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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
983 
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 47/18) члана 181. став 1. 
Закона о државном премеру и катастру (''Сл. гласник РС'' 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17 – 
Aутентично тумачење – др. закон и 47/18) члана 9. став 
2. Уредбе о Адресном регистру (''Сл. гласник РС'', бр. 
63/17) члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за 
утврђивање назива, улица и тргова на подручју града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'', бр. 1/09 - 
Пречишћен текст и 6/17), члана 8. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) уз 
претходну сагласност Министарства државне управе и 
локалне самоуправе број: 015-05-00258/2019-24 од                    
23. децембра 2019. године  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И 

ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
1. УТВРЂУЈУ СЕ називи улица, тргова и заселака 

у насељеним местима на територији града Крушевца: 
 
 
1. НАСЕЉЕНО МЕСТО МУДРАКОВАЦ  
 

Улица 1   
 

Назив Ђуре Јакшића  даје се улици која почиње од 
постојеће улице Жртава фашизма, између кп 440/4 и      
кп 440/3, иде дуж целе кп 440/11 и завршава се између 
кп 440/13 и кп 440/15, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 2  

 
Назив Живојина Мишића даје се улици која 

почиње од постојеће Расинске улице, између кп 537 и             
кп 535/2, иде дуж целе кп 539/8, пролази кроз кп 539/6, 
и завршава се на кп 539/10, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 3  

 
Назив Крфска даје се улици која почиње од 

постојеће Кондине улице, између кп 285 и кп 284/7, иде 
дуж кп 284/9 и завршава се на кп 284/1, све у                                 
КО Мудраковац. 

 
 

Улица 4    
 

Назив Стевана Јаковљевића даје се улици која 
почиње од постојеће  Кондине улице, између кп 284/5 и 
кп 302/2, иде дуж кп 287/2, кп 290/7, пролази кроз                         
кп 290/6, кп 290/2 и завршава се на кп 290/3, код                         
кп 288/4, све у КО Мудраковац. 

  
Улица 5 

 
Назив Монахиње Јефимије даје се улици која 

почиње од постојеће улице Зорана Пилота, између                    
кп 755/13 и кп 754/5, иде дуж кп 754/1 и завршава се 
између кп 755/1 и кп 754/6, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 6  

 
Назив Алексе Ненадовића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Зорана Пилота, између                     
кп 426/22 и кп 426/7, иде дуж кп 426/23 и завршава се 
између кп 426/4 и кп 426/13, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 7  

 
Назив Јована Цвијића  даје се улици која почиње 

од постојеће улице Старца Вујадина, између кп 429/12 и 
кп 429/29, иде дуж кп 429/6 и завршава се између                        
кп 429/9 и кп 429/7, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 8  

 
Назив Стевана Синђелића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Старца Вујадина, код                         
кп 430/2, пролази кроз кп. 431/1 и завршава се на                            
кп 429/31, све у КО Мудраковац.  

 
Улица 9 

 
Назив Десанке Максимовић даје се улици која 

почиње од постојеће улице Старца Вујадина, између                   
кп 434/5 и кп 435/4, иде дуж кп 435/1 и завршава се 
између кп 435/11 и кп 434/12, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 10 

 
Назив Михајла Пупина  даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Липовац и постојеће 
улице Бруски пут, код кп 1338/40, пролази кроз                             
кп 1338/4, кп 1340/1 и завршава се између кп 1340/4 и                 
кп 1340/7, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 11 

 
Назив Војника Стојадина Мирковића даје се 

улици која представља продужетак постојеће улице 
Војника Стојадина Мирковића, почиње на кп 1303/15, 
иде дуж кп 1340/2 све у КО Мудраковац.  
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Улица 12  
 

Назив Бошка Југовића даје се улици која почиње 
од улице Војника Стојадина Мирковића, између                          
кп 1303/15 и кп 1303/11 иде дуж кп 1303/10, кп 1313/1, 
кп 1284/2 и завршава се између кп 1284/3 и кп 1284/1, 
све у КО Мудраковац.  

 
Улица 13  

 
Назив Мике Аласа даје се улици која почиње од 

постојеће улице Бруски пут, између кп 1338/29 и                           
кп 1338/59, иде дуж кп 1338/28, кп 1338/61 и завршава 
се између кп 1338/31 и кп 1338/41, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 14  

 
Назив Источна даје се улици која представља 

проду жетак постојеће улице Источна, почиње између      
кп 886/1 и кп 872/1, иде дуж кп 1308/2, кп 1308/6,                
кп 1308/1, и завршава се између кп 1064/2 и кп 946/8, све 
у КО Мудраковац. 

 
Улица 15  

 
Назив Добрице Ћосића даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Крушевац, од 
постојеће улице Бруски пут, пролази кроз кп 1702, иде 
дуж кп 437/5, и завршава се између кп 429/31 и кп 437/4, 
све у КО Мудраковац. 

 
Улица 16  

 
Назив Радмиле Савићевић даје се улици која 

почиње од улице Добрице Ћосића, између кп 437/7 и                 
кп 437/10, иде дуж кп 438/8, и завршава се између               
кп 437/1 и 437/9, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 17  

 
Назив Радомира Путника даје се улици која почиње 

од постојеће улице Криворечкa, између кп 461/15 и                        
кп 461/16, иде дуж кп 461/15, и завршава се између                      
кп 461/9 и кп 461/11, све у КО Мудраковац. 

 
Улица 18  

 
Назив Николе Тесле  даје се улици која почиње од 

постојеће улице Криворечке, између кп 455/11 и                            
кп 455/12, иде дуж кп 455/16, кп 454/15, кп 454/10 и 
завршава се између кп 454/3 и кп 454/5, све у                     
КО Мудраковац. 

 
 
2. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛО ГОЛОВОДЕ 
 

Улица 1  
 

Назив Бране Црнчевића даје се улици која почиње 
од постојеће улице Ђунишке, између кп 219/6 и кп 224/1, 
иде дуж целе кп 224/11 и завршава се између кп 222/5 и 
кп 224/12, све у КО Мало Головоде. 

 

Улица 2 
 
Назив Стојана Новаковића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Ђунишке, између кп 225/2 и 
кп 225/1, иде дуж целе кп 225/4  и завршава се између           
кп 225/12 и кп 225/7, све у КО Мало Головоде. 

 
Улица 3 

 
Назив Уроша Предића даје се улици која почиње 

од постојеће улице Рибарске, између кп 135/3 и кп 144/1, 
иде дуж целе кп 135/5 и завршава се између кп 135/1 и 
кп 144/5, све у КО Мало Головоде. 

 
Улица 4 

 
Назив Лазе Костића  даје се улици која почиње од 

постојеће улице Расинске, између кп 41/2 и кп 39/1, иде 
дуж целе кп 41/4, кп 40/3 и завршава се на кп 40/1, све у 
КО Мало Головоде.  

 
 
3. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЦРКВИНА 

 
Улица  1  

 
Назив Горана Милошевића даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Сушица, 
између кп 343 и кп 496/1, иде целом дужином кп 899, 
наставља се целом дужином кп 902, пролази поред 
границе са насељеним местом Каоник, улица се 
завршава између кп 5254/1 ( КО Каоник) и кп 179, све 
остало у КО Црквина.  

 
Улица 2 

 
Назив Цара Лазара даје се улици која почиње од 

улице Горана Милошевића, између кп 273/2 и кп 326, 
иде делом дуж кп 278, наставља се делом дуж кп 261, 
скреће и иде делом дуж кп 897, улица се завршава 
између кп 733 и кп 648, све у КО Црквина. 

 
Улица 3 

 
Назив Цара Душана Силног даје се улици која 

почиње од улице Горана Милошевића, између кп 279 и 
кп 318, иде делом дуж кп 312, прелази преко кп 521/2, 
улица се завршава на кп 521/1, све у КО Црквина. 

 
Улица 4 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која 

почиње од улице Цара Лазара, између кп 260 и кп 192, 
иде целом дужином кп 170, наставља се целом дужином 
кп 904, улица се завршава на граници са насељеним 
местом Каоник, између кп 5157 (КО Каоник) и кп 171,  
све остало у КО Црквина. 
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4. НАСЕЉЕНО МЕСТО СУШИЦА 
 

Улица 1  
 

Назив Горана Милошевића даје се улици која 
почиње од границе са насељеним местом Црквина, 
између кп 434 (КО Црквина) и кп 525/2, иде делом дуж 
кп 3799/1, прелази преко кп 3792, наставља се целом 
дужином кп 3800 и кп 3264, улица се завршава на 
граници са насељеним местом Позлата, између кп 3263/2 
и кп 3267, све у КО Сушица. 

 
Улица 2 

 
Назив Веце Корчагина даје се улици која почиње 

од улице Горана Милошевића, између кп 1373 и кп 1374, 
иде делом дуж кп 3799/1, улица се завршава између                    
кп 1227/1 и кп 1245, све у КО Сушица. 

 
Улица 3 

 
Назив Видовданска даје се улици која почиње од 

улице  Веце  Корчагина, између кп 1298 и кп 1302, иде 
целом дужином кп 1300, делом дуж кп 3806,  делом дуж 
кп 3805, улица се завршава између кп 1041 и кп 1230, све 
у КО Сушица. 

 
Улица 4 

 
Назив Светих Макавеја даје се улици која почиње 

од улице Видовданске, између кп 1013 и кп 980, иде 
делом дуж кп 3801, улица се завршава између кп 774/1 и 
кп 767/3, све у КО Сушица. 

 
Улица 5 

 
Назив Кнеза Лазара даје се улици која почиње од 

улице Горана Милошевића, између кп 941 и кп 794/2, 
иде делом дуж кп 782, улица се завршава између кп 781 
и кп 956/3, све у КО Сушица. 

 
Улица 6 

 
Назив Карађорђа Петровића даје се улици која 

почиње од улице Веце Корчагина, између кп 1495/2 и              
кп 1492, иде целом дужином кп 3807/2, делом дуж                
кп 3807/1, прелази преко кп 1519, кп 1520 и кп 1522, 
наставља се делом дуж кп 3807/1, целом дужином                       
кп 2068/3, кп 2067/2 и кп 2067/3, делом дуж кп 3807/1, 
целом дужином кп 1946, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Мали Шиљеговац, између кп 1945 
и кп 1948, све у КО Сушица. 

 
Улица 7 

 
Назив Милице Јаковљевић даје се улици која по-

чиње од улице Карађорђа Петровића, између кп 2454/1 
и кп 2482, иде делом дуж кп 3811, улица се завршава 
између кп 2258  и кп 2265, све у КО Сушица. 

 
 
 
 

Улица 8 
 

Назив Кнегиње Милице даје се улици која почиње 
од улице Горана Милошевића, између кп 3219 и кп 3223, 
иде целом дужином кп 3230, улица се завршава на            
кп 3229/1, све у КО Сушица. 

 
Улица 9  

 
Назив Цара Душана даје се улици која почиње од 

улице Горана Милошевића , између кп 3290 и кп 3286, 
иде целом дужином кп 3289, прелази преко кп 3790, иде 
делом дуж кп 3816, улица се завршава између кп 2675 и 
кп 3311/1, све у КО Сушица. 

 
Улица 10  

 
Назив Деспота Стефана даје се улици која почиње од 

улице Горана Милошевића, између кп 2714 и кп 3291/2, 
иде целом дужином кп 2713, улица се завршава између 
кп 2734 и кп 2736, све у КО Сушица. 

 
Улица 11  

 
Назив Стефана Немање даје се улици која почиње 

од улице Горана Милошевића, између кп 929 и кп 1382, 
иде целом дужином кп 1388, прелази преко кп 3790, 
делом дуж кп 3789, скреће и иде целом дужином кп 3815, 
делом дуж кп 2710, улица се завршава код улице Цара 
Душана, између кп 2687/1 и кп 2704, све у КО Сушица. 

 
 
5. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПЕТИНА 
 

Улица 1 
  

Назив Манастирска улица даје се улици која 
почиње од улице Јевтимија Анђелковића, између кп 12/4  
и кп 8, иде дуж целе кп 2143, кп 511, и  завршава се на 
кп 2148, између кп 529 и кп 510/1, све у КО Петина. 

 
Улица 2 

 
Назив Јевтимија Анђелковића даје се улици која 

иде границом са насељеним местом Дворане, дуж                      
кп 2166, кп 2167, и завршава се на граници са насељеним 
местом Пољаци, код кп 236, све у КО Петина. 

 
Улица 3 

 
Назив Светосавска даје се улици која почиње од  

Манастирске улице, између кп 54/2 и кп 181, иде дуж               
кп 179, кп 2147, кп 2142, пролази кроз кп 129, и завршава 
се на кп 101, све у КО Петина. 

 
Улица 4 

 
Назив Бачки пут даје се улици која почиње од 

Манастирске  улице, између кп 580/2 и кп 510/2, иде дуж 
кп 2148, кп 2150, кп 985, кп 969, кп 1561 и завршава се 
између кп 1531/1 и кп 1585, све у КО Петина. 
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 Улица 5 
 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од 

улица Манастирске и Бачки пут, између кп 529 и               
кп 580/2, иде дуж кп 2141, кп 2152, кп 2147, и завршава 
се између кп 557  и кп 1188 све у КО Петина. 

 
Улица 6 

 
Назив Кружни пут даје се улици која почиње од 

Јастребачке улице, између кп 546 и кп 536, иде дуж              
кп 2141, сече Светосавску улицу и завршава се између 
кп 89 и кп 40/4, све у КО Петина. 

 
     Улица 7  

 
Назив Бистричка даје се улици која почиње од 

улице Кружни  пут, између кп 163 и кп 541/2, иде дуж      
кп 160, кп 2147, кп 2153, и завршава се између кп 1226 и 
кп 1219, све у КО Петина. 

 
Улица 8 

 
Назив Солунска улица даје се улици која почиње 

од Манастирске улице,  на кп 490, иде дуж кп 2145, и 
завршава се на граници са насељеним местом Пољаци, 
између кп 383 и кп 384, све у КО Петина. 

 
Улица 9 

 
Назив Патријарха Арсенија  даје се улици која иде 

дуж границе са насељеним местом Дворане, почиње код 
кп 9/2, иде дуж кп 2168, и завршава се код кп 2, све у              
КО Петина.  

 
Улица 10 

 
Назив Воденичка улица даје се улици која почиње 

између кп 304/2 и кп 300,  иде дуж кп 304/1, кп 303/1,                
кп 303/2, кп 263, кп 257, кп 246, и завршава се између               
кп 2131 и кп 242, све у КО Петина. 

 
 
6. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОВЦИ 

 
Улица 1  

 
Назив Главна улица даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Кобиље, између кп 15/1 и 
кп 15/2, иде целом дужином кп 1879, наставља се целом 
дужином кп 78/3, кп 76/3, кп 146, скреће и иде делом дуж 
кп 1213/1, скреће и иде целом дужином кп 1213/2, 
наставља се делом дуж кп 1214, скреће и иде делом 
дужином кп 870/12, враћа се и иде делом дуж кп 1214, 
наставља се целом дужином кп 1215, улица се завршава 
на граници са насељеним местом Пољаци, између кп 2 
(КО Пољаци) и кп 1150/2, све остало у КО Ловци. 

 
Улица 2 

 
Назив Падинска даје се улици која почиње од 

улице  Главна улица, између кп 128, иде делом дуж              
кп 127, прелази преко кп 1210, наставља се целом 

дужином кп 194, пролази поред границе са насељеним 
местом Дворане, дуж кп 350/4, наставља се целом 
дужином кп 1216, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Дворане, између кп 1076 и кп 1078, 
све у КО Ловци. 

 
Улица 3 

 
Назив Дисова даје се улици која почиње од улице 

Главна улица, између кп 842/1 и кп 843/2, прелази преко 
кп 842/2, улица се завршава између кп 837 и кп 836,  све 
у КО Ловци. 

 
Улица 4 

 
Назив Јована Дучића даје се улици која почиње на 

граници са насељеним местом Станци, између кп 957 
(КО Станци) и кп 310, иде границом насељеног места, 
делом дуж кп 1227, улица се завршава између кп 1127 
(КО Станци)  и кп 411/1, све у КО Ловци. 

 
Улица 5 

 
Назив Васка Попе даје се улици која почиње од 

улице Јована Дучића, на кп 310, прелази преко кп 313/1 
и кп 314, скреће и иде делом дуж кп 1221, улица се 
завршава између кп 341 и кп 585, све у КО Ловци. 

 
Заселак 1 

 
Назив Дрењак  даје се засеоку који обухвата кп 11, 

кп 12 и кп 3, све у КО Ловци. 
 

Заселак 2 
 
Назив Здравињски даје се засеоку који обухвата      

кп 459/2 и кп 459/1, све у КО Ловци. 
 
 
7. НАСЕЉЕНО МЕСТО ДВОРАНЕ 
 

Улица  1 
 
Назив Јевтимија Анђелковића даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Модрица, 
између кп 1531 и кп 1533, иде целом дужином кп 2560, 
кп 2561, кп 2582 и кп 2581, пролази поред границе са 
насељеним местом Петина, улица се завршава на 
граници са насељеним местом Пољаци, између кп 236 
(КО Петина) и кп 2547, све остало у КО Дворане. 

 
Улица 2 

 
Назив Модричка   даје се улици која почиње од 

улице. Јевтимија Анђелковића ,  између кп 7671 и кп 768, 
иде делом дуж  кп 791, прелази преко кп 2552, наставља 
се делом дуж кп 797 и делом дуж кп 2563, улица се 
завршава између кп 669 и кп 712, све у КО Дворане. 

 
Улица 3 

 
Назив Пушкинова  даје се улици која почиње од 

улице Модричке, између кп 795  и кп 801/2, иде делом дуж 
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кп 797, прелази преко кп 800, иде делом дуж кп 803, улица 
се завршава између кп 807 и кп 799/2, све у КО Дворане. 

 
Улица 4 

 
Назив Крушевачка даје се улици која почиње од 

улице Јевтимија Анђелковића, између кп 780 и кп 1201, 
иде целом дужином кп 1217, прелази преко кп 1205/2, 
целом дужином кп 1208, прелази преко кп 2552, делом 
дуж кп 901, скреће и иде делом дуж кп 2559, скреће и 
иде целом дужином кп 621/3 и кп 885, све у КО Дворане. 

 
Улица 5 

 
Назив Палих бораца  даје се улици која почиње од 

улице Јевтимија Анђелковића, између кп 1161/3 и              
кп 1159, иде целом дужином кп 1160, кп 1163/1, скреће 
и иде делом дуж кп 2559, делом дуж кп 2565, целом 
дужином кп 2590, улица се завршава на кп 595/2,  све у 
КО Дворане. 

 
Улица 6 

 
Назив Бистричка   даје се улици која почиње од 

улице Крушевачке, између кп 945 и кп 908, иде делом 
дуж кп 2559, улица се завршава код улице Палих бораца, 
између кп 1107/3 и кп 1125, све у КО Дворане. 

 
Улица 7 

 
Назив Светог Николе  даје се улици која почиње 

од улице Палих бораца,  између кп 1082/1 и кп 1137, иде 
делом дуж  кп 2559, улица се завршава  на граници са 
насељеним местом Ловци, између кп 2058 и кп 2081, све 
у КО Дворане. 

 
Улица 8 

 
Назив Карађорђева   даје се улици која почиње од 

улице Светог Николе, између кп 1037 и кп 2043/4, иде 
делом дуж кп 1035, целом дужином кп 1046/3 и кп 1047, 
улица се завршава између кп 1050 и кп 1042, све у                      
КО Дворане. 

 
Улица 9 

 
Назив Школска даје се улици која почиње од 

улице Светог Николе, између кп 2042 и кп 2069/1, иде 
целом дужином кп 2084, улица се завршава између         
кп 2524 и кп 2552, све у КО Дворане. 

