоку и долази до кп 2931 са 

леве стране и кп 2932 са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

14. Улица Змај Јовина – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 4, 

иде према западу, пролази поред кп 4155 (кућни број 3) и долази до кп 4217 КО Ћићевац 

са леве стране и кп 712/2 КО Ћићевац са десне стране где се и завршава (раније постојећи 

назив улице) 

15. Улица Михајла Пупина – почиње на раскрсници са улицом Владимира 

Роловића код кп 1800, иде према западу поред кп 308 (кућни број 2), долази до кп 4541/2, 

наставља дуж целе кп 10767/1 и завршава између кп 5461 и кп 5015, све у КО Ћићевац 

град (раније постојећи назив улице) 

16. Улица Младих – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код Трга 

Младих и Народне библиотеке, иде према западу до раскрснице са улицом Војводе Степе 

до кп 1837 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

17. Улица Моравска – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 1961, 

иде у правцу југа поред кп 1952 (кућни број 5) и кп 1967 (кућни број 14), долази до кп 

7656 КО Ћићевац где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

18. Улица Николе Пашића – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I, код 

кп 1981/1 (кућни број 2), иде у правцу истока до кп 1983/1 (кућни број 6) где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

19. Улица Николе Тесле – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 

1647 (пумпа Михајловић), иде у правцу југоистока, пресеца улицу Краља Петра I и 

Кочански поток, долази до раскрснице са улицом Доситеја Обрадовића, наставља према 

истоку и долази до кп 1538/1 (кућни број 55), ту обухвата кп 1538/2, 1537 (кућни број 57), 

кп 2576 (кућни број 59), кп 2574 (кућни број 61), наставља према југу и долази до 

раскрснице са улицом Светозара Марковића, наставља источно, пролази поред кп 2623 

(кућни број 73), кп 2810 (кућни број 81), кп 2774 (кућни број 95), долази до кп 8715/1 КО 

Ћићевац са леве стране и кп 8740 КО Ћићевац са десне стране, наставља између кп 8714 и 

кп 8742, прати део кп 10782/1, и завршава се измећу кп 9335 и кп 10740 КО Ћићевац 

(раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 8714 и кп 8742) 

20. Улица Његошева – почиње на раскрсници са Душановом улицом, код кп 443/6, 

иде у правцу севера, пролази поред улице Солунских ратника и Мишарске, обухвата кп 

469/1, кп 469/2 (кућни број 10А), кп 484 (кућни број 8 и 8А), кп 472 (кућни број 8Д) и кп 

474/1 (кућни број 8Г), кп 476 (кућни број 8В) и кп 480 (кућни број 8Б), скреће према 

северозападу код кп 470 и излази на раскрсницу са улицом Карађорђевом где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

21. Улица Обилићева – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 

1875, иде према северу до кп 1881 (кућни број 5А) где се и завршава, све у КО Ћићевац 

град (раније постојећи назив улице) 

22. Улица 8. марта – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 648/1, 

иде у правцу севера до кп 645 (кућни број 12 и 12 А) где се и завршава, све у КО Ћићевац 

град (раније постојећи назив улице) 
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23. Улица Пана Ђукића – почиње на раскрсници са улицом Шумадијском, код кп 

945, иде према истоку, пролази поред кп 902 (кућни број 9 и 9А), кп 911 (кућни број 15) и 

долази до кп 916 (кућни број 19 и 19 А) са леве стране и кп 8375/1 КО Ћићевац са десне 

стране где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

24. Улица Петра Кочића – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, код кп 

1602, иде у правцу севера до Кочанског потока и кп 1590 где се и завршава, све у КО 

Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

25. Улица Милоја Закића – почиње на раскрсници са улицом Хајдук Вељковом код 

кп 1541, иде према југу, пресеца улицу Мајевичку, наставља према југу, пролази поред кп 

2579 (кућни број 4), кп 2649 (кућни број 15), кп 2693 (кућни број 23) и долази до 

раскрснице са улицом Николе Тесле где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

26. Улица Војвођанска – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

1985 (кућни број 2), иде у правцу истока до кп 1990/1 (кућни број 5) са леве стране и кп 

1984/3 (кућни број 8) са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

27. Улица Аврама Рајића – почиње на раскрсници од улице Железничке код кп 

396/2, иде према југу до кп 1948 (кућни број 12А) где се и завршава, све у КО Ћићевац 

град  (раније постојећи назив улице) 