 
Улица 10 

 
Назив Сеземачка даје се улици која почиње од 

улице Јевтимија Анђелковића, између кп 1222 и кп 1220, 
иде делом дуж кп 2568, улица се завршава између                            
кп 1891 и кп 1899, све у КО Дворане. 

 
Улица 11 

 
Назив Јастребачка   даје се улици која почиње од 

улице Сеземачке, између кп 1931 и кп 1924, иде целом 

дужином кп 1929,  улица се завршава између кп 2226 и 
кп 1912/1, све у КО Дворане.  

 
Улица 12 

 
Назив Радничка  даје се улици која почиње од 

улице Јевтимија Анђелковића, између кп 1951 и кп 1971, 
иде делом дуж кп 2570, скреће и иде делом дуж кп 2216, 
улица се завршава између кп 2221  и кп 2208, све у                      
КО Дворане. 

 
Улица 13 

 
Назив  Светосавска   даје се улици која почиње од 

улице Јевтимија Анђелковића између кп 1994 и кп 2010, 
иде делом дуж кп 2571, скреће и иде целом дужином              
кп 2366, улица се завршава између кп 2372 и кп 2375, све 
у КО Дворане. 

 
Улица 14 

 
Назив Борачка даје се улици која почиње од улице 

Светосавске, између кп 1996 и кп 2157, улица се 
завршава на кп 2182, све у КО Дворане. 

 
Улица 15 

 
Назив  Патријарха Арсенија  даје се улици која 

почиње од улице Јевтимија Анђелковића, између                        
кп 2168 (КО Петина) и кп 2511, иде делом дуж кп 2583, 
делом дуж кп 2581, улица се завршава између кп 2441 и 
кп 2475, све остало у КО Дворане. 

 
Улица 16 

 
Назив Милетине буне   даје се улици која почиње 

од улице Патријарха Арсенија, између кп 2510/1 и                           
кп 2453, иде целом дужином кп 2454, скреће и иде делом 
дуж кп 2573, улица се завршава између кп 2408 и                  
кп 2430, све у КО Дворане. 

 
Улица 17 

 
Назив Кружни пут даје се улици која почиње од 

улице  Патријарха Арсенија, између кп 2 (КО Петина) и 
кп 2496, иде делом дуж кп 2583, пролази поред границе 
са насељеним местом Петина, улица се завршава између 
кп 40/4 (КО Петина) и кп 2489, све остало у КО Дворане. 

 
Улица 18 

 
Назив Шуматовачка  даје се улици која почиње од 

улице Јевтимија Анђелковића, између кп 2013/2 и                        
кп 2112, иде делом дуж кп 2573, улица се завршава код 
улице Милетине буне, између кп 2398 и кп 2504, све у 
КО Дворане. 
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8. НАСЕЉЕНО МЕСТО НАУПАРЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Наупарска,  даје се улици која почиње 

између кп 42 и кп 12, иде дуж кп 2150, кп 191/3,                  
кп 183/2 и између кп 191/1 и кп 202/6, иде дуж кп 2150, 
пролази кроз кп 1051, иде дуж кп 2154, и завршава се 
између кп 944 и кп 708, све у КО Наупаре. 

 
Улица 2 

 
Назив Арсенија Ломе  даје се улици која почиње 

од Наупарске улице, између кп 944 и кп 709, иде дуж               
кп 2154, и завршава се између кп 893 и кп 904/1, све у 
КО Наупаре. 

 
Улица 3 

 
Назив  Наупарска,  даје се улици која почиње од  

Наупарскe улице, између кп 703 и кп 709, иде дуж                   
кп 708, и завршава се код улице Арсенија Ломе, између 
кп 721  и кп 898/3, све у КО Наупаре.  

 
Улица 4 

 
Назив  Наупарска,  даје се улици која почиње од 

улице Арсенија Ломе, између кп 913/1 и кп 904/1, иде 
дуж кп 2160, кп 2162, кп 1549, и завршава се  на кп 2164, 
између кп 1699/1 и кп 1706, све у КО Наупаре. 

 
Улица 5 

 
Назив Јеловачка, даје се улици која почиње од 

Наупарскe улице, између кп 1497 и кп 1501, иде дуж                 
кп 1498, кп 1500, кп 1519, и завршава се код улице 
Наупарске, између кп 1518 и кп 1562, све у КО Наупаре. 

 
Улица 6 

 
Назив Шумска, даје се улици која почиње од 

Наупарске улице, између кп 1339/1 и кп 1358, иде дуж 
кп 1356, кп 1355, кп 1350, пролази кроз кп 822, кп 820, и 
завршава се на кп 824, све у КО Наупаре. 

 
Улица 7 

 
Назив Буковичка, даје се улици која почиње од 

Наупарске улице, између кп 27 и кп 205, иде дуж                         
кп 2151, и завршава се између кп 236/1 и кп 232, све у         
КО Наупаре 

 
 
9. НАСЕЉЕНО МЕСТО КУКЉИН 

 
Заселак 1 

 
Назив Градиште даје се засеоку који се налази 

између кп 812, кп 848, кп 841/1 и кп 816, све у                            
КО Кукљин. 

 
 
 

Заселак 2 
 

Назив Церовац даје се засеоку који се налази 
између кп 5206, кп 5269 и кп 2566 све у КО Кукљин. 

 
Заселак 3  

 
Назив Куњак даје се засеоку који се налази између 

кп 2648, кп 1525, кп 2765/2, кп 2765 и кп 2761 све у                
КО Кукљин. 

 
Заселак 4 

 
Назив Равњак даје се засеоку који се налази између 

кп 5062, кп 4974/1, кп 5069 и кп 2984, све у КО Кукљин. 
                             
                                                           
10. НАСЕЉЕНО МЕСТО БИВОЉЕ 

 
 Заселак 1 

 
Назив Бивољски кључ даје се засеоку који се 

налази између кп 887, кп 3428/1 и кп 895/2, све у                         
КО Бивоље. 

 
Заселак 2 

 
Назив Вулићи даје се засеоку који се налази између 

кп 1817/1, кп 1816/2, кп 1793 и кп 1772, све у КО Бивоље. 
 

Заселак 3 
 
Назив  Макрагићи  даје се засеоку који се налази 

између кп 1071, кп 228, кп 248/1 и кп 250/2, све у             
КО Бивоље. 

 
Заселак 4 

 
Назив Водомир даје се засеоку који се налази 

између кп 1675/2, кп 1112/2, кп 1126/1 и кп 1133/3, све у 
КО Бивоље. 

             
 
11. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛИПОВАЦ 
 

Улица 1 
 
Назив Липовачка даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Верољуба Мијатовића, између кп 241 и 
кп 242/8, иде дуж целе кп 247/7, и завршава се између                  
кп 242/9 и кп 242/10, све у КО Липовац. 

 
Улица 2 

 
Назив Гарска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Дејана Јанићијевића, између кп 38/4 и 
кп 38/8, иде дуж целе кп 38/1, и завршава се на кп 38/15, 
све у КО Липовац.  

 
Улица 3 

 
Назив Панчићева даје се улици која почиње од 

постојеће улице Дејана Јанићијевића, између кп 38/4 и 
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кп 38/3, иде дуж целе кп 38/2, и завршава се на кп 38/2, 
све у КО Липовац. 

 
Улица 4 

 
Назив Кнегиње Љубице даје се улици која  почиње 

од постојеће улице Новака Новака, између кп 467/3 и             
кп 469/5, иде дуж кп 468/2, кп 468/4, и завршава се на                
кп 469/3, све у КО Липовац. 

             
 
12. НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОЊИ СТЕПОШ 
 

Улица 1 
 
Назив Цара Лазара  даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Липовац, између кп 44/1 
и кп 169, иде дуж целих кп 1713, кп 1714, и завршава се 
на граници са насељеним местом Горњи Степош, између 
кп 1293 и кп 1649/2, све у КО Доњи Степош. 

  
Улица 2 

 
Назив Видовданска даје се улици која почиње од  

улице  Цара Лазара,  између кп 996 и кп 1314/1, иде дуж 
кп 978, и завршава се код улице Mилоша Обилића, 
између кп 979 и кп 971, све у КО Доњи Степош.  

 
Улица 3 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која  

почиње од  улице Цара Лазара, између кп 985/2 и кп 786, 
иде дуж кп 1717, кп 832, и завршава се код Југ Богданове 
улице, између кп 811/2 и кп 952, све у КО Доњи Степош.  

 
Улица 4 

 
Назив Југ Богданова даје се улици која  почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 623/1 и кп 790, иде дуж                 
кп 814, кп 832, и завршава се код Расинске улице, између 
кп 831 и кп 833, све у КО Доњи Степош. 

 
Улица 5 

 
Назив Расинска даје се улици која почиње од 

улице  Цара Лазара, између кп 571 и кп 378/2, иде дуж 
кп 1716, и завршава се између кп 832 и кп 835, све у       
КО Доњи Степош. 

 
Улица 6 

 
Назив Мајке Југовића даје се улици која почиње     

од улице Цара Лазара, између кп 617/1 и кп 604, иде дуж 
кп 609 и завршава се код Расинске улице, између 608/2 
и кп 611 све у КО Доњи Степош.  

 
Улица 7 

 
Назив Лазе Костића даје се улици која  почиње од  

Расинске улице,између кп 894 и кп 834, иде дуж кп 595, 
и завршава се између кп 585 и кп 838, све у КО Доњи 
Степош. 

 

Улица 8 
 
Назив Доситејева даје се улици која  почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 374/8 и кп 358/3, иде дуж 
целе кп 359, пролази кроз кп 352, и завршава се на                        
кп 308, све у КО Доњи Степош. 

 
Улица 9 

 
Назив Деспота Стефана даје се улици која  почиње 

од улице Цара Лазара, између кп 150 и кп 58, иде дуж                
кп 60, кп 40/8, и завршава се између кп 39 и кп 40/6, све 
у КО Доњи Степош. 

 
Улица 10 

 
Назив Принцезе Оливере даје се улици која  

почиње од улице Цара Лазара, између кп 383 и кп 137/1, 
иде дуж кп 1708, кп 1709, и завршава се између кп 393/1 
и кп 133/2, све у КО Доњи Степош. 

 
Улица 11 

 
Назив Таковска даје се улици која почиње од  

улице Цара Лазара, између кп 570 и кп 379/4, иде дуж                
кп 1710, и завршава се између кп 567 и кп 402, све у                
КО Доњи Степош. 

 
Улица 12 

 
Назив Балканска даје се улици која  почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 538 и кп 628/1, иде дуж           
кп 625 и кп 641, и завршава се између кп 644/2 и кп 627, 
све у КО Доњи Степош. 

 
Улица 13 

 
Назив Војводе Мишића даје се улици која  почиње 

од улице Цара Лазара, између кп 636 и кп 784, иде дуж 
кп 1711, и завршава се између кп 667/3 и кп 666, све у 
КО Доњи Степош. 

 
Улица 14 

 
Назив Слатинска  даје се улици која  почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 1000 и кп 1312/1, иде дуж 
кп 1012, и завршава се између кп 1011 и кп 1013/1, све у 
КО Доњи Степош. 

 
 
13. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКИ КУПЦИ 
 

Улица 1 
 
Назив Расинска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Шогољ, између кп 925 и 
кп 1120, иде дуж кп 6632, кп 6633/1, кп 6633/2, кп 6634, 
кп 6635, и завршава се на граници са насељеним местом 
Штитаре, између кп 4439 и кп 4440/3, све у КО Купци.  
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Улица 2 
 

Назив Александра Невског даје се улици која 
почиње од Расинске улице, између кп 4434 и кп 4303, 
иде дуж кп 4325, кп 4727, и завршава се код кп 4406, све 
у КО Купци.  

 
Улица 3 

 
Назив Јастребачка даје се улици која  почиње од  

Расинске улице, између кп 4296/1 и кп 4295, иде дуж                  
кп 6636, кп 6657/1, и завршава се између кп 3634/1 и                    
кп 3630/2, све у КО Купци. 

 
Улица 4 

 
Назив Излетничка даје се улици која  почиње од 

Јастребачке улице, између кп 3944 и кп 4295, иде дуж              
кп 6657/2, и завршава се између кп 3960 и кп 4283/1, све 
у КО Купци.  

 
Улица 5 

 
Назив Црњанског даје се улици која почиње од 

Расинске улице, између кп 3963 и кп 3995, иде дуж            
кп 6653, и завршава се између кп 3597/1 и кп 3344/1, све 
у КО Купци.  

 
Улица 6 

 
Назив Јоакима Вујића   даје се  улици која почиње 

од улице Црњанског, између кп 3292 и кп 3596, иде дуж 
кп 6655, и завршава се између кп 2777/1 и кп 2778, све у 
КО Купци. 

 
Улица 7 

 
Назив Кружни пут даје се улици која  почиње од 

улице Црњанског, између кп 3292 и кп 3344/1, иде 
североисточно, дуж кп 6653, кп 6652, и завршава се код 
Друмске улице, између кп 2443 и кп 2441, све у                                 
КО Купци. 

 
Улица 8 

 
Назив Друмска даје се улици која  почиње од 

Расинске улице, између кп 2434 и кп 1364, иде дуж                       
кп 1354, кп 6652, кп 6642, и завршава се између кп 656 и 
кп 328, све у КО Купци. 

 
Улица 9 

 
Назив Неимарска даје се улици која   почиње од 

Друмске улице, између кп 1352 и кп 1355/1, иде дуж 
целе кп 1353, и завршава се између кп 1350/1 и кп 1343, 
све у КО Купци. 

 
Улица 10 

 
Назив Луја Пастера даје се улици која почиње од  

Расинске улице, између кп 1325 и кп 1285, иде дуж целе 
кп 1318, и завршава се између кп 690 и кп 1310, све у                  
КО Купци. 

Улица 11 
 
Назив Његошева даје се улици која почиње од 

Расинске улице, између кп 1285 и кп 1284/1, иде дуж                   
кп 6646, и завршава се између кп 1294 и кп 1275/2, све у 
КО Купци.  

 
Улица 12 

 
Назив Љубе Давидовића даје се улици која 

почиње од Расинске улице, између кп 1071 и кп 927, иде 
дуж кп 956, кп 1034, кп 1045, и завршава се на кп 1010, 
све у КО Купци. 

 
Улица 13 

 
Назив Мокрањчева  даје се  улици која почиње од  

улице Љубе Давидовића, између кп 929 и кп 927, иде 
дуж кп 928, кп 917/2, и завршава се између кп 919 и           
кп 921, све у КО Купци.  

 
Улица 14 

 
Назив Три пушке даје се улици која почиње од 

Расинске улице, између кп 1815 и кп 1365/4, иде дуж                  
кп 6647, и завршава се на кп 6622/1, све у КО Купци.  

            
Улица 15  

 
Назив Церска даје се улици која почиње од улице 

Црњанског, између кп 3346/1 и кп 3595, иде дуж кп 3349, 
и завршава се код  улице Кружни  пут, између кп 3325 и 
кп 3360/1, све у КО Купци. 

 
Улица 16 

 
Назив Деспота Ђурђа даје се  улици која почиње 

од  Расинске улице, између кп 3427/2 и кп 3425, иде дуж 
кп 3426, пролази кроз кп 3379, кп 3378/3, и завршава се 
на кп 3378/2, све у КО Купци. 

 
Улица 17 

 
Назив Љубинке Бобић даје се улици која почиње 

од Расинске улице, између кп 4279/2 и кп 4260/1, иде 
дуж кп 4267, пролази кроз кп 6622/1, и завршава се на 
граници са насељеним местом Мали Купци, на кп 4206, 
све у КО Купци.  

  
 
14. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛИ КУПЦИ 

 
Улица 1 

 
Назив Ресавска даје се улици која почиње између 

кп 2094 и кп 2093/1, иде дуж кп 2124, кп 6650, и заврша-
ва се између кп 2223/3 и кп 4940/3, све у КО Купци.  

 
Улица 2 

 
Назив Партизанке Дане даје се улици која  почиње 

од границе са насељеним местом Јабланица, између        
кп 2117/6 и кп 2118/2, иде дуж кп 2119, и завршава се 
код Ресавске улице, између кп 2118/1 и кп 2126/5, све у 
КО Купци. 
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Улица 3 
 
Назив Рада Неимара даје се  улици која почиње од 

Ресавске улице, између кп 2198 и кп 2172, иде дуж кп 6660, и 
завршава се између кп 5321 и кп 5306, све у КО Купци. 

 
Улица 4 

 
Назив Ловачка даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Велики Купци, између                 
кп 4210/2 и кп 4225/1, иде дуж кп 4206, кп 4203, и 
завршава се између кп 4179 и кп 4183/2, све у КО Купци. 

 
Улица 5 

 
Назив Опленачка  даје се улици која  почиње од 

Ловачке улице, између кп 4179 и кп 4736, иде 
североисточно дуж кп 6659, и завршава се између             
кп 4832/4 и кп 4878, све у КО Купци. 

 
Улица 6 

 
Назив Горана Станковића  даје се улици која  

почиње од Опленачке улице, између кп 4727 и кп 5127/2, 
иде дуж кп 6663, и завршава се између кп 5221 и кп 5256, 
све у КО Купци.  

 
Улица 7 

 
Назив Купачке реке даје се улици која  почиње од 

Ловачке и Опленачке улице, иде дуж кп 6659,  кп 5445, 
кп 5749, кп 5732, кп 5822, и завршава се између кп 5823 
и кп 5827/1, све у КО Купци. 

 
Улица 8 

 
Назив Грабачка даје се улици која почиње од 

улице Купачка река, на кп 6623/1, иде дуж кп 6665, и 
завршава се између кп 4526 и кп 4607, све у КО Купци.  

 
 
15. НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕБЕЧЕВАЦ  
 

Улица 1 
 
Назив Локвањска даје се улици која почиње 

између кп 460 и кп 612/1, иде дуж кп 2758, и завршава се 
код улице  Јована Ристића  и Занатске, између кп 984/3 
и кп 2761, све у КО Себечевац.  

 
Улица 2 

 
Назив Јована Ристића даје се улици која почиње 

од Локвањске улице, између кп 984/3 и кп 2761, иде 
јужно, дуж кп 2758, и завршава се између кп 2202/1 и               
кп 2270/3, све у КО Себечевац. 

 
Улица 3 

 
Назив Занатска даје се улици која  почиње од 

Локвањске улице и Улице Јована Ристића, између                      
кп 1003 и кп 1260, иде дуж кп 2761, и завршава се између 
кп 1245/1 и кп 1216, све у КО Себечевац. 

Улица 4 
 
Назив Поткивачка даје се улици која почиње од 

улице Јована  Ристића, између кп 1280 и кп 1284, иде 
дуж кп 1282, и завршава се код Занатске улице, између 
кп 1250 и кп 1245/1, све у КО Себечевац. 

 
Улица 5 

 
Назив Равничарски пут даје се улици која   

почиње од улице Јована Ристића, између кп 947/2 и        
кп 1331/1, иде дуж кп 946, кп 2770, и завршава се између 
кп 1407 и кп 1392, све у КО Себечевац.  

 
Улица 6 

 
Назив Радничка даје се улици која  почиње од 

Локвањске улице,  између кп 862 и кп 992/3, иде дуж                    
кп 879, кп 548, кп 2766, и завршава се између кп 551 и 
кп 579/1, све у КО Себечевац. 

 
Улица 7 

 
Назив Улица фармера даје се улици која почиње 

од Радничке улице, између кп 542/2 и кп 881/1, иде дуж 
кп 548, кп 2769, кп 2768 и завршава се између кп 1706 и 
кп 1765/2, све у КО Себечевац. 

 
Улица 8 

 
Назив Уметничка даје се улици која почиње од 

Локвањске улице, између кп 861 и кп 996/1, иде дуж                    
кп 2762/1, кп 2763, кп 1041, и завршава се између кп 1018 
и кп 790, све у КО Себечевац.   

 
Назив 9 

 
Назив Багремова даје се улици која почиње од 

Уметничке улице , између кп 998/1 и кп 101/1, иде дуж 
кп 1012, све у КО Себечевац.  

 
Улица 10 

 
Назив Житна даје се улици која почиње од 

Локвањске улице, између кп 589 и кп 868/1, иде дуж                      
кп 2766, и завршава се између кп 875/2 и кп 587, све у 
КО Себечевац.  

 
Улица 11 

 
Назив Милића од Мачве  даје се улици која 

почиње од  Локвањскe улице, између кп 480 и кп 460, 
иде дуж кп 2759, кп 15, пролази кроз кп 17/14, иде дуж 
кп 16, и завршава се између кп 17/5 и кп 17/18, све у                   
КО Себечевац. 

 
Заселак 1 

 
Назив  Ђонда даје се засеоку који се налази између 

кп 2061/1, кп 2071/1, кп 2142/1, кп 2035/2, све у                                  
КО Себечевац.  

 
 



10                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/3                                   26.12.2019.  
 

 

16. НАСЕЉЕНО МЕСТО ШТИТАРЕ 
 

Улица 1 
 

Назив Расинска даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Велики Купци, између                
кп 825 и кп 1007/3, иде дуж целих кп 2576, кп 2577, и 
завршава се на граници са насељеним местом Гркљане, 
између кп 1673/2 и кп 2486, све у КО Штитаре. 

 
Улица 2 

 
Назив Растка Петровића даје се улици која 

почиње од  Расинске улице, између кп 1051 и кп 974, иде 
дуж кп 2584, кп 2585, кп 918/2, и завршава се код улице 
Милуна Константиновића, између кп 928 и кп 1077/1, 
све у КО Штитаре. 

 
Улица 3 

 
Назив Милуна Константиновића даје се улици 

која почиње од улице Растка Петровића, између                            
кп 1061/1 и кп 973, иде дуж кп 2584, кп 2558, кп 2561,     
кп 2578, и завршава се код Улице Пантића, између                
кп 771/1 и кп 847/1, све у КО Штитаре.  

 
Улица 4 

 
Назив Стојана Протића даје се  улици која почиње 

од Расинске улице, између кп 989/1 и кп 992/1, иде дуж 
кп 2578, и завршава се између кп 2579 и кп 874/1, све у 
КО Штитаре. 

 
Улица 5 

 
Назив Поточарска даје се улици која  почиње од 

улице  Растка Петровића, између кп 916 и кп 918/1, иде 
дуж кп 2585, кп 2581, кп 2587, кп 2570, и завршава се 
између кп 2125 и кп 2327, све у КО Штитаре. 

 
Улица 6 

 
Назив Крушевачка даје се улици која почиње од 

улице Растка Петровића, између кп 914 и кп 1098/1, иде 
дуж кп 2586, пролази кроз кп 1693, кп 1701/1, кп 1726/2,              
кп 1723/3, кп 1724, и завршава се на граници са насељеним 
местом Гркљане, код кп 1739/2, све у КО Штитаре. 

 
Улица 7 

 
Назив Чарапанска даје се  улици која почиње од 

Поточарске  улице, између кп 1816 и кп 909, иде дуж                
кп 2599, пролази кроз кп 1825, кп 1885, и завршава се на 
кп 1888, све у КО Штитаре. 

 
Улица 8 

 
Назив Гркљанска даје се улици која почиње од 

Расинске улице, између кп 1050 и кп 1044/3, иде дуж                     
кп 2583, пролази кроз кп 1043/1, кп 1042/2, и завршава 
се на кп 1041/1, све у КО Штитаре. 

 
 

17. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГРКЉАНЕ 
 

Улица 1 
 

Назив Расинска даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Штитаре, између кп 466 и 
кп 925/2, иде дуж кп 3697, и завршава се на граници са 
насељеним местом Мајдево, између кп 441/1 и кп 986, 
све у КО Гркљане.  

 
Улица 2 

 
Назив Старца Вујадина даје се  улици која почиње 

од Расинске улице, између кп 450 и кп 464/3, иде дуж 
целе кп 403, и завршава се на граници са насељеним 
местом Штитаре, између кп 372/1 и кп 404, све у                             
КО Гркљане.  

 
Улица 3 

 
Назив Станоја Главаша  даје се улици која почиње 

од  улице Старца Вујадина, између кп 374 и кп 430/1, иде 
дуж кп 401, кп 391, и завршава се на кп 386, све у                           
КО Гркљане. 

 
Улица 4 

 
Назив Омладинска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Штитаре, на кп 467, 
пролази кроз кп 784, кп 785, кп 800, иде дуж кп 3700,                       
кп 3699/1, кп 1378, кп 3737, и завршава се код 
Караџићеве улице, између кп 1482 и кп 1444, све у                             
КО Гркљане. 

 
Улица 5 

 
Назив Господара Вучића даје се улици која 

почиње од улице Старца Вујадина, на кп 467, иде дуж              
кп 501, кп 502, и завршава се између кп 661/4 и кп 661/3, 
све у КО Гркљане. 

 
Улица 6 

 
Назив Тополска даје се улици која почиње од 

Улице  Господара  Вучића, на кп 732, иде дуж кп 737,              
кп 501, кп 3701, и завршава се између кп 767 и кп 1215, 
све у КО Гркљане.  

               
Улица 7 

 
Назив Филипа Вишњића даје се улици која 

почиње од улице Старца Вујадина, између кп 801 и          
кп 1142, иде дуж кп 3700, кп 1147/2, и завршава се код 
кп 1152, све у КО Гркљане.  

 
Улица 8 

 
Назив Караџићева даје се  улици која почиње од 

кп 1471, иде дуж границе са насељеним местом Суваја, 
кп 3719, иде дуж кп 1569, и завршава се између кп 1893 
и кп 1570, све у КО Гркљане.  
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Улица 9 
 

Назив Цвијићева даје се улици која почиње од 
Караџићеве улице, између кп 1444 и кп 1549, иде дуж                 
кп 3698, и завршава се између кп 1561 и кп 1575, све у 
КО Гркљане.  

  
Заселак 1 

 
Назив Минин рит даје се засеоку који се налази 

између кп 1277, кп 1275, кп 1678/3, кп 1676, све у               
КО Гркљане.   

 
Заселак 2 

 
Назив Лекићски  рит даје се засеоку који се налази 

између кп 2468, кп 2465, кп 2466, кп 2467, све у                
КО Гркљане.  

 
Заселак 3 

 
Назив Дугачки поток даје се засеоку који се налази 

између кп 3305, кп 3361/12, кп 3365/1, кп 3382/1, све у 
КО Гркљане.   

 
Засеок 4 

 
Назив Чергарски рит даје се засеоку који се налази 

између кп 3588/1, кп 3654/5, кп 3655/1, све у КО Гркљане. 
 

Заселак 5 
 

Назив Чардаци даје се засеоку који се налази 
између кп 3642/5, кп 3472/2, кп 3486/7, кп 3637/5, све у 
КО Гркљане. 

 
Заселак 6 

 
Назив Лазови даје се засеоку који се налази између 

кп 2916/8, кп 2914/1, кп 2780/2 и кп 2801/1, све у                         
КО Гркљане.  

 
Заселак 7 

 
Назив Крушевље даје се засеоку који се налази 

између кп 2906/1,  кп 2795/2, кп 2798/5, све у КО Гркљане. 
 

Заселак 8 
 

Назив Извор даје се засеоку који се налази између 
кп 2995, кп 2957/1, кп 2869, кп 2879, све у КО Гркљане. 

           
 
18. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЋЕЛИЈЕ  

 
Улица 1 

 
Назив Језерска  даје се улици која  почиње од моста 

преко језера Ћелије, код кп 1642/1, иде дуж целих                         
кп 2918, кп 2917, кп 2916, и завршава се на граници са 
насељеним местом Златари (Општина Брус), код                             
кп 2794/1, све у КО Ћелије. 

 

Улица 2 
 

Назив Багдалски венац  даје се улици која  почиње 
код кп 1950/1, иде дуж кп 2892/3, сече Језерску улицу, 
наставља дуж кп 2892/1, и завршава се између кп 1795 и 
кп 1741, све у КО Ћелије. 

 
Улица 3 

 
Назив Спасовданска  даје се улици која  почиње од 

кп 1922/3, иде дуж кп 100/24, сече Језерску улицу, 
наставља кроз кп 1844/1, пролази кроз кп 1844/3,                              
кп 1843, кп 1841, и завршава се на кп 1835, све у                 
КО Ћелије. 

 
Улица 4 

 
Назив Школска даје се улици која  почиње од 

Језерске улице, између кп 1664/7 и кп 1664/8, иде дуж              
кп 1664/6, пролази кроз кп 1663/3, иде дуж кп 1664/34, 
кп 1723, кп 2891, кп 2890, кп 2883/1, иде дуж границе са 
насељеним местом Горње Злегиње (Општина Алекса-
ндровац), кп 2906, и завршава се код кп 375, све у                    
КО Ћелије. 

 
Улица 5 

 
Назив Изворска даје се улици која  почиње од 

Школске улице, између кп 581/2 и кп 786, иде дуж            
кп 2884/1, и завршава се између кп 529 и кп 586, све у          
КО Ћелије. 

 
Улица 6 

 
Назив Мике Аласа даје се  улици која почиње од 

Школске улице, између кп 363/2 и кп 559, иде дуж               
кп 560, кп 561, пролази кроз кп 554, кп 552/2, и завршава 
се на кп 552/1, све у КО Ћелије. 

 
Улица 7 

 
Назив Светолика Туфегџића даје се улици која  

почиње од Језерске улице, између кп 1670/1 и кп 1647/1, 
иде дуж кп 1613/1, кп 2891, и завршава се код Школске 
улице, између кп 1354 и кп 1679/3, све у КО Ћелије. 

 
Заселак 1 

 
Назив Вељино брдо даје се засеоку који се налази 

између кп 701/1 и кп 698/1, кп 695/1, кп 686/1 и кп 666/1, 
све у КО Ћелије. 

 
Заселак 2 

 
Назив Поток даје се засеоку који се налази између     

кп 1407, кп 2913, кп 724/1, кп 716/4, кп 713, све у                    
КО Ћелије. 

 
Заселак 3 

 
Назив Подине даје се засеоку који се налази уз 

језеро, између кп 2535/1, кп 2536/1, кп 2527, кп 2027/1, 
све у КО Ћелије. 
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Заселак 4 
 

Назив Тршевина даје се засеоку који се налази уз 
језеро, између кп 2631/6, кп 2614, кп 2611, све у                 
КО Ћелије. 

 
Заселак 5 

 
Назив Босићанац даје се засеоку који се налази 

између кп 111/1, кп 106, кп 2912/7, кп 2164/1, све у         
КО Ћелије. 

 
 
19. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЈДЕВО 

 
Улица 1 

 
Назив Расинска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Гркљане, код кп 1080/6, 
иде дуж целих кп 4799 и кп 4798/1, и завршава се код              
кп 3310/1, све у КО Мајдево.  

 
Улица 2 

 
Назив Љубе Давидовића даје се улици која 

почиње од  Мајдевачке улице, између кп 1828 и кп 1148, 
иде дуж кп 4801, и завршава се између кп 1826 и кп 1150, 
све у КО Мајдево. 

 
Улица 3 

 
Назив Фабричка даје се улици која  почиње од  

улице Љубе Давидовића, између кп 1235 и кп 1150, иде 
дуж кп 1157, кп 542, и завршава се између кп 549 и               
кп 544, све у КО Мајдево. 

 
Улица 4 

 
Назив Краљевска даје се улици која  почиње од  

улице Љубе Давидовића, између кп 1244 и кп 1826, иде 
дуж кп 4801, кп 4803, и завршава се код Поточарске 
улице, између кп 1338 и кп 1764/2, све у КО Мајдево. 

 
Улица 5 

 
Назив Поточарска даје се улици која  почиње од 

Расинске улице, између кп 2128 и кп 1796/1, иде дуж                
кп 4804, кп 4803, и завршава се између кп 1746/1 и                 
кп 1338, све у КО Мајдево. 

 
Улица 6 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од Поточарске улице, између кп 1777 и кп 1794, 
иде  дуж кп 1780, кп 1788/2, и завршава се између              
кп 1787 и кп 1788/1, све у КО Мајдево. 

          
Улица 7 

 
Назив Лазе Костића даје се  улици која почиње од 

Фабричке улице, између кп 1232 и кп 1173/2, иде дуж          
кп 4802, и завршава се на граници катастарских парцела,   
кп 1165 и кп 1166, све у КО Мајдево. 

Улица 8 
 

Назив Ресавска даје се улици која почиње од Краље-
вске улице, између кп 1251 и кп 1248, иде дуж кп 1250, и 
завршава се између кп 1238 и кп 1258/1, све у КО Мајдево. 

 
Улица 9 

 
Назив Ћелијска  даје се улици која  почиње између 

кп 2227 и кп 2221/1, иде дуж кп 2202, и завршава се 
између кп 2054/1 и кп 2052, све у КО Мајдево. 

 
Улица 10 

 
Назив Краља Милана  даје се  улици која почиње 

од Расинске улице, на кп 2583, иде дуж кп 4806/1, и 
завршава се између кп 2247 и кп 2172, све у КО Мајдево. 

 
 
20. НАСЕЉЕНО МЕСТО СУВАЈА  
 

Улица 1 
 

Назив Расинска даје се улици која  почиње од 
границе са насељеним местом Гркљане, код кп 564/2, 
иде дуж целих кп 4799 и кп 4798/1, и завршава се код               
кп 3272, све у КО Мајдево.    

 
Улица 2 

 
Назив Грабачка даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Мајдево и Расинске 
улице, између кп 1829/1 и кп 1063/1, иде дуж кп 1878,   
кп 1879, пролази кроз кп 4787/1, наставља дуж кп 4810, 
и завршава се између кп 856 и кп 846, све у КО Мајдево. 

 
Улица 3 

 
Назив Улица Дугачки луг даје се улици која  почиње 

од Грабачке улице, између кп 919 и кп 686/1, иде дуж                          
кп 685, и завршава се на граници са насељеним местом 
Гркљане, између кп 684/1 и кп 711, све у КО Мајдево.  

 
Улица 4 

 
Назив Сувајска даје се улици која  почиње од 

Грабачке улице, између кп 2787/1 и кп 915, иде дуж                         
кп 4811, кп 4836, кп 4837, кп 4809, и завршава се између 
кп 2861 и кп 3161, све у КО Мајдево. 

 
Улица 5 

 
Назив Мајдевачка даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Мајдево и Расинске 
улице, између кп 2916/1 и кп 2914/2, иде дуж кп 2916/10, 
кп 4813, и завршава се између кп 3136 и кп 2861, све у 
КО Мајдево. 

 
Улица 6 

 
Назив Тунелска даје се улици која  почиње од   

Мајдевачке  улице, између кп 3136 и кп 3160, иде дуж      
кп 4809, кп 3238, кп 4793, кп 3112, кп 3107/1, и завршава 
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се код  Мајдевачке  улице, између кп 3105/1 и кп 3128/1, 
све у КО Мајдево.  

 
 
21. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЧКОВАЦ 

 
Улица 1 

 
Назив Краља Милутина даје се улици која  почи-

ње од границе са насељеним местом Глободер, између 
кп 21/1 и кп 75 иде целом дужином кп 2291, наставља се 
делом дуж кп 3304/1 и завршава између кп 1601 и 1593/1 
све у КО Мачковац. 

 
Улица 2 

 
Назив Моравска даје се улици која почиње од 

улице  Краља Милутина, између кп 1377 и кп 1319/1 иде 
делом дужине кп 3293, скреће и иде делом дужине 3297, 
улица се завршава између кп 706 и кп 815/8, све у                      
КО Мачковац.  

 
Улица 3 

 
Назив  Милована Топличанина даје се улици која  

почиње од улице Краља Милутина, између кп 1593/1                    
кп 1600 иде даље дуж кп 3304/1, улица се завршава 
између кп 1144 и кп 1003 све КО Мачковац.  

 
Улица 4 

 
Назив Вука Караџића даје се улици која почиње  

од улице Краља Милутина између кп 1602 и кп 1600, иде 
целом дужином кп 1601, наставља се делом дуж кп 3305, 
улица се завршава између кп 2424 и кп 2906 све у                        
КО Мачковац. 

 
Улица 5 

 
Назив Радоја Домановића даје се улици која 

почиње од улице Вука Караџића, између кп. 2424 и                      
кп 2425, иде делом дуж кп 3312, улица се завршава 
између кп 2459 и кп 2438, све у КО Мачковац.  

 
Улица 6 

 
Назив Кнегиње Милице даје се улици која  почиње 

од улице Вука Караџића, између кп 2425 и кп 2899, иде  
делом дуж кп 3305, улица се завршава између кп 2710 и 
кп 2686/1, све у КО Мачковац. 

 
Улица 7 

 
Назив Кнеза Лазара даје се улици која  почиње  од  

улице Милована Топличанина између кп 1146 и кп 1138, 
иде делом дуж кп 3302, улица се завршава између             
кп 3101 и кп 3136, све у КО Мачковац.  

 
Улица 8 

 
Назив Деспота Стефана даје се улици која  почиње 

од улице Милована Топличанина, између кп 1004 и                    

кп 1138, иде делом дуж кп 3303, улица се завршава 
између кп 1117 и кп 2983, све у КО Мачковац.  

 
Улица 9 

 
Назив Јефимијина даје се улици која почиње од 

улице Деспота Стефана  између кп 1003 и кп 1004 иде 
дужином кп 3302 и кп 1004 иде даље дуж кп 3302, 
наставља се дуж кп 829 и 816 све у КО Мачковац.  

 
Улица 10 

 
Назив Карађорђева даје се улици која  почиње од 

Јефимијине улице, између кп 3298 и кп 955, и иде даље 
делом дуж кп 3300, улица се завршава код улице 
Милована Топличанина између кп 1279 и кп 1254/1 све 
у КО Мачковац.  

 
Улица 11 

 
Назив Кнеза Милоша даје се улици која  почиње 

од Карађорђеве улице између кп 779 и кп 1265, иде 
делом дуж кп. 3301, улица се завршава између кп 1283/2 
и кп 1282, све у КО Мачковац.  

 
Улица 12 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која  

почиње од улице  Милована Топличанина на кп 3304, 
иде делом дуж кп 2017, наставља се целом дужином                   
кп 2020 улица се завршава код улице Вука Караџића 
између кп 2043 и кп 1203, све у КО Мачковац. 

 
Улица 13 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која  

почиње од  улице Кнегиње Милице, између кп 2898 и                 
кп 2873, иде делом дуж кп 2867, скреће и иде дужином 
кп 2881, наставља делом дуж кп 2863, улица се завршава 
између кп 2864 и кп. 2861, све у КО Мачковац. 

 
Улица 14 

 
Назив Бошка Југовића даје се улици која  почиње 

од улице Вука Караџића, између кп 2916 и кп 2908 иде 
делом дуж кп 2915, улица се завршава између кп 2922 и 
кп 2904, све у КО Мачковац.  

 
Улица 15 

 
Назив Палих бораца даје се улици која почиње од 

улице Вука Караџића, између кп 1177/2, иде делом дуж 
кп 1178, улица се завршава између кп 1190/1 и кп 1170, 
све у КО Мачковац.  