28. Улица Алексе Шантића – почиње на раскрсници са улицом Цара Лазара код кп 

2441, иде према истоку до раскрснице са улицом Доситеја Обрадовића и до кп 2353 где се 

и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

29. Улица Београдска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 

2180, иде према истоку до раскрснице са улицом Војске Југославије код кп 2188/1 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

30. Улица Боре Станковића – почиње на раскрсници са улицом Младих код кп 

1857, иде према југу, пресеца улицу Стевана Сремца, пролази поред пијаце, кп 1858/1 и 

долази до кп 1656 (кућни број 7) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

31. Улица Бранка Крсмановића – почиње код кп 1359/3 КО Ћићевац и кп 1357/1 

(кућни број 2), ту скреће према западу и долази до Ратевачког потока, кратко иде потоком, 

потом наставља и даље према западу, пролази поред кп 921 КО Ћићевац (кућни број 10) и 

долази до кп 34/1, ту скреће према југу, пролази раскрсницу са улицом 

Горњогробљанском, Стојана Милића, 45. дивизије и долази до улице Јове Курсуле, њу 

сече, наставља према југу, долази до улице Бранка Радичевића коју такође сече, наставља 

према југу и долази до раскрснице са улицом Синђелићевом, код кп 1194/2 где се и 

завршава (раније постојећи назив улице) 

32. Улица Бранка Радичевића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом, 

код кп 722/1 (кућни број 1), иде у правцу североистока, пресеца улицу Душанову, 

наставља према истоку, пресеца улицу Бранка Крсмановића и долази до кп 782 са леве 

стране и кп 783 са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

33. Улица Браће Југовића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код 

МУП, иде према западу до кп 1693 (кућни број 2), ту скреће према југу до кп 1683/1 и до 

кп 1686-куће Младеновић Момира где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

34. Улица Виноградарска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 

35 (кућни број 2), иде у правцу севера до кп 23 са леве стране и кп 25 (кућни број 10 и 12) 

са десне стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

35. Улица Вишеградска – почиње на раскрсници са улицом Душановом код кп 

738/2, иде у правцу истока до раскрснице са улицом Бранка Крсмановића, код кп 763 где 

се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 
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36. Улица Владимира Роловића – почиње на раскрсници са улицом Железничком, 

код кп 390, иде у правцу севера паралелно са железничком пругом, пролази поред 

раскрсница са улицама Српских ратника и Михајла Пупина, долази до кп 293/2 (кућни 

број 27) и наставља дуж кп 10801/3, затим прелази преко кп 4413, иде границом кп 4405 и 

завршава се између кп 4401 и кп 4223/2, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив 

улице) 

37. Улица Иве Лоле Рибара – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код 

кп 1323, иде у правцу југа, пресеца Кочански поток, пролази поред кп 1455 (кућни број 

19А) и долази до раскрснице са улицом Хајдук Вељковом, код кп 1461 где се и завршава, 

све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

38. Улица Војводе Степе – почиње на раскрсници са улицом Железничком, код кп 

1869 (кућни број 2), иде у правцу севера, пролази раскрсницу са улицом Стевана Сремца и 

улицом Младих са десне стране и долази до раскрснице са улицом Првомајском, код кп 

1721 (кућни број 28), где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив 

улице) 

39. Улица Гробљанска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 

101, иде према западу, пролази поред фабрике „Симпо“ и долази до парцеле гробља кп 

4177 КО Ћићевац  где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

40. Улица Вука Караџића – почиње на раскрсници са улицом Станимира 

Голубовића, код кп 1047, иде према југу, пролази код кп 1035, кп 2706 (кућни број 2), кп 

2762 (кућни број 4), скреће према истоку и долази до кп 2754 (кућни број 10), ту скреће 

према југу до раскрснице са улицом Николе Тесле, враћа се истим путем, поново до кп 

2754, ту поново наставља према истоку до кп 8712 КО Ћићевац са десне стране и кп 2743 

са леве стране где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

41. Улица Горњогробљанска – почиње на раскрсници са улицом Бранка 

Крсмановића код кп 3179, иде према истоку до кп 3027 где се и завршава, све у КО 

Ћићевац (раније постојећи назив улице) 

42. Улица Делиградска – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 

1827, иде према северу до кп 1823 (кућни број 3) и кп 1828/3 (кућни број 2) где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

43. Улица Доситеја Обрадовића – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле 

код кп 2362, иде према југу, пролази раскрсницу са улицом Алексе Шантића и Светозара 

Марковића и долази до кп 2486 (кућни број 25), ту скреће према западу, долази до 

раскрснице са улицом Цара Лазара и до кп 2483 где се и завршава, све у КО Ћићевац град 

(раније постојећи назив улице) 

44. Улица Дринска – почиње на раскрсници са улицом Хајдук Вељковом, код кп 

1577 (кућни број 1), иде у правцу североистока, обухвата кп 1579, кп 1564/1, кп 1567/2 и 

долази до раскрснице са улицом Хајдук Вељковом поново, код кп 1551 где се и завршава, 

све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

45. Улица Душанова – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 605, 

иде у правцу истока, пролази раскрснице са улицама Његошевом, Ђуре Даничића и Саве 

Ковачевића, долази до улице Јове Курсуле коју сече, ту скреће према југу, сече улицу 

Бранка Радичевића и долази до раскрснице са улицом Синђелићевом код кп 1207 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

46. Улица Ђуре Даничића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код 

кп 663/1, иде у правцу севера до раскрснице са улицом Душановом код кп 588/3 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

47. Улица Ђуре Јакшића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 

1277, иде у правцу југа, долази до Кочанског потока кога пресеца, наставља у истом 

правцу и долази до раскрснице са улицом Хајдук Вељковом где се и завршава, све у КО 

Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 
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48. Улица Железничка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 

1895, иде у правцу запада, пресеца железничку пругу, наставља према западу, пролази 

раскрснице са улицама Делиградском, Моравском, Слободана Пенезића и Нишком, 

наставља у истом правцу, пролази поред кп 5166, кп 5761, кп 5987, кп 6369, кп 6517/1 

(кућни број 374), кп 6963/1 (кућни број 376), све у КО Ћићевац и долази до моста на 

Великој Морави код кп 6996/2 где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

49. Улица Живојина Мишића – почиње на раскрсници са улицом Војске 

Југославије, код кп 2200, иде у правцу истока до раскрснице са улицом Цара Лазара до кп 

2240 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

50. Улица Војводе Путника – почиње на раскрсници са улицом Бранка Радичевића 

код кп 1160, иде према југу до кп 1144 (кућни број 14), ту скреће према западу и излази на 

раскрсницу са улицом Бранка Крсмановића код кп 1151 где се и зваршава, све у КО 

Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

51. Улица Цара Лазара – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 

2069, иде према истоку, сече улицу Војске Југославије и долази до раскрснице са улицом 

Алексе Шантића, ту скреће према југу, пролази поред кп 2466 (кућни број 37), кп 2246 

(кућни број 40), пролази поред улице Живојина Мишића са десне стране, наставља према 

југу, пролази поред улице Доситеја Обрадовића са леве стране и улице Копаоничке са 

десне стране и долази до раскрснице са улицом Миодрага Мишића, њу пресеца и 

наставља према југоистоку, пролази поред кп 2952 (кућни број 47) и долази до кп 630 са 

леве стране КО Радошевац где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

52. Улица Краља Петра I – почиње на раскрсници са улицом Иве Лоле Рибара, иде 

у правцу југозапада, паралелно са Кочанским потоком, сече улицу Николе Тесле и излази 

на улицу Карађорђеву, код кп 2042/1 (кућни број 19), ту силази до Лукоил пумпе, ту се 

наставља западно поред ватрогасног дома, иде паралелно са Кочанским потоком и долази 

до кп 2000, ту скреће према југу, пролази поред раскрсница са улицама Војвођанском и 

Николе Пашића и долази до кп 2142 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније 

постојећи назив улице) 

53. Улица Косметска – почиње на раскрсници са улицом Краља Петра I код кп 

1996 и кп 1997, иде у правцу истока до кп 1990/4 (кућни број 8А) са десне стране и кп 

2005 са леве стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив 

улице) 

54. Улица Нишка – почиње на раскрсници са улицом Железничком код кп 4623/2, 

иде у правцу североистока и долази до раскрснице са улицом Слободана Пенезића код кп 

1767/1 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

55. Улица Мишарска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом, код кп 

461/2, иде у правцу истока до раскрснице са улицом Његошевом где се и завршава, све у 

КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

56. Улица Пионирска – почиње на раскрсници са улицом Првомајском код кп 

1714, иде према југу до кп 1710/2 (кућни број 8) где се и завршава, све у КО Ћићевац град 

(раније постојећи назив улице) 

57. Улица Војске Југославије – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, 

код кп 2323 (кућни број 1), иде у правцу југа, пресеца улицу Цара Лазара, наставља према 