 
Улица 16 

 
Назив Хајдук Вељкова даје се улици која  почиње 

од улице Вука Караџића, између кп 1199 и кп 1195, иде 
делом дуж кп 1196, улица се завршава између кп 1207 и 
кп 1187, све у КО Мачковац.  
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Улица 17 
 

Назив Стевана Синђелића даје се улици која  
почиње од улице Краља Милутина, између кп 1579/6 и 
кп 3289, иде делом дуж кп 3306 скреће и иде дужином 
кп 1580/3, улица се завршава између кп 1560/9 и                                 
кп 1561/1 све у КО Мачковац.  

 
Улица 18 

 
Назив Баштованска даје се улици која  почиње од 

улице Краља Милутина између кп 119/2 и кп 1411, иде 
делом дуж  кп 3290, скреће и иде делом кп 1445, улица 
се завршава између кп 105 и кп 1434 све у КО Мачковац. 

 
Улица 19 

 
Назив проте Матеје Нанадовића даје се улици 

која почиње између кп 253 и кп 436 иде делом дуж            
кп 225 наставља поред границе са насељеним местом 
Глободер, делом дуж кп 3318, улица се завршава између 
кп 1247 КО Глободер и кп 1, све остало КО Мачковац.  

 
Улица 20 

 
Назив Радојке Живковић даје се улици која  

почиње од постојеће улице Радојке Живковић из 
суседног насељеног места Кошеви, између кп 388 и                 
кп 6077/2, иде делом дуж кп 3269, улица се завршава 
између кп 688/1 и кп 673, све у КО Мачковац.  

 
Улица 21 

 
Назив Тинета Живковића даје се улици која  

почиње од улице Радојке Живковић, између кп 393 и                    
кп 596 улице, иде делом дуж 401, улица се завршава 
између кп 400/3 и кп. 408/2 у КО Мачковац.  

 
Улица 22 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која  почиње на 

кп. 2610 КО Глободер, наставља са делом дуж кп 2206, 
прелази преко кп 2258 и  завршава се на истој, све у                    
КО Мачковац.  

 
Улица 23 

 
Назив Једанаестог новембра даје се улици која  

почиње од улице Милована Топличанина између                       
кп 1975 и 1989 иде целом дужином кп 1978, наставља се 
целом дужином кп 1940, делом дуж кп 1897, улица се 
завршава између кп 1922 и кп 1891/4 све КО Мачковац.  

 
Заселак 1 

 
Назив Мали Мачковац даје се засеоку који обухвата 

кп 1513, кп 1514 и кп 1535/2 све у КО Мачковац.  
 
 
 
 
 

22. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗУБОВАЦ 
 

Улица 1 
 

Назив Марјана Басаиловића даје се улици која  
почиње од границе са насељеним местом Рибаре, између 
кп 884 и кп 794 (КО Рибаре), иде делом дуж кп 1196, 
скреће и иде делом дуж кп 1198, улица се завршава 
између кп 281 и кп 311/2, све остало у КО Зубовац.  

 
Улица 2 

 
Назив Старе чесме даје се улици која  почиње од 

улице Марјана Басаиловића, између кп 361 и кп 359, иде 
делом дуж кп 1199, улица се завршава између кп 1130 и 
кп 1116, све у КО Зубовац. 

       
Улица 3 

 
Назив Лазе Костића даје се  улици која почиње од 

улице Марјана Басаиловића, између кп 865 и кп 866, иде 
делом дуж кп 1200, улица се завршава између кп 716/1 и 
кп 718, све у КО Зубовац. 

 
Улица 4 

 
Назив Зубовачка даје се улици која  почиње од 

улице Марјана Басаиловића, између кп 419/5 и кп 844/1, 
иде делом дуж кп 1196, скреће и иде целом дужином                    
кп 618, улица се завршава између кп 597 и кп 552, све у               
КО Зубовац. 

 
Улица 5 

 
Назив Кајмакчаланска даје се улици која почиње 

од  Зубовачке улице, између кп 528 и кп 453, иде делом 
дуж кп 1196, наставља се целом дужином кп 1205, улица 
се завршава између кп 70 (КО Јаковље) и кп 85, све 
остало у КО Зубовац. 

 
Улица 6 

 
Назив Дечанска даје се улици која почиње од 

Кајмакчаланске улице, између кп 527/2 и кп 453, иде 
делом дуж кп 481, улица се завршава између кп 480/3 и 
кп 170, све у КО Зубовац. 

 
 
23. НАСЕЉЕНО МЕСТО РИБАРЕ 
 

Улица 1 
 

Назив Кнеза Лазара даје се улици која  почиње од 
границе са насељеним местом Мало Крушинце, између 
кп 236 и кп 269, иде целом дужином кп 5253, улица се 
завршава између кп 1571 и кп 5259, све у КО Рибаре.  

 
Улица 2 

 
Назив Краља Петра Првог даје се  улици која 

почиње од улице Кнеза Лазара, између кп 1766 и                         
кп 1571, на кп 5253, прелази преко кп 5239, иде целом 
дужином кп 5254, кп 5255, прелази преко кп 5239 и                      
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кп 3299/2, иде целом дужином кп 5256/1, пролази поред 
границе са насељеним местом Рибарска Бања, иде целом 
дужином кп 3135, улица се завршава између кп 5248 и 
кп 5247, све у КО Рибаре.  

 
Улица 3 

 
Назив Краља Александра даје се улици која 

почиње од раскршћа улице  Кнеза Лазара и Краља Петра 
Првог, између кп 1766 и кп 1742, иде целом дужином                  
кп 5259, делом дуж кп 5307/2, улица се завршава на                     
кп 5260, између кп 4408 и кп 4417/2, све у КО Рибаре. 

 
Улица 4 

 
Назив Војводе Путника  даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Лазара, између кп 340 и кп 337/1, иде 
целом дужином кп 337/2, кп 352, делом дуж кп 5240, 
целом дужином кп 552 и кп 553, делом дуж кп 5267, 
улица се завршава на кп 661, између кп 651 и кп 5240, 
све у КО Рибаре. 

 
Улица 5 

 
Назив Војводе Степе даје се  улици која почиње од 

улице Кнеза Лазара , између кп 901/2 и кп 892, иде целом 
дужином кп 899, прелази преко кп 5239 и кп 915, иде 
целом дужином кп 917/2, делом дуж кп 5269, скреће и 
иде делом дуж кп 5274, улица се завршава између                      
кп 974/2 и кп 936, све у КО Рибаре.  

 
Улица 6 

 
Назив Свете Тројице даје се улици која  почиње од 

улице Кнеза Лазара, између кп 1259 и кп 1284, иде делом 
дуж кп 1283, прелази преко кп 5230, иде делом дуж               
кп 5272, скреће и иде делом дуж кп 5273, скреће и иде 
целом дужином кп 1023, улица се завршава између                     
кп 1024 и кп 1064, све у КО Рибаре. 

 
Улица 7 

 
Назив Драгутина Гавриловића  даје се улици која 

почиње од улице Кнеза Лазара, између кп 1573/1 и                      
кп 1571, иде целом дужином кп 1572, кп 1530, делом дуж 
кп 1487, прелази преко кп 1520, кп 1510, 1509, кп 1507, 
кп 1502, иде целом дужином кп 1210/3, улица се 
завршава код ул. Свете Тројице и између кп 1310/1 и                  
кп 1310/2, све у КО Рибаре. 

   
Улица 8 

 
Назив Лазе Лазаревића  даје се улици која почиње 

од улице  Свете Тројице, на кп 1297, иде делом дуж                    
кп 5272, улица се завршава на кп 1068, између кп 1339 и 
кп 1070, све у КО Рибаре. 

 
Улица 9 

 
Назив Зубовачка даје се улици која  почиње од 

улице Кнеза Лазара, између кп 1577 и кп 1605/1, иде 
целом дужином кп 5258, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Зубовац, између кп 794 и кп 810, 
све у КО Рибаре. 

Улица 10 
 

Назив Сарајска даје се улици која  почиње од 
улице краља Петра Првог, између кп 3404 и кп 3405/2, 
иде делом дуж кп 5272, улица се завршава између                         
кп 1836 и кп 1858, све у КО Рибаре.  

  
Улица 11 

 
Назив Обилићева даје се улици која  почиње од 

улице Краља Петра Првог, између кп 3459 и кп 3457, иде 
целом дужином кп 3458, кп 3489, скреће и иде делом 
дуж кп 5288, прелази преко кп 5259, наставља се целом 
дужином кп 5290, делом дуж кп 5277, скреће и иде 
делом дуж кп 5291, улица се завршава између кп 3558 и 
кп 3556, све у КО Рибаре. 

 
Улица 12 

 
Назив Јастребачка даје се улици која  почиње од 

улице Краља Александра, између кп 3717 и кп 3677, иде 
целом дужином кп 3682, скреће и иде делом дуж                
кп 5276, улица се завршава код Обилићеве улице, између 
кп 3548 и кп 3514, све у КО Рибаре. 

 
Улица 13 

 
Назив Витачка даје се улици која  почиње од  

улице Краља Александра, између кп 4022/2 и кп 3883/1, 
иде делом дуж кп 5276, скреће и иде делом дуж кп 5292, 
улица се завршава између кп 4018 и кп 3989, све у                      
КО Рибаре. 

 
Улица 14 

 
Назив Таковска даје се улици која почиње од 

улице Краља Александра, између кп 4001 и кп 5250, иде 
делом дуж кп 5292, улица се завршава између кп 4007 и 
кп 3992, све у КО Рибаре. 

         
Улица 15 

 
Назив Солунска даје се улици која почиње од 

улице Краља Александра, на кп 4330, иде делом дуж                   
кп 5293, прелази преко кп 4335 и кп 5250, улица се 
завршава на кп 4316, све у КО Рибаре. 

 
Заселак 1 

 
Назив Старо село даје се засеоку који обухвата                

кп 2450, кп 2437/3, кп 2437/1, кп 2443, кп 2444, кп 2482, 
кп 2489, кп 2472, кп 2475, кп 2480, кп 2485, кп 2477,                         
кп 1895, кп 1898, кп 1893, кп 1401/1, са суседним 
катастарским парцелама, све у КО Рибаре. 

 
Заселак 2 

 
 Назив Шејићи даје се заселаку који обухвата                       

кп 23/1, кп 22/2, кп 22/1, кп 34, са суседним катастарским 
парцелама, све у КО Рибаре. 
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24. НАСЕЉЕНО МЕСТО РОСИЦА 
 

Улица 1 
 
Назив Вукашина Вулета Јевтића даје се улици 

која почиње од границе са насељеним местом Рибаре, 
између кп 18 и кп 1196/1 (КО Рибари), иде делом дуж                   
кп 1758/1, целом дужином кп 840, кп 1783, кп 1363, 
прелази преко кп 1756, целом дужином кп 1344, делом 
дуж кп 1768/1, улица се завршава између кп 1756 и               
кп 1292, све остало у КО Росица. 

 
Улица 2 

 
Назив Цара Душана даје се улици која почиње од  

улице Вукашина Вулета Јевтића, између кп 483 и              
кп 810/1, иде делом дуж кп 1758/1, прелази преко кп 278, 
улица се завршава код границе са насељеним местом 
Јаковље, на кп 271, све у КО Росица. 

 
Улица 3 

 
Назив Царице Милице даје се улици која почиње 

од улице Цара Душана, између кп 549 и кп 803/1, иде 
целом дужином кп 804, делом дуж кп 1761 скреће и иде 
делом дуж кп 1762/3, улица се завршава између кп 750 и 
кп 749, све у КО Росица. 

 
Улица 4 

 
Назив Краљице Марије  даје се улици која почиње 

од од улице Вукашина Вулета Јевтића, између кп 1783 и 
кп 839/2, иде делом дуж кп 860, скреће и иде целом 
дужином кп 882, улица се завршава код  улице Царице 
Милице, између кп 750 и кп 886, све у КО Росица. 

 
Улица 5 

 
Назив Синђелићева даје се улици која почиње од 

од улице Вукашина Вулета Јевтића, између кп 118 и                  
кп 1371, иде делом дуж кп 1376, улица се завршава 
између кп 98/2 и кп 1377, све у КО Росица. 

         
Улица 6 

 
Назив Хајдук Вељкова даје се улици која почиње 

од улице Вукашина Вулета Јевтића, између кп 1345 и               
кп 1342, иде целом дужином кп 1430, улица се завршава 
између кп 1424/4 и кп 1446, све у КО Росица. 

 
 
25. НАСЕЉЕНО МЕСТО БОЉЕВАЦ 

 
Улица 1 

 
Назив Милована Глишића даје се улици која 

почиње између кп 257 и кп 554, иде дуж кп 1486, пролази 
кроз кп 540/1, кп 527, иде дуж кп 518, пролази кроз                   
кп 767, кп 768/1, кп 773/1, иде дуж кп 807, и завршава се 
између кп 823 и кп 815, све у КО Бољевац. 

 
 
 

Улица 2 
 

Назив Светог Марка  даје се улици која почиње од   
улице Милована Глишића, на кп 1478, иде дуж кп 1489, 
кп 1481, и завршава се код улице Милована Глишића,  
између кп 768/1 и кп 773/1, све у КО Бољевац. 

 
Улица 3 

 
Назив Милана Ракића даје се улици која почиње од 

улице Милована Глишића, на кп 1478, иде дуж кп 1488, и 
завршава се између кп 949 и кп 890, све у КО Бољевац. 

 
Улица 4 

 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од  

улице Милована Глишића, између кп 525/2 и кп 322, иде 
дуж кп 1485, пролази кроз кп 384, кп 386/1, кп 389, иде 
дуж кп 397, кп 1483, и завршава се на граници са 
насељеним местом Рибарска Бања, све у КО Бољевац.  

 
 
26. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛО КРУШИНЦЕ 
  

Улица 1 
 
Назив Кнеза Лазара  даје се  улици која почиње од 

границе са насељеним местом Гревци, између кп 286 и 
кп 293/1, иде дуж целе кп 1495, и завршава се на граници 
са насељеним местом Рибаре, између кп 583 и кп 581, 
све у КО Крушинце.  

 
Улица 2 

 
Назив Церска  даје се  улици која почиње од  улице 

Кнеза Лазара, између кп 591/2 и кп 587, иде дуж кп 590, 
кп 588, кп 630, кп 1499, и завршава се на кп 800, између 
кп 807 и кп 799, све у КО Крушинце. 

 
Улица 3 

 
Назив Колубарска даје се улици која почиње од 

улице Церске, на кп 666/2, иде дуж границе са 
насељеним местом Рибаре, кп 1505, кп 1501 и завршава 
се између кп 1186 и кп 1246/1, све у КО Крушинце. 

 
Улица 4  

 
Назив Кочићева даје се улици која почиње од 

улице Церске, на кп 1492, иде долином Рибарске реке, 
дуж кп 1492, иде дуж кп 1497, пролази кроз кп 387/3,      
кп 384, и завршава се на кп 381, све у КО Крушинце. 

 
Улица 5  

 
Назив Милунке Савић  даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Лазара, између кп 297 и кп 483, иде               
дуж кп 312, пролази кроз кп 488 и завршава се на 
граници катастарских парцела кп 490 и кп 487, све у                                     
КО Крушинце. 
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Улица 6 
 

Назив Софије Јовановић даје се улици која почи-
ње од улице Кнеза Лазара, између кп 520 и кп 519, иде 
дуж кп 521, кп 522, кп 509, пролази кроз кп 506, кп 505, 
и завршава се на граници са насељеним местом Зубовац, 
на кп 507, све у КО Крушинце. 

 
  
27. НАСЕЉЕНО МЕСТО РИБАРСКА БАЊА 
 

Улица 1 
 

Назив Краља Петра Првог даје се улици која 
почиње од границе са насељеним местом Рибаре, између 
кп 3180 и кп 3169/2, иде дуж целе кп 5257, кп 3199 и 
завршава се између кп 3211 и кп 3191/2, све у КО Рибаре.  

 
Улица 2 

 
Назив Драгана Николића даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Рибаре, између 
кп 3167 и кп 3136/2, иде дуж кп 5282 и завршава се 
између кп 5119 и кп 5104, све у КО Рибаре. 

 
Улица 3 

 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Бољевац, на кп 5140, иде 
дуж кп 5281, пролази кроз кп 3227, и завршава се на                  
кп 3220, код кп 3218/1, све у КО Рибаре.  

 
 
28. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГРЕВЦИ 
 

Улица 1 
 
Назив Кнеза Лазара  даје се  улици која почиње од 

границе са насељеним местом Велики Шиљеговац, 
између кп 365/1 и кп 2, иде дуж целе кп 2069, дуж                         
кп 2070, све у КО Гревци, између кп 1049 и кп 1523, иде 
јужно, дуж кп 2070 и завршава се на граници са 
насељеним местом Рибаре, између кп 2001 и кп 2029, све 
у КО Гревци. 

 
Улица 2 

 
Назив Виноградска даје се улици која почиње од 

улице  Кнеза Лазара, између кп 1049 и кп 1449/2, иде дуж 
кп 1447, кп 1446, кп 1084, кп 1060, кп 2075, кп 745 и 
завршава се између кп 764/2 и кп 740, све у КО Гревци. 

 
Улица 3 

 
Назив Надежде Петровић даје се улици која 

почиње од улице Кнеза Лазара, између кп 1513/3 и                        
кп 1512, иде дуж кп 2078, и завршава се између кп 1504/3 
и кп 1566, све у КО Гревци. 

 
Заселак 1 

 
Назив Рибарска река даје се засеоку кои  се налази 

између кп 750/2, кп 497, кп 502и 515, све у КО Гревци.  

29. НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕЛА ВОДА 
 

Трг 1  
 

Назив Трг културе и уметности даје се тргу који се 
простире на кп 6036, почиње између кп 6047 и кп 2885 и 
завршава се између кп 2141 и кп 2804, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 1 

 
Назив Шумадијска даје се улици која почиње 

између кп 2677 и кп 2805, иде источно, дуж кп 6059 и 
завршава се на граници са насељеним местом Кукљин, 
између кп 4439 и кп 4437, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 2 

 
Назив Крушевачка даје се улици која почиње од 

Шумадијске улице, између кп 2606 и кп 6033, иде делом 
дуж кп 2605, скреће и иде делом дуж кп 6045, улица се 
завршава између кп 2319/2 и кп 2496/2, све у КО Бела Вода.   

 
Улица 3 

 
Назив Свете Јелене даје се улици која почиње 

између кп 2885 и кп 6047, иде западно дуж кп 6036,                      
кп 6035, и завршава се на граници са насељеним местом 
Коњух, између кп 3234 и кп 3233, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 4 

 
Назив Николе  Тесле даје се улици која  почиње од  

Крушевачке улице, између кп 2607 и кп 2602, иде делом 
дуж кп 2605, улица се завршава између кп 2596/1 и         
кп 2634, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 5 

 
Назив Слатинска даје се улици која  почиње од 

улице Шумадијске, између кп 2537 и кп 2538, иде целом 
дужином кп 2554, улица се завршава између кп 2559 и 
кп 2552, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 6 

 
 Назив Војислава Танкосића даје се улици која  

почиње од улице Шумадијске, између кп 2674 и кп 2645, 
иде целом дужином кп 2646, наставља се делом дуж       
кп 2647, улица се завршава између кп 2587 и кп 2648, све 
у КО Бела Вода. 

 
Улица 7 

 
Назив Ратка Јовановића даје се улици која  

почиње од улице Шумадијске, између кп 2679 и кп 2677, 
иде делом дуж кп 2141, скреће и иде делом дуж кп 6050, 
скреће и иде делом дуж кп 6049, улица се завршава 
између кп 2207 и кп 2567, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 8 

 
Назив Илије Смиљковића даје се улици која 

почиње од улице Ратка Јовановића, између кп 2579 и                 
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кп 2170/6, иде делом дуж кп 6050, улица се завршава 
између кп 2010 и кп 2204, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 9 

 
Назив Солунских ратника даје се улици која  

почиње од улице  Ратка Јовановића, између кп 2682 и                
кп 6032, иде делом дуж кп 2141, улица се завршава 
између кп 2057 и кп 2152/2, све у КО Бела Вода. 

Улица 10 
 

Назив Кнеза Александра Карађорђевића даје се 
улици која  почиње од Шумадијске улице, између                     
кп 2776/1 и кп 2696, иде делом дуж кп 6047, скреће и иде 
делом дуж кп 2081, улица се завршава између кп 1820 и 
кп 2082, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 11 

 
Назив Исидоре Секулић даје се улици која  почи-

ње од улице Кнеза Александра Карађорђевића, између 
кп 2761 и кп 2697, иде делом дуж кп 6040, скреће и иде 
делом дуж кп 2734, улица се завршава између кп 2732 и 
кп 2736, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 12 

 
Назив Светог Саве даје се улици која почиње од 

Шумадијске улице, између кп 2770 и кп 2747, иде делом 
дуж кп 2748, скреће и иде делом дуж кп 2734, наставља 
се делом дуж кп 6040, улица се завршава између кп 1810 
и кп 1812/1, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 13 

 
Назив Беловодске розете даје се улици која  

почиње од  Шумадијске улице, између кп 2981/2 и                       
кп 2746/2, иде целом дужином кп 3039, улица се 
завршава између кп 3035 и кп 3043, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 14 

 
Назив Обилићева даје се улици која  почиње од 

улице  Беловодске розете, између кп 3005 и кп 2744, иде 
целом дужином кп 6053, улица се завршава на кп 6030, 
између кп 1765 и кп 1576, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 15 

 
Назив Цара Константина даје се улици која  

почиње од Обилићеве улице, између кп 1789 и кп 2099/2, 
иде целом дужином кп 6054, улица се завршава између 
кп 1804/1 и кп 2092, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 16 

 
Назив Белог пешчара даје се улици која  почиње 

од  Шумадијске улице, између кп 1739/2 и кп 3042, иде 
целом дужином кп 1740, наставља се делом дуж кп 6037, 
улица се завршава између кп 1637 и кп 188/1, све у                        
КО Бела Вода. 

 
 

Улица 17 
 
Назив Деспота Стефана даје се улици која  почиње 

од улице  Белог пешчара, на кп 1637, наставља се делом 
дуж кп 1626, скреће и иде целом дужином кп 1593, улица 
се завршава између кп 1595 и кп 1561, све у КО Бела 
Вода. 

 
Улица 18 

 
Назив Карађорђева даје се улици која  почиње од 

Шумадијске улице, између кп 2824 и кп 4301, иде делом 
дуж кп 6060, улица се завршава између кп 4198/2 и                       
кп 4288, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 19 

 
Назив Воденичарска даје се улици која од  

Шумадијске улице, на кп 2806, иде преко кп 2805, 
наставља се делом дуж кп 6032, улица се завршава 
између кп 2938/1 и кп 4134, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 20 

 
Назив Моравска даје се улици која  почиње од 

Шумадијске улице, између кп 2884 и кп 2886, иде целом 
дужином кп 2885, наставља се делом дуж кп 2880, улица се 
завршава између кп 2846 и кп 2938/1, све у КО Бела Вода. 

 
Улица 21 

 
Назив Гаврила Принципа даје се улици која  

почиње од  Шумадијске улице, између кп 2976 и кп 2901, 
иде делом дуж кп 6058, улица се завршава између                            
кп 4085/2 и кп 2942/3, све у КО Бела Вода. 

 
Заселак 1 

 
Назив Богошки даје се засеоку који обухвата                                

кп 291/2, кп 460, кп 291/3, кп 296, кп 295/1, кп 452/1 са 
суседним катастарским парцелама, све у КО Бела Вода. 

 
Заселак 2 

 
Назив Каменорезачки даје се засеоку који обухва-

та кп 121, кп 120, кп 119/1, кп 119/2, кп 118/,  кп 117 и       
кп 116, све у КО Бела Вода. 

                        
 
30. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГАГЛОВО 
 

Улица 1 
 

Назив Гагловска даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Капиџија, између кп 2100 
и кп 2168, иде целом дужином кп 3464, наставља се 
целом дужином кп 3465, целим дужинама кп 3466,                      
кп 3467, кп 3468, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Мали Шиљеговац, између кп 3453 и 
кп 3457, све у КО Гаглово.  
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Улица 2 
 

Назив Војислава Илића даје се улици која   
почиње од Гагловске улице, између кп 2552 и кп 2600, 
иде делом дуж кп 3484, улица се завршава између                            
кп 2556 и кп 2595/2, све у КО Гаглово. 

 
Улица 3 

 
Назив Михајла Пупина даје се улици која  почиње 

од  Гагловске улице, између кп 2479 и кп 2496, иде делом 
дуж кп 3473, наставља се делом дуж кп 3478, улица се 
завршава између кп 1500 и кп 1645, све у КО Гаглово. 

 
Улица 4 

 
Назив Јована Цвијића даје се улици која  почиње 

од улице Михајла  Пупина, између кп 2479 и кп 2480, 
иде делом дуж кп 3473, улица се завршава између                     
кп 1480 и кп 1526/7, све у КО Гаглово. 

 
Улица 5 

 
Назив Јована Јовановића Змаја даје се улици која  

почиње од Гагловске улице, између кп 2427 и кп 2416/1, 
иде делом дуж кп 3474, скреће и иде целом дужином                    
кп 2425, улица се завршава на кп 2432, све у КО Гаглово. 

 
Улица 6 

 
Назив Доситеја Обрадовића даје се улици која  

почиње од Гагловске улице, између кп 2819/2 и кп 2815, 
иде делом дуж кп 2817, скреће и иде целом дужином        
кп 2811, улица се завршава на кп 2805, све у КО Гаглово. 

 
Улица 7 

 
Назив Милутина Миланковића даје се улици која   

почиње од Гагловске улице, између кп 2802 и кп 2795, 
иде целом дужином кп 2798, наставља се целом 
дужином кп 2975, улица се завршава између кп 2976 и 
кп 2963/1, све у КО Гаглово. 

 
Улица 8 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која   почиње од  

Гагловске, између кп 2792 и кп 2773, иде целом дужином 
кп 2781, наставља се делом дуж кп 3494, улица се 
завршава између кп 2796 и кп 3040/1, све у КО Гаглово. 

 
Улица 9 

 
Назив Милана Ракића даје се улици почиње од 

Гагловске улице, између кп 2739 и кп 2729/1, иде целом 
дужином кп 2736, улица се завршава између кп 2743 и 
кп 2734, све у КО Гаглово. 

 
 
 
 

31. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛИ  
      ШИЉЕГОВАЦ  

 
Улица 1 

 
Назив Петра Кочића даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Гаглово, између кп 76/10 
и кп 298, иде целом дужином кп 3106, улица се завршава 
на граници са насељеним местом Каоник, између кп 507 
(КО Каоник) и кп 174, све остало у КО Мали 
Шиљеговац. 

 
Улица 2 

 
Назив Шиљеговачка даје се улици која  почиње од 

улице Петра Кочића, између кп 440/1 и кп 378, иде целом 
дужином кп 441, кп 405/2, кп 403/3, 403/4, прелази преко 
кп 566, целом дужином кп 575/4, преко кп 1227/3 и                 
кп 1223, целом дужином кп 3117, скреће и иде делом 
дуж кп 3112, улица се завршава између кп 1111 и                         
кп 1843, све у КО Мали Шиљеговац.  

 
Улица 3 

 
Назив Стевана Сремца даје се улици која почиње 

од Шиљеговачке улице, између кп 439/1 и кп 439/2, иде 
делом дуж кп 441, делом дуж кп 1341, скреће и иде 
целом дужином кп 1436, улица се завршава између                  
кп 1655 и кп 1792/1, све у КО Мали Шиљеговац.  

 
Улица 4 

 
Назив Гајачка даје се улици која почиње од 

Шиљеговачке улице, између кп 1234/4 и кп 1503, иде 
делом дуж кп 3117, скреће и иде целом дужином                            
кп 2182, делом дуж кп 3117, целом дужином кп 502/2, 
улица се завршава код улице Стевана Сремца, између     
кп 525/3 и кп 1336, све у КО Мали Шиљеговац.   

 
Улица 5  

 
Назив Предрага Стевановића даје се улици која  

почиње од Шиљеговачке улице, између кп 1095 и кп 1843, 
иде делом дуж кп 3112, делом дуж кп 3116, пролази поред 
границе са насељеним местом Бован, целом дужином                    
кп 3139, улица се завршава између кп 583/1 (Бован) и кп 
2806, све остало у КО Мали Шиљеговац. 

 
Улица 6 

 
Назив Милована Глишића даје се улици која  

почиње од раскршћа улица Шиљеговачке и Предрага 
Стевановића између кп 1845 и кп 1843, иде целом 
дужином кп 1844, делом дуж кп 3121, улица се завршава 
између кп 1655 и кп 1945, све у КО Мали Шиљеговац. 

 
Улица 7 

 
Назив Стојана Богосављевића даје се улици која 

почиње од Шиљеговачке улице, између кп 1203/2 и                      
кп 1170, иде делом дуж кп 3112, улица се завршава 
између кп 1200 и кп 608/1, све у КО Мали Шиљеговац.   
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Улица 8 
 

Назив Алексе Алексића даје се улици која  почиње 
од Шиљеговачке улице, између кп 1170 и кп 1561, иде 
целом дужином кп 1573, делом дуж кп 3115, улица се 
завршава на граници са насељеним местом Пасјак, 
између кп 930/2 и кп 932, све у КО Мали Шиљеговац. 

 
Улица 9 

 
Назив Церјачка даје се улици која  почиње од 

улице Предрага Стевановића, између кп 1093/3 и                        
кп 1069/1, иде целом дужином кп 1092, улица се 
завршава код улице Алексе Алексића, између кп 1024 и 
кп 1104/3, све у КО Мали Шиљеговац. 

 
Улица 10 

 
Назив Михајла Милосављевића даје се улици 

која почиње од улице Предрага Стевановића, између                           
кп 2691/5 и кп 2684, иде делом дуж кп 3116, делом дуж       
кп 1027, прелази преко кп 1003/2, кп 1003/1, кп 1004/2, 
улица се завршава на кп 1004/3, све у КО Мали 
Шиљеговац. 

 
Улица 11 

 
Назив Драгољуба Живадиновића даје се улици 

која  почиње од раскршћа улица Шиљеговачке и Алексе 
Алексића, између кп 1111 и кп 1095, прелази преко                          
кп 1110, 1106, скреће и иде целом дужином кп 1097, све 
у КО Мали Шиљеговац.  

 
Улица 12 

 
Назив Ратка Димитријевића даје се улици која  

почиње од Шиљеговачке улице, између кп 1118 и                          
кп 1115/1, иде делом дуж кп 1105, улица се завршава 
између кп 1126 и кп 1116/2, све у КО Мали Шиљеговац. 

 
Улица 13 

 
Назив Филипа Вишњића даје се улици која  

почиње од улице Алексе Алексића, између кп 935/4 и               
кп 1017/1, иде делом дуж кп 3116, улица се завршава 
између кп 2717 и кп 2710/3, све у КО Мали Шиљеговац. 

 
Улица 14 

 
Назив Војина Михајловића даје се улици која  

почиње од постојеће Улице Војина Михајловића 
(насељено место Бован), између кп 621 (КО Бован) и                  
кп 2669, иде делом дуж кп 3140, све остало у КО Мали 
Шиљеговац.  

 
Заселак 1 

 
Назив Баре даје се засеоку који обухвата простор 

између кп 3024/4, кп 3022, кп 3063, кп 3048/1 и кп 3032, 
све у КО Мали Шиљеговац.   

 
 
 

32. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГОРЊИ СТЕПОШ  
 

Улица 1 
 

Назив Цара Лазара даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Доњи Степош, између                   
кп 46 и кп 155, иде дуж целе кп 1545, кп 1553, и завршава 
се на граници са насељеним местом Шавране, између        
кп 1406/1 и кп 1429, све у КО Горњи Степош. 

 
Улица 2 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која почиње од 

улице  Цара Лазара, између кп 1404 и кп 1402/2, иде дуж 
кп 1549, и завршава се код кп 1324/1, све у КО Горњи 
Степош. 

 
Улица 3 

 
Назив Краљевића Марка даје се улици која 

почиње од улице Николе Тесле, између кп 1335 и                         
кп 1402/1, иде дуж кп 1337, и завршава се између кп 1334 
и кп 1340/1, све у КО Горњи Степош. 

 
Улица 4 

 
Назив Ђузе Стојиљковића даје се улици која 

почиње од улице Цара Лазара, између кп 1387/2 и                       
кп 1382/2, иде дуж кп 1386, и завршава се између               
кп 1399/2 и кп 1389, све у КО Горњи Степош. 

 
Улица 5 

 
Назив Царице Милице даје се улици која почиње 

од улице  Цара Лазара , између кп 1373/1 и кп 1095, иде 
дуж кп 1552, и завршава се између кп 1165 и кп 1352, све 
у КО Горњи Степош. 

 
Улица 6 

 
Назив Чкаљина даје се улици која почиње од 

улице  Цара Лазара, између кп 1376/1 и кп 1374/2, иде 
дуж кп 1375 и завршава се на кп 1367/2, све у КО Горњи 
Степош. 

 
Улица 7 

 
Назив Радмиле Савићевић даје се улици која 

почиње од улице Цара Лазара, између кп 1095 и                             
кп 1094/1, иде дуж кп 1550, и завршава се између кп 885 
и кп 917, све у КО Горњи Степош. 

 
Улица 8 

 
Назив Ташка Начића  даје се улици која почиње 

од улице Радмиле Савићевић, између кп 1075 и кп 1095, 
иде дуж кп 1098, пролази кроз кп 1101, и завршава се на 
кп 1111, све у КО Горњи Степош. 
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Улица 9 
 
Назив Кнеза Милоша даје се улици која почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 1083 и кп 412, иде дуж                 
кп 1547, и завршава се између кп 609 и кп 518,  све у               
КО Горњи Степош. 

 
Улица 10 

 
Назив Карађорђева даје се улици која почиње од  

улице Цара Лазара, између кп 860 и кп 870, иде дуж                      
кп 869, и завршава се на кп 881, све у КО Горњи Степош. 

 
Улица 11 

 
Назив Деспота Стефана  даје се улици која почиње 

од  улице  Цара Лазара, између кп 428/2 и кп 429/3, иде 
дуж кп 414, кп 456, пролази кроз кп 839/1, и завршава се 
код улице Кнеза Милоша, код кп 458, све у КО Горњи 
Степош. 

 
Улица 12 

 
Назив Караџићева даје се улици која почиње од  

улице  Цара Лазара, између кп 438 и кп 119, иде дуж                    
кп 1544, и завршава се између кп 64/2 и кп 442/2, све у 
КО Горњи Степош. 

 
Улица 13 

 
Назив Доситеја Обрадовића даје се улици која 

почиње од  улице Цара Лазара, између кп 94 и кп 47, иде 
дуж кп 53, и завршава се између кп 65/2 и кп 51/2, све у 
КО Горњи Степош. 

 
Улица 14 

 
Назив Кнеза Михаила даје се улици која почиње 

од улице Цара Лазара, између кп 1464 и кп 397/1, иде 
дуж кп 1554, и завршава се између кп 1480/6 и кп 396/1, 
све у КО Горњи Степош. 

 
 
33. НАСЕЉЕНО МЕСТО ШАВРАНЕ  
 

Улица 1 
 
Назив Цара Лазара  даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Горњи Степош, код                        
кп 623, иде дуж кп 2095, кп 2096/3, кп 2096/1, и завршава 
се између кп 1616 и кп 1419/1, све у КО Шавране. 

 
Улица 2 

 
Назив Краља Александра Ујединитеља даје се 

улици која почиње од улице Цара Лазара, између кп 589 
и кп 664/2, иде дуж кп 2098 и завршава се између                         
кп 488/2 и кп 396, све у КО Шавране. 

 
 
 
 
 

Улица 3 
 
Назив Царице Милице даје се улици која почиње 

од улице Цара Лазара, између кп 609 и кп 447, иде дуж 
кп 453, пролази кроз кп 425 и завршава се на кп 427/3, 
све у КО Шавране. 

 
Улица 4 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 594 и кп 597, иде дуж                      
кп 595, и завршава се између кп 459/2  и кп 562, све у        
КО Шавране. 

 
Улица 5 

 
Назив Војводе Мишића даје се улици која почиње 

од улице Цара Лазара, између кп 784 и кп 788/1, иде дуж 
кп 2099 и завршава се између кп 714 и кп 718, све у           
КО Шавране. 

 
Улица 6 

 
Назив Деспота Стефана даје се улици која почиње 

од улице Цара Лазара, између кп 1044 и кп 960, иде дуж 
кп 2101 и завршава се између кп 236 и кп 1666/1, све у 
КО Шавране. 

 
Улица 7 

 
Назив Љубисава Марића Бисе даје се улици која 

почиње од улице Војводе Мишића, између кп 753 и                
кп 772, иде дуж кп 760, кп 2099, и завршава се између   
кп 249 и кп 250, све у КО Шавране. 

 
Улица 8  

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која 

почиње од улице Деспота Стефана, између кп 243 и                      
кп 997, иде дуж кп 245, и завршава се код улице Царице 
Милице, између кп 249 и кп 723, све у КО Шавране. 

 
Улица 9 

 
Назив Стефана Немање даје се улици која почиње 

од улице Деспота Стефана, између кп 990 и кп 960, иде 
дуж кп 989, и завршава се код улице Царице Милице, 
између кп 994/1 и кп 988, све у КО Шавране. 

 
Улица 10 

 
Назив Страхињића Бана даје се улици која 

почиње од улице Деспота Стефана, између кп 972/3 и                    
кп 967, иде дуж кп 971, и завршава се код улице Царице 
Милице, између кп 986  и кп 761/2 све у КО Шавране. 

 
Улица 11 

 
Назив Цара Душана даје се улици која почиње од 

улице Деспота Стефана, између кп 1003/2 и кп 1026, иде 
дуж кп 1018, кп 1012 и завршава се између кп 1014/2 и 
кп 1049/1, све у КО Шавране. 
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Улица 12 
 

Назив Светог Саве даје се улици која почиње од 
улице Деспота Стефана, између кп 1660/2 и кп 998, иде 
дуж кп 1660/1, кп 2102, и завршава се између кп 1787/2 
и кп 1792, све у КО Шавране. 

 
Улица 13 

 
Назив Војводе Степе даје се улици која  почиње од 

улице  Цара Лазара, између кп 1352 и кп 1053, иде дуж 
кп 1355, и завршава се између кп 1379/6 и кп 1390/1, све 
у КО Шавране.  

 
Улица 14 

 
Назив Станоја Главаша даје се улици која  почиње 

од улице  Цара Лазара, између кп 811 и кп 809, иде дуж 
кп 810 и завршава се између кп 813 и кп 820, све у          
КО Шавране.  

 
Улица 15 

 
Назив Радомира Путника даје се улици која  

почиње од улице Краља Александра Ујединитеља, 
између кп 685 и кп 679, иде дуж кп 681 и завршава се 
између кп 695/1 и кп 697/4, све у КО Шавране.  

 
Улица 16 

 
Назив Краља Петра Првог – даје се улици која 

почиње од улице Краља Александра Ујединитеља, 
између кп 570 и кп 575/1, иде дуж кп 563, и завршава се 
између кп 571 и кп 572/1, све у КО Шавране.  