југу, пролази поред раскрсница са улицама Живојина Мишића, Београдском, Иве Андрића 

и долази до кп 2853 (кућни број 83 и 83А) и раскрснице са улицом Миодрага Мишића где 

се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

58. Улица Косте Абрашевића – почиње код кп 259 и кп 247, креће у правцу југа, 

пресеца улицу Борисава Стојковића, наставља у истом правцу и долази до кп 291 (кућни 

број 13), ту скреће према западу и обухвата кп 292/2 (кућни број 13А), кп 410 (кућни број 

15) и кп 291 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

59. Улица Шумадијска – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом код кп 

1128, иде у правцу југоистока, прелази мостић, пролази поред раскрснице са улицом Пана 
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Ђукића, наставља према југу и долази до кп 949 (кућни број 17), ту обухвата кп 983 

(кућни број 24), кп 985 (кућни број 26), кп 1007 (кућни број 28), кп 1009, кп 1010 и кп 

980/1, наставља према истоку и долази до кп 965 са леве стране и кп 966 са десне стране, 

наставља између кп 8392 и кп 8627, прати део кп 10780/1 и завршава се између кп 9013/1 и 

кп 8973, КО Ћићевац (раније постојећи назив улице и продужетак исте између кп 8392 и 

кп 8627) 

60. Улица Церска – почиње на раскрсници са улицама Мирка Томића и Миодрага 

Мишића код кп 3113/2, иде у правцу југоистока до кп 2994 са леве стране где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

61. Улица Хајдук Вељкова – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, код 

кп 1600 (кућни број 3), иде у правцу североистока, пролази раскрсницу са улицом Иве 

Лоле Рибара, наставља источно, пролази раскрсницу са улицом Милоја Закића и 

Милована Глишића и долази до раскрснице са улицом Станимира Голубовића, ту скреће 

јужно и долази до кп 2654/1 (кућни број 63А) са леве стране и кп 1520/1 са десне стране 

где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

62. Улица 13. октобра – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код 

Управе прихода, иде у правцу југа до раскрснице са улицом Краљевића Марка, ту скреће 

према истоку и долази до раскрснице са улицом Иве Лоле Рибара и до кп 1399 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

63. Улица Танаска Рајића – почиње на раскрсници са улицом Михајла Пупина, код 

кп 1800, иде према југозападу до кп 1733/4 где се и завршава, све у КО Ћићевац град 

(раније постојећи назив улице) 

64. Улица Стевана Сремца – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код 

кп 3207/4-код пролаза за пијац, иде према западу, пресеца улице Боре Станковића и 

Светог Саве и долази до раскрснице са улицом Војводе Степе код кп 1862 (кућни број 9) 

где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

65. Улица Станимира Голубовића – почиње на раскрсници са улицом Хајдук 

Вељковом код кп 1059, иде према североистоку, пролази поред улице Вука Караџића, 

скреће према северу и долази до мостића и раскрснице са улицом Шумадијском где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

66. Улица Светозара Марковића – почиње на раскрсници са улицом Николе Тесле, 

код кп 2402, иде према западу, пролази поред кп 2406 (кућни број 4) и долази до кп 2502, 

ту скреће према југозападу до раскрснице са улицом Доситеја Обрадовића, тј. до кп 2412 

где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

67. Улица 45. дивизије – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 

187, иде према истоку, пролази поред улице Саве Ковачевића и долази до раскрснице са 

улицом Бранка Крсмановића код кп 151/1 где се и завршава, све у КО Ћићевац град 

(раније постојећи назив улице) 

68. Улица Саве Ковачевића – почиње на раскрсници са улицом Душановом код кп 

587/1, иде у правцу севера, пролази поред раскрснице са улицом Солунских ратника, у 

истом правцу наставља и долази до раскрснице са улицом 45. дивизије код кп 182 где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

69. Улица Српских ратника – почиње на раскрсници са улицом Владимира 

Роловића код кп 1818/1, иде у правцу запада до кп 1815, ту се одваја десно крак који 

обухвата кп 1813 (кућни број 8), кп 1812 (кућни број 10), кп 1811 (кућни број 12), кп 1810 

(кућни број 14 и 14А) и кп 1808, наставља према западу до фудбалског игралишта кп 1797, 

где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

70. Улица Радничка – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 3059, 

иде према северозападу до железничке пруге и до кп 2148 са десне стране где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 
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71. Улица Борисава Стојковића – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом 

код кп 264, иде према западу до кп 253 (кућни број 8А) и до кп 402 где се и завршава, све 

у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

72. Улица Синђелићева – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 

1345, иде у правцу југоистока, пролази раскрснице са улицом Јове Курсуле, Душановом, 

Бранка Крсмановића и долази до раскрснице са улицом Шумадијском, ту скреће у правцу 

североистока, пролази поред кп 885/1 (кућни број 126), кп 849 (кућни број 132), долази до 

кп 864, наставља између кп 2304/2 и кп 2260/1, прати део кп 10756/2 и завршава се измећу 

кп 10086 и кп 10088, све у КО Ћићевац где се и завршава, све у КО Ћићевац (раније 

постојећи назив улице и продужетак исте између кп 2304/2 и кп 2260/1) 

73. Улица Радоја Домановића – почиње на раскрсници са улицом Синђелићевом, 

код кп 1238, иде у правцу југа до кп 1246 и до Кочанског потока где се и завршава, све у 

КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

74. Улица Стојана Милића – почиње на раскрсници са улицом Бранка 

Крсмановића код кп 3176/1 КО Ћићевац, иде према истоку до кп 3193/1 (кућни број 3А) 

где се и завршава (раније постојећи назив улице) 

75. Улица Првомајска – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код цркве 

Светог Саве, иде према западу до улице Војводе Степе и кп 442 (кућни број 12) где се и 

завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

76. Улица Слободана Пенезића – почиње на раскрсници са улицом Железничком 

код кп 1785/1, иде према северу до кп 1742 (кућни број 6), ту скреће према западу до кп 

4565/1, одатле мења правац према југу и излази поново на улицу Железничку код кп 

4623/2 где се и завршава, све у КО Ћићевац (раније постојећи назив улице) 

77. Улица Слободе – почиње на раскрсници са улицом Карађорђевом код кп 2168, 

иде према северу, око кп 2168, скреће према југу и долази до кп 2155 са десне стране и кп 

2161 са леве стране где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив 

улице) 

78. Улица Солунских ратника – почиње на раскрсници са улицом Његошевом, иде 

у правцу истока и долази до раскрснице са улицом Саве Ковачевића код кп 575 (кућни 

број 10 и 12) где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив улице) 

79. Улица Светог Саве – почиње на раскрсници са улицом Младих код кп 1853, 

иде према југу, пресеца улице Стевана Сремца и Железничку и долази до Дома здравља 

Ћићевац, кп 1908/1 где се и завршава, све у КО Ћићевац град (раније постојећи назив 

улице) 

80. Трг Младих – налази се код споменика, односно код Скупштине општине 

Ћићевац (раније постојећи назив улице) 

81. Улица Филипа Вишњића почиње од улице Железничке, између кп 7057 и кп 

7066, прати кп 7125/1, сече кп 11137, прати део кп 7125/2, скреће десно и сече кп 7119 и 

кп 7116 и завршава се на кп 10813/1 КО Ћићевац, код границе са суседним насељеним 

местом (нови назив улице) 

82. Улица Расинска почиње од улице Филипа Вишњића, између кп 7020 и 7025, 

прати део кп 11137, сече кп 10769/4, прати део кп 11138 и завршава се између кп 6690/2 и 

6690/1, КО Ћићевац (нови назив улице) 

83. Улица Стефана Дечанског почиње од улице Железничка, између кп 6950 и кп 

7061, прати део кп 10769/3, затим прати део кп 10777, сече кп 6592 и прати део кп 10745/1 

и завршава се између кп 92 и кп 25, КО Ћићевац (нови назив улице) 

84. Улица Чегарска почиње од улице Стефана Дечанског, између кп 6943 и кп 

6942, прати целом дужином кп 10745/4, сече кп 11138 и завршава се измећу кп 6731/2 и 

6770/1 КО Ћићевац, код Расинске улице (нови назив улице) 
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85. Улица Мике Аласа почиње од улице Владимира Роловића, између кп 4224 и кп 

4400/2, пружа се дуж кп 4242/2, дуж кп 10747 и завршава се између кп 463 и кп 544, све у 

КО Ћићевац град (нови назив улице) 

86. Улица Моравски пут почиње од улице Железничке, између кп 7552 и кп 7589, 

прати кп 7572/1, сече кп 7487/1, прати целом дужином кп 7572/2 и завршава се између кп 

7571/1 и кп 7573, КО Ћићевац (нови назив улице) 