 
 
34.  НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКО  
       ГОЛОВОДЕ  

 
Улица 1 

 
Назив Јастребачки пут  даје се улици која  почиње 

од границе са насељеним местом Мудраковац, између     
кп 1/6 и кп 1/8, иде целом дужином кп 1/7, кп 1/44,            
кп 1/4, наставља се делом дуж кп 2/1, иде делом дуж                  
кп 118, скреће и иде преко кп 190/1, наставља се делом 
дуж кп 1930, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Модрица, између кп 1700/1 и               
кп 1741/2, све у КО Велико Головоде.  

 
Улица 2 

 
Назив Милисава Павловића даје се улици која  

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 190/2 и                    
кп 115, иде делом дуж кп 1939, улица се завршава између 
кп 1430 и кп 1435, све у КО Велико Головоде. 

 
Улица 3 

 
Назив Војводе Вука  даје се  улици која  почиње од 

улице Јастребачки пут, између кп 1734 и кп 1746/3, иде 
целом дужином кп 1937, наставља се делом дуж кп 1939, 

улица се завршава код улице Милисава Павловића, 
између кп 1433 и кп 1427, све у КО Велико Головоде.  

 
Улица 4 

 
Назив Петра Бојовића даје се улици која  почиње 

од улице Војводе Вука, између кп 1567/2 и кп 1482, иде 
целом дужином кп 1494, прелази преко кп 1515, 
наставља се делом дуж кп 1936, наставља се делом дуж 
кп 1928, улица се завршава између кп 1446 и кп 1425, све 
у КО Велико Головоде.  

 
Улица 5 

 
Назив Михаила Гашића даје се улици која  

почиње од улице Милисава Павловића, између кп 237 и 
кп 271, иде целом дужином кп 1931, пролази поред 
границе са насељеним местом Кобиље, дуж кп 1949, 
улица се завршава између кп 182 (КО Кобиље) и кп 662, 
све остало у КО Велико Головоде.  

 
Улица 6 

 
Назив Бате Живојиновића даје се улици која  

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 1632 и                        
кп 1626, иде целом дужином кп 1593, улица се завршава 
код улице Војводе Вука, између кп 1591 и кп 1594, све у 
КО Велико Головоде.  

 
Улица 7 

 
Назив Милана Вукајловића даје се улици која  

почиње од улице Војводе Вука, између кп 1750 и  кп 1776, 
иде делом дуж кп 1751, скреће и прелази преко кп 1761, 
кп 1762/1, кп 1700, кп 1765/1,  кп 1763/2, кп 1767/2, улица 
се завршава на кп 1768, све у КО Велико Головоде. 

 
Улица 8 

 
Назив Симе Милошевића даје се улици која 

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 1741/1 и              
кп 1741/2, иде целом дужином кп 1741/4, наставља се 
целом дужином кп 1742/4, улица се завршава између      
кп 1742/1 и кп 1742/6, све у КО Велико Головоде.  

 
Улица 9 

 
Назив Расинска даје се улици од почиње од улице 

Петра Бојовића, између кп 1459 и кп 1460/1, иде делом 
дуж кп 1467, улица се завршава између кп 1468 и                       
кп 1454, све у КО Велико Головоде. 

 
Заселак 1 

 
Назив Влашићи даје се засеоку који обухвата                             

кп 1013/2, кп 1014/1, кп 1012/2, кп 1006/4, кп 1006/3 и                 
кп 1005/4 са суседним катастарским парцелама, све у   
КО Велико Головоде. 
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35. НАСЕЉЕНО МЕСТО КОБИЉЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Михаила Гашића даје се улици која почиње 

на граници са насељеним местом Велико Головоде, 
између кп 166/3 и кп 660 (КО Велико Головоде), иде 
делом дуж кп 2419, наставља се делом дуж кп 2400, 
улица се завршава између кп 1586/5 и кп 1585, све остало 
у КО Кобиље.   

 
Улица 2 

 
Назив Видовданска даје се улици која почиње 

између кп 1834 и кп 1852, иде делом дуж кп 2410, 
прелази преко кп 2409, наставља се делом дуж кп 1650, 
прелази преко кп 2400, иде целом дужином кп 1587, 
наставља се делом дуж кп 2396, улица се завршава 
између кп 1373/2 и кп 1353, све у КО Кобиље. 

 
Улица 3 

 
Назив Миличина даје се улици која почиње између 

кп 1688 и кп 1578/2, иде делом дуж кп 2411, скреће и иде 
делом дуж кп 1650, наставља се делом дуж кп 2403, 
скреће и иде делом дуж кп 1274, улица се завршава 
између кп 1922 и кп 1268, све у КО Кобиље. 

 
Улица 4 

 
Назив Драгомира Гајића даје се улици која  

почиње од  Видовданске улице, између кп 1588 и                          
кп 1631/2, на кп 2400, наставља се делом дуж кп 2401, 
скреће и иде целом дужином кп 2427, враћа се и иде 
делом дуж кп 2401, улица се завршава између кп 865 и 
кп 1088/1, све у КО Кобиље.  

 
Улица 5 

 
Назив Станачка даје се улици која почиње од  

улице Драгомира Гајића, између кп 865 и кп 863, иде 
целом дужином кп 861, наставља се целом дужином                  
кп 860, скреће и иде делом дуж кп 2398, улица се 
завршава на граници са насељеним местом Станци, 
између кп 750 и кп 1127, све у КО Кобиље.  

 
Улица 6 

 
Назив Главна улица даје се улици која почиње од 

раскршћа улица Драгомира  Гајића и Станачке, између                 
кп 1088/2 и кп 863, иде делом дуж кп 2401, скреће и 
прелази преко кп 1184, улица се завршава код границе са 
насељеним местом Ловци, на кп 1185, све у КО Кобиље.  

 
Улица 7 

 
Назив Светог Николе  даје се улици која почиње 

од улице Драгомира Гајића, између кп 880 и кп 877, иде 
целом дужином кп 878, скреће и иде делом дуж                  
кп 2390/1, прелази преко кп 794, кп 581, наставља се 
делом дуж кп 609, улица се завршава између кп 560 и                 
кп 598/3, све у КО Кобиље. 

 

Улица 8 
 
Назив Иве Андрића  даје се улици која почиње од 

улице Драгомира Гајића, између кп 930 и кп 923/2, иде 
делом дуж кп 2401, улица се завршава код улице 
Драгомира Гајића, између кп 903 и кп 995/1, све у              
КО Кобиље. 

 
  Улица 9 

 
Назив Мајора Курсуле  даје се улици која почиње 

од улице Михаила Гашића, између кп 1388 и кп 1586/5, 
иде целом дужином кп 1386, улица се завршава између 
кп 1382 и кп 1408/2, све у КО Кобиље.  

 
Улица 10 

 
Назив Цара Уроша  даје се улици која почиње од 

улице Михаила Гашића, између кп 1439 и кп 1425, иде 
целом дужином кп 1431, улица се завршава између                       
кп 1432 и кп 1430/1, све у КО Кобиље.  

 
Улица 11 

 
Назив Воденичарска даје се улици која почиње од 

улице Михаила Гашића, између кп 167 и кп 182, иде 
делом дуж кп 173, улица се завршава између кп 172/4 и 
кп 174, све у КО Кобиље.    

 
 
36. НАСЕЉЕНО МЕСТО СТАНЦИ  
 

Улица 1 
 
Назив Станачка даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Кобиље, између кп 17/1 и 
кп 26/1, иде целом дужином кп 1259, наставља се целом 
дужином кп 1260, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Сушица, између кп 207/2 и кп 207/1, 
све у КО Станци.  

 
Улица 2 

 
Назив Бранка Миљковића даје се улици која 

почиње од Станачке улице, између кп 379/1 и кп 379/3, 
иде целом дужином кп 379/6, прелази преко кп 371, 
целом дужином кп 366/3, прелази преко кп 365/2,                          
кп 365/3, кп 321, кп 320, кп 314/1, скреће, прелази преко 
кп 333, између кп 332 и кп 334/2, прелази преко и 
завршава се на кп 335, све у КО Станци.  

 
Улица 3 

 
Назив Милована Глишића даје се улици која 

почиње од Станачке улице, између кп 385/3 и кп 444/2, 
иде делом дуж кп 1245/1, наставља се делом дуж                            
кп 1244, улица се завршава између кп 544/3 и кп 275, све 
у КО Станци. 

 
Улица 4 

 
Назив Растка Петровића даје се улици која   

почиње од Улице Милована Глишића, између кп 477 и 
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кп 525, иде делом дуж кп 1250/1, улица се завршава 
између кп 856 и кп 602, све у КО Станци. 

 
Улица 5 

 
Назив Светих врача даје се улици која  почиње од 

Станачке улице, на кп 886/1, иде целом дужином кп 570, 
између кп 565 и кп 577, прелази преко кп 579, скреће и 
иде делом дуж кп 1245/1, улица се завршава између                    
кп 548/1 и кп 593, све у КО Станци.  

 
Улица 6 

 
Назив Миладије Павловић даје се улици која  

почиње од Станачке улице, између кп 194 и кп 203/2, иде 
целом дужином кп 195, наставља се поред границе са 
насељеним местом Мали Шиљеговац, целом дужином 
кп 1253, улица се завршава на граници са насељеним 
местом Бован, између кп 3057/4 (КО Мали Шиљеговац) 
и кп 172, све остало у КО Станци.  

 
Улица 7 

 
Назив Јована Дучића  даје се улици која  почиње 

од  Станачке улице, између кп 412 и кп 410, иде целом 
дужином кп 411, наставља се делом дуж кп 1261, иде 
целом дужином кп 1262, наставља се целом дужином                    
кп 1249, пролази поред границе са насељеним местом 
Ловци, делом дуж кп 1255, улица се завршава између                
кп 407 (КО Ловци) и кп 1126, све остало у КО Станци. 

 
Улица 8 

 
Назив Дисова даје се  улици која почиње од улице 

Јована Дучића, на кп 684/1, иде делом дуж кп 1247, 
улица се завршава између кп 768 и кп 731, све у                          
КО Станци. 

 
Улица 9 

 
Назив Милана Ракића даје се улица почиње од 

улице Joвана Дучића, између кп 706/2 и кп 698/1, иде 
делом дуж кп 1246, улица се завршава између кп 731 и 
кп 741, све у КО Станци. 

 
Улица 10  

 
Назив Хранислава Ђуровића-Хране даје се улици 

која  почиње на граници са насељеним местом Бован, 
између кп 4 (КО Бован) и кп 16/2, иде целом дужином      
кп 1250, улица се завршава између кп 6 (КО Бован) и               
кп 1, све остало у КО Станци.  

 
Заселак 1 

 
Назив Мало Кобиље даје се засеоку који обухвата 

кп 1058 и кп 68, са суседним катастарским парцелама, 
све у КО Станци.   

 
 
 
 

37. НАСЕЉЕНО МЕСТО БОВАН 
 
Напомена: Све улице из списка улица Адресног 

регистра, имају званичне називе. Податак је добијен од 
СКН Крушевац, дана 19.06.2018.  

 
 
38. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАСЈАК 
 

Улица 1 
 
Назив Пасјачка даје се улици која почиње од 

постојеће улице Светолика Милетића - Лике, између                
кп 723 и кп 718, иде дуж кп 720, кп 470, и завршава се 
између кп 477 и кп 442, све у КО Пасјак.  

 
Улица 2 

 
Назив Росуљска даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Милорада Николића Мике, између           
кп 758 и кп 742/2, иде дуж кп 1783, и завршава се између 
кп 751 и кп 749, све у КО Пасјак.  

 
 
39. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПОЗЛАТА 
 

Улица 1 
 

Назив Здравињска даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Здравиње, између кп 522 
и кп 527/2, иде целом дужином кп 592, наставља се 
целом дужином кп 543, улица се завршава на грници са 
насељеним местом Беласица, између кп 454 и кп 451/1, 
све у КО Позлата. 

 
Улица 2 

 
Назив Горана Милошевића даје се улици која 

почиње од Здравињске улице, између кп 414 и кп 415/2, 
иде целом дужином кп 593, наставља се целом дужином 
кп 49, улица се завршава на граници са насељеним 
местом Сушица, између кп 3267 (КО Сушица) и кп 48, 
све остало у КО Позлата. 

 
Улица 3  

 
Назив Душка Радовића даје се улици која почиње 

од  улице Горана Милошевића, између кп 75 и кп 319, 
иде делом дуж кп 63, улица се завршава између кп 328 и 
кп 64, све у КО Позлата. 

 
Улица 4 

 
Назив Змај Јовина даје се улици која почиње од 

Здравињске  улице, између кп 489/1 и кп 489/4, иде 
целом дужином кп 489/3, улица се завршава на кп 490, 
све у КО Позлата.   

 
Улица 5 

 
Назив Паје Јовановића даје се улици која почиње 

од Здравињске  улице, између кп 528/1 и кп 565, иде 
целом дужином кп 537, улица се завршава између кп 535 
и кп 561/2, све у КО Позлата. 
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Улица 6 
 
Назив Мије Алексића даје се улици која почиње од 

Здравињске улице, између кп 571 и кп 479, иде целом 
дужином кп 595 (местимично прелазећи на суседне 
катастарске парцеле), улица се завршава на граници са 
насељеним местом Беласица, између кп 582 и кп 583, све 
у КО Позлата. 

            
 
40. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПОЉАЦИ 
 

Улица 1 
 
Назив Омладинска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Дворане, између кп 6/2 и                 
кп 264, иде целом дужином кп 1772, кп 1773, улица се 
завршава између кп 874  и кп 954, све остало у КО Пољаци. 

 
Улица 2 

 
Назив Црквена даје се улици која почиње од  

Омладинске улице, између кп 343/2 и кп 344/1, иде 
целом дужином кп 1776, скреће и иде делом дуж                          
кп 1775, улица се завршава на граници са насељеним 
местом Петина, између кп 1489  и кп 1427, све у                          
КО Пољаци. 

 
Улица 3 

 
Назив Јастребачка улица даје се улици која 

почиње од Омладинске улице, између кп 507/1 и кп 505, 
иде целом дужином кп 506, иде делом дуж кп 1777, 
скреће и иде целом дужином кп 767, делом дуж кп 1778, 
улица се завршава на граници са насељеним местом 
Петина, између кп 1490  и кп 1427, све у КО Пољаци. 

 
 

Улица 4 
 
Назив Прокопска улица  даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Петина, између                         
кп 1470/1 и кп 1459/1, иде целом дужином кп 1482, 
делом дуж кп 1792, скреће и иде делом дуж кп 1559, 
улица се завршава између кп 1558 и кп 1557/2, све остало 
у КО Пољаци. 

 
Улица 5 

 
Назив Ђуре Јакшића даје се улици која почиње од 

Омладинске улице, између кп 2173 (КО Здравиње) и                       
кп 954, иде поред границе са насељеним местом Здравиње, 
делом дуж кп 1791, улица се завршава између кп 2002      
(КО Здравиње)  и кп 970, све остало у КО Пољаци. 

 
Улица 6 

 
Назив Солунска даје се улици која почиње на  

граници  са насељеним местом Петина, између кп 383 
(КО Петина) и кп 292, иде делом дуж кп 1789, улица се 
завршава између кп 382 (КО Петина)  и кп 290, све 
остало у КО Пољаци. 

 

Заселак 1 
 
Назив Бабљача даје се засеоку који обухвата                        

кп 1115/1, кп 1115/2, кп1084/1, кп 1075, кп 1081/4 са 
суседним катастарским парцелама, све у  КО Пољаци. 

 
Заселак 2 

 
Назив Мекиш  даје се засеоку који обухвата кп 811, 

све у КО Пољаци. 
         
          
41. НАСЕЉЕНО МЕСТО KAПИЏИЈА 

 
Улица 1 

 
Назив Књажевачка даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Петра Прерадовића, код кп 5/6, пролази 
кроз кп 8/1, кп 8/4, и завршава се на граници са 
насељеним местом Текија, на кп 8/2, све у КО Капиџија.    

  
Улица 2 

 
Назив Пећка даје се улици која  почиње од 

постојеће у Ртањске улице, између кп 95/3 и кп 107/2, 
иде дуж кп 103/3, кп 106/4, кп 106/6, и завршава се на                     
кп 106/5, све у КО Капиџија. 

 
Улица 3 

 
Назив Фрушкогорска даје се  улици која  почиње 

од постојеће Гледићке улице, између кп 255/3 и кп 257/1, 
иде дуж кп 256/3, кп 254/2, и завршава се између кп 255/1 
и кп 256/1, све у КО Капиџија.  

 
Улица 4 

 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од 

постојеће улице Богдана Поповића, између кп 1468 и              
кп 1467/2, иде дуж кп 1467/12, и завршава се између        
кп 1467/8 и кп 1467/5, све у КО Капиџија.  

 
 
42. НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОБРОМИР  
 

Улица 1 
 
Назив Чучалска даје се улици која почиње од 

постојеће Добромирске улице, између кп 3489/4 и                         
кп 3487, иде дуж кп 3488, кп 3481, и завршава се између 
кп 3494/1 и кп 3431, све у КО Текија.   

 
Улица 2 

 
Назив Ливина даје се улици која почиње од 

постојеће Добромирске улице, на кп 2354, пролази кроз 
кп 2355, кп 2357, кп 3358, и завршава се на кп 3359, све 
у КО Текија.  

  
Улица 3 

 
Назив Јакова Игњатовића даје се улици која  

почиње од постојеће Добромирске улице, између                        
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кп 2385 и кп 2431, иде дуж кп 4204, и завршава се на                   
кп 2406, све у КО Текија. 

 
Улица 4 

 
Назив Ртањска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местима Капиџија и Текија, иде 
дуж заједничке границе са насељеним местом Текија, 
дуж кп 4199, и завршава се између кп 3794 и кп 3787/5, 
све у КО Текија.   

 
 
43. НАСЕЉЕНО МЕСТО ТЕКИЈА  
 

Улица 1 
 
Назив Вука Караџића даје се улици која  почиње 

од постојеће улице Сибињанин Јанка, између кп 4138/1 
и кп 4190/2, иде делом дуж кп 4201, прелази преко и 
завршава се на кп 854/1, све у КО Текија.  

 
Улица 2 

 
Назив Доситеја Обрадовића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Саве Мркаља, између                         
кп 4133/4 и кп 4134/2, иде целом дужином кп 4133/5, 
прелази преко и завршава се на кп 4133/6, све у                            
КО Текија.   

 
Улица 3 

 
Назив Косовска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Добромир, између                       
кп 3817/3 и кп 3817/12, иде делом дуж кп 3817/11, улица 
се завршава између кп 3817/9 и кп 3816, све у КО Текија.   

 
Улица 4 

 
Назив Метохијска даје се улици која почиње од 

постојеће Ртањске улице, између кп 3829/1 и кп 3829/2, 
иде целом дужином кп 3823/2, улица се завршава између 
кп 3819 и кп 3823/1, све у КО Текија.  

 
Улица 5 

 
Назив Михајла Пупина  даје се улици која почиње 

од постојеће улице Драгомира Стевановића, између                  
кп 1087 и кп 1086, иде делом дуж кп 1105, улица се 
завршава између кп 1112 и кп 1060, све у КО Текија.  

 
Улица 6 

 
Назив Николе Тесле  даје се улици која почиње од 

постојеће улице Драгомира Стевановића, између кп 1137 и 
кп 1089, иде делом дуж кп 1103, улица се завршава 
између кп 1121 и кп 1098, све у КО Текија. 

 
Улица 7 

 
Назив Цветна даје се улици која почиње од 

постојеће улице Вукомана Милошевића, између кп 1666 
и кп 1707, иде целом дужином кп 1668, улица се 

завршава код постојеће Омладинске улице, између                  
кп 1642/1 и кп 1677/1, све у КО Текија.  

 
Улица 8 

 
Назив Милоша Црњанског даје се улици која  

почиње од постојеће улице Вукомана Милошевића, 
између кп 1611 и кп 1558, иде делом дуж кп 1573, улица 
се завршава између кп 1754 и кп 1567, све у КО Текија.   

 
Улица 9 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која почиње 

од постојеће улице Вукомана Милошевића, између                       
кп 1538/1 и кп 1322, иде делом дуж кп 1573, улица се 
завршава између кп 1546 и кп 1313, све у КО Текија.  

 
Улица 10 

 
Назив Кнеза Лазара даје се улици која почиње од 

постојеће улице Браће Рајковића, између кп 1368 и                     
кп 1382, иде целом дужином кп 1381, улица се завршава 
на кп 1392/1, све у КО Текија.  

 
Улица 11 

 
Назив Мојсињска даје се улици која почиње од 

раскршћа постојећих улица Душана Добрића – Меде и 
Браће Рајковића, између кп 1466/3 и кп 2563/2, иде 
делом дуж кп 4199, улица се завршава између кп 359/2 и 
кп 425, све у КО Текија. 

 
Улица 12 

 
Назив Виноградска  даје се улици која почиње на 

граници са насељеним местом Дедина, између кп 1259 и 
кп 653/3 (КО Дедина), иде делом дуж кп 4216, улица се 
завршава између кп 623/2 (КО Дедина) и кп 757/2, све 
остало у КО Текија.  

 
 
44. НАСЕЉЕНО МЕСТО ДЕДИНА 
 

Улица 1 
 

Назив Сретена Милића   даје се улици која почиње 
од постојеће улице Светозара Милетића, између                           
кп 2763/4 и кп 2766/3, иде целом дужином кп 2766/9, 
улица се завршава  између кп 2766/6 и кп 2765, све у              
КО Дедина. 

 
Улица 2 

 
Назив Косовска  даје се улици која почиње од 

постојеће улице Светозара Милетића, између кп 2763/5 
и кп 2762/2, иде целом дужином кп 2751, улица се 
завршава код постојеће Улице Саве Мркаља, између                    
кп 2750 и кп 2752/2, све у КО Дедина. 

 
Улица 3 

 
Назив Видовданска  даје се улици која почиње од 

постојеће улице Саве Мркаља, између кп 2754/2 и                       



      26.12.2019.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/3                                     27 
 
 

 

кп 2754/1, пролази између кп 2754/6 и кп 2754/5, између 
кп 2754/7 и кп 2754/4, улица се завршава на кп 2754/9, 
све КО Дедина. 

 
Улица 4 

 
Назив Марије Кири  даје се улици која почиње од 

постојеће улице Саве Мркаља, између кп 2739/2 и                      
кп 2742/1, иде дуж и завршава се на кп 2742/1, поред                             
кп 2739/6, све у КО Дедина. 

 
Улица 5 

 
Назив Милеве Ајнштајн даје се улици која почиње 

од постојеће Учитељске улице, између кп 2732/5 и                         
кп 2732/8, иде целом дужином кп 2736/6, улица се 
завршава између кп 2732/3 и кп 2732/1,  све у КО Дедина. 

 
Улица 6 

 
Назив Дединска  даје се улици која почиње од 

постојеће Учитељске улице, између кп 2731/7 и                                
кп 2730/2, иде целом дужином кп 2730/1, улица се 
завршава на кп 2730/5, све у КО Дедина. 

 
Улица 7 

 
Назив Бате Паскаљевића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Светозара Милетића, између 
кп 2727/16 и кп 2727/4, иде целом дужином                                      
кп 2727/2, улица се завршава између кп 2728 и                              
кп 2727/14, све у КО Дедина. 

 
Улица 8 

 
Назив Радмиле Савићевић  даје се улици која 

почиње од постојеће Дунавске улице, између кп 2242 и 
кп 2224, иде целом дужином кп 2242/20, улица се 
завршава између кп 2242/2 и кп 2242/4, све у КО Дедина. 

 
Улица 9 

 
Назив Мике Антића  даје се улици која почиње од 

постојеће Дунавске улице, између кп 2257/10 и                        
кп 2242/10, иде целом дужином кп 2242/11 и кп 2244/6, 
улица се  завршава  код границе са насељеним местом 
Текија, између кп 2244/5 и кп 2242/6, све у КО Дедина. 

 
Улица 10 

 
Назив Драгана Николића даје се улици која 

почиње од постојеће Дунавске улице, између кп 2257/10 
и кп 2257/4, иде целом дужином кп 2257/8, прелази 
преко кп 2257/7, улица се завршава на  кп 2257/6, све у 
КО Дедина. 

 
Улица 11 

 
Назив Владете Јеротића даје се улици која почиње 

од постојеће Дунавске улице, између кп 2252/2 и                              
кп 2252/1, иде целом дужином кп 2252/3, кп 2246/2, 
улица се завршава између кп 2246/1 и кп 2244/2, све у 
КО Дедина. 

Улица 12 
 
Назив Милене Павловић Барили даје се улици 

која почиње од постојеће Улице Беловићка, између                       
кп 1858/1 и кп 1860/6, иде делом дуж кп 2830/2, делом 
дужином кп 2851, делом дуж кп 2830/1, улица се 
завршава између кп 451/13 и кп 614, све у КО Дедина.  

 
Улица 13 

 
Назив Виноградска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Милене Павловић Барили, између                       
кп 653/4 и кп 653/3, иде целом дужином кп 653/5, скреће 
и иде делом дуж кп 2850, улица се завршава између                      
кп 757/2 (КО Текија) и кп 623/1, све у КО Дедина. 

 
Улица 14 

 
Назив Проте Божидара Станковића  даје се улици 

која почиње од границе са насељеним местом 
Макрешане, између кп 708 и кп 728, иде делом дуж                         
кп 698, улица се завршава између кп 699 и кп 700, све у 
КО Дедина.    

 
 
45. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАКРЕШАНЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Проте Божидара Станковића улица  почиње 

од постојеће улице Љубисава Марића Бисе, између                  
кп 5987 и кп 6428, иде делом дуж кп 7156, прелази преко 
кп 7127/1, иде целом дужином кп 5113, улица се завршава 
на граници са насељеним местом Дедина, између                         
кп 5116/2 и кп 5115/2, све у КО Макрешане.   

 
Улица 2 

 
Назив Молерова даје се која почиње од постојеће 

улице Девет Југовића, између кп 2951/4 и кп 2911, иде 
делом дуж кп 7146, скреће и иде делом дуж кп 7152, 
улица се завршава између кп 3449/2 и кп 3201, све у                    
КО Макрешане.  

 
Улица 3 

 
Назив Рековачка даје се улици која почиње од 

Молерове улице, између кп 5451 и кп 5454, иде целом 
дужином кп 5452, скреће и иде делом дуж кп 7153, улица се 
завршава између кп 3012 и кп 5371, све у КО Макрешане. 

 
Улица 4 

 
Назив Манастирска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Девет Југовића, између кп 2936 и                
кп 2440, иде делом дуж кп 7155, улица се завршава 
између кп 2415 и кп 2003/2, све у КО Макрешане. 

 
Улица 5 

 
Назив Моравска даје се улици која почиње од 

границе са насељним местом Мрзеница (где улица има 
званичан назив Милоја Закића), између кп 7167/2 и                      
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кп 7128, иде целом дужином кп 7139, целом дужином                
кп 7140, улица се завршава код постојеће Савске улице, 
између кп 7175 и кп 7129, све у КО Макрешане.  

 
Улица 6 

 
Назив Макрешанска даје се улици која почиње од 

Савске улице, између кп 187 и кп 186, иде целом 
дужином кп 203 и целом дужином кп 242, улица се 
завршава између кп 241 и кп 245, све у КО Макрешане. 

 
Заселак 1 

 
Назив Раковац даје се засеоку који обухвата                        

кп 1704, у КО Макрешане. 
 

Заселак 2 
 
Назив Петровићи даје се засеоку који обухвата              

кп 1684/4 са суседним катастраским парцелама, све у           
КО Макрешане. 

 
Заселак 3 

 
Назив Мечја рупа даје се засеоку који обухвата               

кп 1621/3, у КО Макрешане. 
 

Заселак 4 
 
Назив Бела долина даје се засеоку који обухвата           

кп 4377 и кп 4400, са суседним катастраским парцелама, 
све у КО Макрешане. 

 
Заселак 5 

 
Назив Бучина даје се засеоку који обухвата              

кп 3763, у КО Макрешане. 
 

Заселак 6 
 
Назив Баре даје се засеоку који обухвата кп 3578/1, 

кп 3578/2, кп 3579 и кп 3572, све у КО Макрешане. 
 

Заселак 7 
 
Назив Заселак Манастир Св. Јована даје се 

засеоку који обухвата кп 3310, у КО Макрешане. 
 
 
46. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПЕПЕЉЕВАЦ 
 

Улица 1 
 

Назив Бистричка даје се улици која  почиње од 
постојеће Словенске улице, код кп 518/1, иде дуж 
границе са насељеним местом Бегово Брдо, дуж кп 521, 
пролази кроз кп 520/1, кп 520/2, и завршава се на                          
кп 517/3, све у КО Пепељевац. 

 
Улица 2 

 
Назив Панчићева даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Бегово Брдо, и постојеће 

Словенске улице, између кп 409/1 и кп 386/2, иде дуж                 
кп 420, кп 419, и завршава се код постојеће Словенске 
улице, између кп 418/6 и кп 433/1, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 3 

 
Назив Капетана Коче даје се улици која почиње од 

Панчићеве улице, између кп 427/1 и кп 425/1, иде јужно 
дуж кп 420, и завршава се на граници са насељеним 
местом Вучак, између кп 429/2 и кп 426, све у                             
КО Пепељевац. 

 
Улица 4 

 
Назив Улица бреза даје се  улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Бегово Брдо, и постојеће  
Словенске улице, на кп 383, пролази кроз кп 385/5,                   
кп 385/1, кп 385/3, и завршава се на кп 385/4, све у                       
КО Пепељевац.  

 
Улица 5 

 
Назив Церска даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Бегово Брдо, и постојеће 
Словенске улице, између кп 384/1 и кп 386/3, иде дуж                       
кп 384/3, и завршава се између кп 385/6 и кп 385/2, све у 
КО Пепељевац.  

 
Улица 6 

 
Назив Динарска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Бегово Брдо, и постојеће  
Словенске улице, између кп 387/6 и кп 386/2, иде дуж              
кп 387/1, и завршава се између кп 387/7 и кп 387/4, све у 
КО Пепељевац. 

 
Улица 7 

 
Назив Цветна  даје се улици која  почиње од посто-

јеће улице Радојка Станковића-Миће, између кп 476/2 и 
кп 462/4, иде дуж кп 463, и завршава се између кп 465/13 
и кп 456/3, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 8 

 
Назив Нушићева даје се улици која почиње од  

Цветне улице, између кп 474/8 и кп 474/2, иде дуж                         
кп 474/6, и завршава се на кп 474/5, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 9 

 
Назив Изворска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Радојка Станковића-Миће, између                   
кп 2643/1 и кп 476/2, иде дуж кп 2657, и завршава се 
између кп 2655 и кп 472, све у КО Пепељевац. 

 
Улица 10 

 
Назив Ловачка даје се улици која почиње од 

постојеће улице Радојка Станковића-Миће, између                
кп 2819 и кп 2867, иде дуж кп 4065, и завршава се између 
кп 2861 и кп 2811/1, све у КО Пепељевац. 
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Улица 11 
 
Назив Бањска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Ђуре Јакшића, између кп 2881 и                         
кп 2880/3, пролази кроз кп 2880/3, кп 2880/1, кп 2883/1, 
кп 2879/2, и завршава се на кп 2878, све у КО Пепељевац. 

 
Улица 12 

 
Назив Мајска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Радојка Станковића-Миће, између                      
кп 2972 и кп 3000/2, иде дуж кп 2974, и завршава се код 
постојеће улице Ђуре Јакшића, између кп 2966/3 и                              
кп 2976/2, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 13 

 
Назив Душанова даје се улици која почиње од 

постојеће Јастребачке улице, између кп 3679/1 и кп 3685, 
иде дуж кп 3694, и завршава се код постојеће 
Јастребачке, између кп 3699 и кп 3735/1, све у                                   
КО Пепељевац.  

 
Улица 14 

 
Назив Крунска даје се улици која почиње од 

Омладинске улице, између кп 1087 и кп 1120, иде дуж 
кп 1088, и завршава се између кп 1033 и кп 1094/1, све у 
КО Пепељевац.  

 
Улица 15 

 
Назив Светосавска даје се улици која почиње од 

улице Светислава Ивановића-Тисе, између кп 1103 и                 
кп 1267/1, иде дуж кп 4054, 4055, и завршава се између 
кп 1299/1 и кп 1288/2, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 16 

 
Назив Омладинска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Светислава Ивановића-Тисе, између                
кп 1203 и кп 2632/1, иде дуж кп 4051, и завршава се код 
кп 1088, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 17 

 
Назив Радничка даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Светислава Ивановића-Тисе, између                 
кп 1207/1 и кп 1205, иде дуж кп 1206, кп 1214, и 
завршава се код постојеће улице Светислава Ивановића-
Тисе, између кп 1223/3 и кп 1210, све у КО Пепељевац. 

 
Улица 18 

 
Назив Пушкинова даје се улици која почиње од 

постојеће улице Светислава Ивановића-Тисе, између                     
кп 1272 и кп 2586, иде дуж кп 2605/1, и завршава се 
између кп 1282 и кп 2571/3, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 19 

 
Назив Јесењина даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Радојка Ивановића-Тисе, између                         

кп 494/4 и кп 494/1, иде дуж кп 494/2, и завршава се 
између кп 495/6 и кп 495/5, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 20 

 
Назив  Војислава Илића даје се улици која  почи-

ње постојеће улице Радојка Ивановића-Тисе, између                 
кп 460 и кп 438/1, иде дуж кп 439, кп 440/1, све у                         
КО Пепељевац. 

 
Улица 21 

 
Назив Доситејева даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Бегово Брдо, и постојеће 
Словенске улице , између кп 365/7 и кп 367, иде дуж целе 
кп 365/2, и завршава се између кп 365/12 и кп 368, све у 
КО Пепељевац. 

 
Улица 22 

 
Назив Карађорђева даје се  улици која  почиње од 

постојеће  Жупске , између кп 3577/2 и кп 3573/3, иде 
дуж кп 3580, и завршава се на граници са насељеним 
местом Лукавац, код кп 3569, све у КО Пепељевац.  

 
Заселак 1 

 
Назив Горњи заселак даје се засеоку који се налази 

између кп 775/3 и кп 775/2, кп 774/1, све у КО Пепељевац. 
 
 
47. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВУЧАК 
 

Улица 1 
 
Назив Капетана Коче  даје се улици која  почиње 

од границе са насељеним местом Пепељевац, између  
146 и кп 143/3, иде дуж кп 1421, и завршава се између  
520/2 и кп 386, све у КО Вучак.  

 
Улица 2 

 
Назив Вучачка даје се улици која  почиње од улице 

Капетана Коче, између кп 520/2 и кп 576, иде јужно, дуж 
кп 1421, и завршава се код Црквене улице, између            
кп 541/3 и кп 913, све у КО Вучак. 

 
Улица 3 

 
Назив Ливина даје се улици која почиње од Вучачке 

улице, између кп 878/1 и кп 880/2, иде дуж кп 879, и 
завршава се између кп 900 и кп 898, све у КО Вучак.  

 
Улица 4 

 
Назив Црквена даје се улици која  почиње између 

кп 924/2 и кп 539, иде дуж кп 1421, кп 1425, кп 1145, и 
завршава се између кп 1161/3 и кп 1166, све у КО Вучак. 

 
Улица 5 

 
Назив Цвијићева даје се улици која почиње од  улица 

Капетана Коче и Вучачке, између кп 576 и кп 386, иде дуж 
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кп 573, кп 1424, кп 798, и завршава се код улице Краља 
Александра, између кп 775 и кп 803, све у КО Вучак. 

 
Улица 6 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Лазарица, код 
кп 170/1, иде дуж кп 1422, кп 1423, и завршава се између 
кп 697 и кп 724/1, све у КО Вучак.  

 
Улица 7 

 
Назив Краља Александра даје се улици која 

почиње од улице Краља Петра Првог , између кп 710/1 и 
кп 702, иде дуж кп 691, кп 1423, и завршава се између   
кп 1203 и кп 1302, све у КО Вучак. 

 
 
48. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУКАВАЦ 
 

Улица 1 
 
Назив Светог Саве даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Пепељевац, између                        
кп 62/5 и кп 63, иде дуж кп 728, и завршава се на граници 
са насељеним местом Мешево, између кп 697/2 и                            
кп 694/1, све у КО Лукавац.  

 
Улица 2 

 
Назив Карађорђева даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Пепељевац, између                             
кп 106/3 и кп 107, иде дуж кп 729, и завршава се на 
граници са насељеним местом Церова, између кп 540 и 
кп 466, све у КО Лукавац.  

 
Улица 3 

 
Назив Првомајска даје се улици која  почиње од 

улице Светог Саве, између кп 573 и кп 690/1, иде дуж                   
кп 733, кп 515, и завршава се код Карађорђеве улице, 
између кп 84 и кп 516/1, све у КО Лукавац. 

 
Улица 4 

 
Назив Обилићева даје се улици која  почиње од 

улице Светог Саве , између кп 67/2 и кп 592, иде дуж                
кп 566, кп 69, кп 104, и завршава се код Карађорђеве 
улице, између кп 105/2 и кп 101, све у КО Лукавац. 

 
Улица 5 

 
Назив Бањска даје се улици која почиње од  

Карађорђеве улице, између кп 110/1 и кп 269, иде дуж          
кп 732, и завршава се код Улице липа, између кп 249 и 
кп 244/1, све у КО Лукавац.  

 
Улица 6 

 
Назив Улица Липа  даје се улици која  почиње од 

Карађорђеве улице, између кп 285/1 и кп 309, иде дуж        
кп 730, и завршава се између кп 244/1 и кп 297, све у                    
КО Лукавац. 

49. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЂУНИС 
 

Улица 1 
 
Назив Драгомира Марковића даје се улици која  

почиње од границе са насељеним местом Прасковче, на 
кп 6436/57, пружа се дуж кп 6391 и кп 6392 и завршава 
на граници са насељеним местом Каоник, између                        
кп 5857/2, све у КО Ђунис и кп 1597 КО Каоник.  

 
Улица 2 

 
Назив Железничка даје се улици која  почиње од 

улице Драгомира Марковића, између кп 6353/1 и                          
кп 1087/2, пружа се преко кп 1132/2, дуж кп 1132/1 и 
завршава између кп 1129/1 и кп 980, КО Ђунис. 

 
Улица 3 

 
Назив Цара Душана даје се улици која  почиње од 

улице Драгомира Марковића, између кп 5789 и                             
кп 5410/1, пружа се делом дуж кп 5800 и завршава 
између кп 5797 и кп 5393/2, КО Ђунис.  

 
Улица 4 

 
Назив Милојке Јоцић даје се улици која почиње од 

улице Драгомира Марковића, између кп 5788 и                              
кп 5759/2, пружа се дуж кп 5774, делом дуж кп 6421 и 
завршава између кп 5893 и кп 5722, КО Ђунис. 