87. Улица Бранка Миљковића - почиње код кп 11141, иде дуж границе са суседним 

насељеним местом Лучина, пролази поред кп 11140, прати део кп 3345, и завршава се код 

кп 7421, КО Ћићевац – заједничка улица са насељеним местом Лучина (нови назив улице) 

88. Улица Краља Милутина почиње од улице Железничке између кп 5764 и кп 

5233/1, прати целом дужином кп 10770, скреће лево и прати кп 10771 и завршава се код 

улице Железничка, између кп 6211 и кп 6121, КО Ћићевац (нови назив улице)  

89. Улица Саве Шумановића почиње од улице Светозара Марковића, измећу кп 

2505 и кп 2508, прати кп 2507 у КО Ћићевац град, затим прати целом дужином кп 7963/1 и 

завршава се измећу кп 8009 и кп 8003/1, КО Ћићевац (нови назив улице).   
 

Члан 12. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе: Решење о одређивању назива 

улица и тргова за насељено место Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94, 

12/00 и 2/17), Решење о одређивању назива улица за насељено место Лучина („Сл. лист 

општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94 и 6/05), Решење о одређивању назива улица за насељено 

место Појате („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94, 11/03 и 6/05), Решење о 

одређивању назива улица и тргова за насељено место Сталаћ („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94, 6/03, 11/05, 13/08 и 13/08-испр.), Решење о одређивању назива 

улица за насељено место Град Сталаћ („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94 и 

13/03), Решење о одређивању назива улица за насељено место Плочник („Сл. лист 

општине Ћићевац“, бр. 6/87, 6/94, 5/99 и 8/07), Решење о одређивању назива улица за 

насељено место Браљина („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87 и 6/94), Решење о 

одређивању назива улица за насељено место Мрзеница („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 

6/87 и 6/94), Решење о одређивању назива улица за насељено место Мојсиње („Сл. лист 

општине Ћићевац“, бр. 6/87), Решење о одређивању назива улица за насељено место 

Трубарево („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 6/87 и 6/94). 
 

Члан 13. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу 

општине Ћићевац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 015-1/19-02 од 13. септембра 2019. године 
 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                   Славољуб Симић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке је члан 93. Закона о локалној самоуправи, 

члан 9. став 2. Уредбе о адресном регистру и члан 40. Статута општине Ћићевац. Адресни 

регистар јесте основни и јавни регистар о кућним бројевима и називима улица и тргова у 

насељеном месту. Влада Републике Србије формирала је Координационо тело за 

унапређење адресног регистра. Општинско веће је образовало Радну групу за одређивање 

назива улица. Описи улица дати су на основу Елабората уличног система за свако 

појединачно насељено место, израђених од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности 

Ћићевац и чине саставни део одлуке.  

 Критеријуми за додељивање назива улица, заселака и тргова су: имена знаменитих 

личности, значајна историјска, географска и друга обележја. 

Члан 93. Закона о локалној самоуправи и члан 9. став 2. Уредбе о адресном 

регистру предвиђају да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и 

одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове 

локалне самоуправе. 

  Предлог одлуке о одређивању назива улица, тргова и заселака на територији 

општине Ћићевац је израђен у складу са Смерницама за израду предлога одлуке у 

поступку добијања претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о 

називима улица и других делова насељених места у Пројекту „Ажурирање адресног 

регистра“ који спроводи Влада Републике Србије. 

 Исти је достављен Републичком геодетском заводу на усаглашавање техничких 

описа са Републичким геодетским заводом. РГЗ је потврдио дана 27. јуна 2019. године да 

је урађена контрола и да је сагласан да се наведедни предлог одлуке проследи на даље 

поступање Министарству државне управе и локалне самоуправе.  

Дана 31. јула 2019. године Министарству државне управе и локалне самоуправе 

упућен је Предлог одлуке о одређивању назива улица, тргова и заселака на територији 

општине Ћићевац ради давања сагласности на исти. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дана 2. августа 2019. 

године под бројем: 015-05-00185/2019-24 општини Ћићевац дало сагласност, на Предлог 

одлуке о одређивању назива улица, тргова и засеока на територији општине Ћићевац, 

истичући да је дало сагласност на називе 24 улице, 11 продужетака улица и 19 засеока 

(укупно назива 54), у 10 насељених места. 

Овај предлог одлуке о одређивању назива улица, тргова и засеока на територији 

општине Ћићевац је пречишћени текст свих раније постојећих назива улица и нових 

назива улица, тргова и заселака на територији општине Ћићевац. 

 

 

 

 