 
Улица 5 

 
Назив Михајла Пупина даје се улици која  почиње 

од улице Драгомира Марковића, између кп 5431 и                       
кп 5748, пружа се делом дуж кп 6348 и завршава између 
кп 5488 и кп 5510/1, КО Ђунис. 

 
Улица 6 

 
Назив Степе Степановића даје се улици која  

почиње од улице Михајла Пупина, између кп 5747 и                    
кп 5501, пружа се делом дуж кп 6409, делом дуж кп 6421 
и завршава између кп 5764/1 и кп 5732, КО Ђунис. 

 
Улица 7 

 
Назив Стефана Немање даје се улици која   

почиње од улице Драгомира Марковића, између                            
кп 5033/2 и кп 5031, пружа се преко кп 5033/5, кп 5033/3, 
делом дуж кп 4893/3, преко кп 4890/6, делом дуж кп 4873 
и завршава измеђ у кп 4856 и кп 4874, КО Ђунис. 

 
Улица 8 

 
Назив Грофа Рајевског даје се улици која  почиње 

од улице Драгомира Марковића, између кп 3355/5 и                       
кп 4667/1, пружа се преко кп 4668, делом дуж кп 3304 и 
завршава на кп 3331, КО Ђунис.  

 
 
 
 



      26.12.2019.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/3                                     31 
 
 

 

Улица 9 
 

Назив Живојина Мишића даје се улици која  
почиње од улице Драгомира Марковића, између кп 4618 
и кп 3367, пружа се делом дуж кп 6415 и завршава 
између кп 5087/4 и кп 4611, КО Ђунис. 

 
Улица 10 

 
Назив Стефана Првовенчаног даје се  улици која 

почиње од улице Драгомира Марковића, између               
кп 3365/1 и кп 3186/5, пружа се делом дуж кп 6405, 
прелази преко кп 3374/2 кп 3374/1 и завршава на кп 6407, 
КО Ђунис. 

 
Улица 11 

 
Назив Светог Саве даје се улици која почиње од 

улице Драгомира Марковића, на кп 3012, пружа се 
делом дуж кп 6343 и завршава на кп 6403, КО Ђунис.  

 
Улица 12 

 
Назив Кнеза Милоша даје се улици која  почиње 

од  улице Светог Саве, између кп 3011 и кп 2955, пружа 
се дуж кп 3001 и завршава између кп 2980/2 и кп 6400, 
КО Ђунис. 

 
Улица 13 

 
Назив Милутина Миланковића даје се улици која 

почиње од улице  Драгомира Марковића, на кп 2603, 
пружа се делом дуж кп 497, делом кп 2624 и завршава на 
кп 2631/1, КО Ђунис. 

 
Улица 14 

 
Назив Царице Милице даје се улици која  почиње 

од улице Драгомира Марковића, на кп 3015, пружа се 
границом кп 3015 и кп 3016, преко кп 3018 и завршава 
на кп 6410, код кп 2061, КО Ђунис.  

 
Улица 15 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која  почиње од 

улице Царице Милице, између кп 3019 и кп 3052/1, 
пружа се делом дуж кп 3017 и завршава на граници                      
кп 3034 и кп 3035, КО Ђунис.  

 
Улица 16 

 
Назив Карађорђева даје се улици која  почиње на 

раскрсници, од  улице Царице Милице, између кп 2061 
и кп 6342, пружа се делом дуж кп 6410, прелази преко 
кп 2039, кп 2038, кп 2035/1 и завршава на кп 6410,                       
КО Ђунис. 

 
Улица 17 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која 

почиње на раскрсници улица Карађорђеве и Царице 
Милице, између кп 2061 и кп 6342, пружа се делом дуж 

кп 6410, делом кп 6342, делом дуж кп 6393 и завршава 
код кп 1345, КО Ђунис. 

 
Улица 18 

 
Назив Цара Лазара даје се улици која  почиње од 

улице Драгомира Марковића, између кп 2614/2 и                            
кп 3009/4, пружа се делом дуж кп 6400 и завршава 
између кп 2651 и кп 2977, КО Ђунис.  

 
Улица 19 

 
Назив Радомира Путника даје се улици која 

почиње од улице Цара Лазара, пружа се делом дуж                       
кп 2634/10 и завршава на кп 2637/1, између кп 2641 и                 
кп 2636/3, КО Ђунис. 

 
Заселак 1 

 
Назив Ловачки вис даје се засеоку који  обухвата 

кп 3602, КО Ђунис. 
 

Заселак 2 
 

Назив Манастирски  даје се засеоку који обухвата 
кп 4350/2, кп 4332, кп 4327/1 кп 6075/1, кп 6125 и кп 4292, 
КО Ђунис.  

  
 
50. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈОШЈЕ  

 
Улица 1 

 
Назив Радомира Милошевића  даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Каоник, 
између кп 1407/1 и кп 1315, иде целом дужином кп 1395, 
наставља се делом дуж кп 1953, улица се завршава 
између кп 1010 и кп 1957, све остало у КО Јошје.   

 
Улица 2 

 
Назив Стефана Немање  даје се улици која почиње 

од улице Радомира Милошевића, између кп 986 и                            
кп 1010, иде делом дуж кп 1953, скреће и иде делом дуж 
кп 1955, улица се завршава између кп 490 и кп 569, све у 
КО Јошје.  

 
Улица 3 

 
Назив Бранка Радичевића даје се улици која 

почиње од раскршћа улица Радомира Милошевића и 
Стефана Немање између кп 986 и кп 1087, иде делом дуж 
кп 1957, наставља се целом дужином кп 947, скреће и 
иде делом дуж кп 1958, улица се завршава између кп 933 
и кп 1171, све у КО Јошје.    

 
Улица 4 

 
Назив Доситеја Обрадовића даје се улици која  

почиње између кп 1124 и кп 1349/2, иде делом дуж                       
кп 1348, прелази преко улице Радомира Милошевића, 
наставља се целом дужином кп 1518, улица се завршава 
између кп 1523 и кп 1508, све у КО Јошје.   
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Улица 5 
 

Назив Властимира Стевановића даје се улици 
која почиње на граници са насељеним местом Каоник, 
између кп 1416 (КО Јошје) и кп 714 (КО Каоник), иде 
делом дуж кп 5453, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Ђунис, између кп 1918/1 (КО Јошје) 
и кп 5446 (КО Каоник).  

 
 
51. НАСЕЉЕНО МЕСТО КАОНИК 

 
Улица 1 

 
Назив Горана Милошевића даје се улици која   

почиње од постојеће улице Добросава Стојковића, 
између кп 4135/4 и кп 4071, иде целом дужином                         
кп 4078/1, кп 4104 и целом дужином кп 5485, улица се 
завршава на граници са насељеним местом Црквина, 
између кп 5176 и кп 5253/2, све у КО Каоник.  

 
Улица 2 

 
Назив Добросава Стојковића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Добросава Стојковића, 
између кп 3973/2 и кп 3990, иде делом дуж кп 5457, 
улица се завршава на граници са насељеним местом 
Велики Шиљеговац, између кп 5413 и кп 5412, све у                 
КО Каоник.   

 
Улица 3 

 
Назив Надежде Петровић даје се улици која 

почиње од постојеће улице Миодрага Гајића, између                 
кп 3814/4 и кп 3777/1, иде целом дужином кп 3787 и 
целом дужином кп 3917, улица се завршава између                     
кп 5449 и кп 3919, све у КО Каоник.   

 
Улица 4  

 
Назив Милеве Марић даје се улици која почиње од 

постојеће улице Миодрага Гајића, између кп 3774 и                      
кп 3763/2, иде целом дужином кп 3773, делом дуж                        
кп 5484, улица се завршава између кп 3282/1 и кп 3960/2, 
све у КО Каоник.   

 
Улица 5 

 
Назив Ненада Петровића даје се улици која 

почиње од  постојеће улице Ненада Петровића, између 
кп 3538 и кп 3524/2, иде целом дужином кп 3537, улица 
се завршава између кп 3523 и кп 3533 све у КО Каоник.  

 
Улица 6 

 
Назив Радослава Стевановића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Радослава Стевановића, 
између кп 3466/5 и кп 3450, иде делом дуж кп 3461, 
прелази преко кп 3530/2, улица се завршава између                        
кп 3561 и кп 3565/2, све у КО Каоник. 

 
 
 

Улица 7 
 

Назив Лазе Костића даје се улици која почиње од 
постојеће улице Светислава Стојадиновића, између                    
кп 635/2 и кп 892/1, иде делом дуж кп 5461, улица се 
завршава између кп 609 и кп 940, све у КО Каоник. 

 
Заселак 1 

 
Назив Појатиште даје се засеоку који обухвата                     

кп 3166, кп 3170, кп 3167 и кп 3165/2, све у КО Каоник.  
 

Заселак 2 
 

Назив Свете Магдалене даје се засеоку који 
обухвата кп 2370/2, кп 2362 и кп 2349 са суседним 
катастарским парцелама, све у КО Каоник. 

 
 
52. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКИ  
       ШИЉЕГОВАЦ 
 

Улица 1 
 

Назив Кнеза Милоша даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Каоник, између кп 5412 
(КО Каоник) и кп 1658, иде целом дужином кп 9381,               
кп 9452, иде делом дуж кп 9382, улица се завршава 
између кп 5912/2 и кп 6017, све остало у КО Велики 
Шиљеговац.  

 
Улица 2 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од улице  Кнеза Милош, између кп 5916/1 и                     
кп 6017, иде делом дуж кп 9382, улица се завршава 
између кп 8356 и кп 8284, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 3 

 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од 

раскршћа улица Кнеза Милоша  и Краља Петра Првог, 
између кп 6017 и кп 6016/1, иде целом дужином кп 9384 
и кп 9385, улица се завршава на граници са насељеним 
местом Зебица, између кп 7905/3 и кп 7906, све у                            
КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 4 

 
Назив Сретена Динића даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Милоша, између кп 4172/1 и кп 5912/2, 
иде целом дужином кп 5901, прелази преко кп 9375, иде 
целом дужином кп 4218, кп 4209 и кп 3889, улица се 
завршава између кп 3893/3 и кп 3879, све у КО Велики 
Шиљеговац. 

 
Улица 5 

 
Назив Војводе Мишића даје се улици која  почиње 

од улице Кнеза Милоша, између кп 4094 и кп 4139/1, иде 
целом дужином кп 4137, прелази преко кп 9375, иде 
делом дуж кп 9383, целом дужином кп 9407, делом дуж 
кп 9390, скреће и иде делом дуж кп 9395, улица се 
завршава између кп 1460 и кп 1426/1, све у КО Велики 
Шиљеговац. 
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Улица 6 
 
Назив Кнеза Лазара даје се улици која почиње од 

улице  Војводе Мишића, између  кп 4033 и кп 3985, иде 
делом дуж кп 9383, скреће и иде целом дужином                           
кп 9411, улица се завршава између кп 4815 и кп 4401, све 
у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 7 

 
Назив Војводе Степе даје се улици која  почиње од 

улице Кнеза Милоша, између кп 1853/1 и кп 2566/2, иде 
целом дужином кп 9398, делом дуж кп 9395, скреће и 
иде делом дуж кп 9396, улица се завршава између                         
кп 1036/1 и кп 999, све у КО Велики Шиљеговац.  

 
Улица 8 

 
Назив Николе Пашића даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Милоша, између кп 1844 и кп 1839, иде 
делом дуж кп 9394, улица се завршава између кп 1600 и 
кп 1567, све у КО Велики Шиљеговац.  

 
Улица 9 

 
Назив Светих Петра и Павла даје се улици која 

почиње од улице Николе Пашића, између кп 1771/1 и                      
кп 1781, иде целом дужином кп 1773, прелази преко                     
кп 1778, кп 1777/1, кп 1555, кп 1557, кп 1559, кп 1562,         
кп 1765 и кп 1568, улица се завршава код улице Николе 
Пашића, на кп 1568, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 10 

 
Назив Витезова Карађорђеве звезде даје се улици 

која почиње од улице Војводе Мишића између кп 3288 и 
кп 3266, иде делом дуж кп 9406, улица се завршава 
између кп 3275/1 и кп 3268/2, све у КО Велики 
Шиљеговац. 

 
Улица 11 

 
Назив Иве Андрића даје се улици која почиње од 

улице Војводе Мишића, између кп 3264 и кп 3258, иде 
делом дуж кп 3262, улица се завршава између кп 2631 и 
кп 3245, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 12 

 
Назив Крушевачка даје се улици која почиње од 

улице Војводе Мишића, између кп 3255 и кп 3336, иде 
делом дуж кп 9390, улица се завршава између кп 3244 и 
кп 3242, све у КО Велики Шиљеговац.  

 
Улица 13 

 
Назив Драгослава Голе Милојевића даје се улици 

која почиње од улице Војводе Мишића, између кп 3321 
и кп 3425, иде целом дужином кп 3436, делом дуж                          
кп 9390, улица се завршава између кп 1370 и кп 1324, све 
у КО Велики Шиљеговац. 

 
 

Улица 14 
 
Назив Деспота Стефана даје се улици која почиње 

од улице Војводе Мишића, између кп 3413 и кп 4053, иде 
делом дуж кп 9408, улица се завршава између кп 3439/4 
и кп 3500/1, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 15 

 
Назив грофа Рајевског даје се улици која почиње 

од улице Војводе Мишића, између кп 3400 и кп 3370, иде 
делом дуж кп 3385, скреће и иде делом дуж кп 3398, 
улица се завршава између кп 3395 и кп 4063, све у                      
КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 16 

 
Назив др Мирослава Панића даје се улици која 

почиње од улице  Кнеза Лазара, између кп 4010 и                            
кп 3643, иде делом дуж кп 3647, улица се завршава између 
кп 3628 и кп 3479/4, све у КО Велики Шиљеговац.  

 
Улица 17 

 
Назив Божина Симића даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Лазара, између кп 3970 и кп 3971, иде 
делом дуж кп 3965, улица се завршава између кп 3946 и 
кп 3947, све у КО Велики Шиљеговац.    

 
Улица 18 

 
Назив Симе Поповића  даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Лазара, између кп 3985 и кп 3990, иде 
делом дуж кп 3989, улица се завршава на кп 3973, све у 
КО Велики Шиљеговац.  

 
Улица 19 

 
Назив  Соколска  даје се улици која почиње од 

улице Кнеза Лазара, између кп 3912 и кп 3900/2, иде 
целом дужином кп 3911, улица се завршава између                 
кп 3935 и кп 3904, све у КО Велики Шиљеговац.  

 
Улица 20 

 
Назив Рујничка даје се улици која почиње од 

улице Кнеза Лазара, између кп 3855 и кп 3899, иде делом 
дуж кп 3856, целом дужином кп 3877, делом дуж                           
кп 9413, целом дужином кп 5637, прелази преко кп 5069, 
скреће и иде делом дуж кп 9418, улица се завршава 
између кп 5039/3 и кп 5048, све у КО Велики 
Шиљеговац.  

 
Улица 21 

 
Назив Солунска даје се улици која почиње од 

Рујничке, између кп 3854/2 и кп 3857, иде делом дуж                         
кп 3856, улица се завршава на кп 3824, све у КО Велики 
Шиљеговац. 
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Улица 22 
 

Назив Српских владара даје се улици која почиње 
од улице Сретена Динића, између кп 4250/1 и кп 4228/1, 
иде делом дуж кп 94020, улица се завршава између                     
кп 5685 и кп 5678, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 23 

 
Назив Проте Аврама даје се улици која почиње од 

улице Краља Петра Првог, између кп 5922 и кп 5924/1, 
иде целом дужином кп 5923, прелази преко кп 9375, 
делом дуж кп 5678, скреће и иде делом дуж кп 9423, 
улица се завршава између кп 5733 и кп 5782, све у                 
КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 24 

 
Назив Кнегиње Милице  даје се улици која почиње 

од улице Краља Петра Првог, између кп 5946/3 и                       
кп 5967, иде делом дуж кп 5947, прелази преко кп 9375, 
скреће и иде делом дуж кп 5857, прелази преко кп 5843 
и кп 5841, улица се завршава на кп 5840/1, све у                       
КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 25 

 
Назив Душана Раденковића даје се улици која 

почиње од улице Краља Петра Првог, између кп 5962 и 
кп 6375, иде целом дужином кп 6376, улица се завршава 
на кп 9375, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 26 

 
Назив Вука Караџића даје се улици која почиње 

од улице Краља Петра Првог, између кп 6357 и кп 6355, 
иде целом дужином кп 6356, прелази преко кп 9375, 
скреће и иде целом дужином кп 6409/4, улица се 
завршава између кп 6409/3 и кп 6409/1, све у КО Велики 
Шиљеговац. 

 
Улица 27 

 
Назив Цветна  даје се улици која почиње од улице 

Вука Караџића, између кп 6343 и кп 6341, иде целом 
дужином кп 6342 и кп 6335/1, улица се завршава између 
кп 6345 и кп 6334, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 28 

 
Назив Ђуре Хорватовића даје се улици која 

почиње од улице Краља Петра Првог, између кп 6300 и 
кп 6772, иде целом дуж кп 6293, прелази преко кп 9375, 
иде целом дужином кп 6446, прелази преко кп 9380, 
улица се завршава на кп 6469, све у КО Велики 
Шиљеговац. 

 
Улица 29 

 
Назив Видовданска даје се улици која почиње од 

улице Краља Петра Првог, између кп 8341 и кп 8346, иде 
целом дужином кп 8345 и кп 8407, прелази преко                           
кп 9375, кп 8435/2, кп 8436/2, целом дужином кп 8436/1, 

скреће и иде делом дуж кп 9434, улица се завршава између 
кп 6712 и кп 6727/1, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 30 

 
Назив Светог Саве даје се улици која почиње од 

Видовданске улице, између кп 8437 и кп 8449/3, иде 
делом дуж кп 9434, улица се завршава између кп 8622/1 
и кп 8442/2, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 31 

 
Назив Краља Милана  даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Милоша, између кп 2171/1 и кп 2160/2, 
иде целом дужином кп 2170, прелази преко кп 9375, 
целом дужином кп 2196, наставља се делом дуж кп 9400, 
улица се завршава између кп 2333 и кп 2314/1, све у        
КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 32 

 
Назив Хиландарска  даје се улици која почиње од 

улице Кнеза Милоша, између кп 2560 и кп 2558, иде 
целом дужином кп 2559, кп 2501, делом дуж кп 2344, иде 
делом дуж кп 9402, улица се завршава између кп 2472 и 
кп 2349, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 33 

 
Назив Генерала Черњајева даје се улици која 

почиње од улице Кнеза Милоша, између кп 2537/3 и                  
кп 2694, иде делом дуж кп 2536, улица се завршава 
између кп 2519/3 и кп 2540, све у КО Велики 
Шиљеговац. 

 
Улица 34 

 
Назив Карађорђева  даје се улици која почиње од 

улице Кнеза Милоша, између кп 2707 и кп 2709, иде 
целом дужином кп 2708, делом дуж кп 3087, улица се 
завршава на кп 3091, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 35 

 
Назив Кнеза Михаила даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Милоша, између кп 2711 и кп 3105, иде 
делом дуж кп 3103, кп 2746, делом дуж кп 3006, скреће 
и иде делом дуж кп 9402, улица се завршава између            
кп 2819 и кп 2790, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 36 

 
Назив Церска даје се улици која почиње од улице 

Кнеза Милоша , између кп 3113/1 и кп 3118, иде целом 
дужином кп 3109, прелази преко кп 3115, целом 
дужином кп 3090, улица се завршава између кп 3092 и 
кп 3089, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 37 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која 

почиње од улице Кнеза Милоша, између кп 3073 и               
кп 4099/1, иде делом дуж кп 9405, скреће и иде целом 



      26.12.2019.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 16/3                                     35 
 
 

 

дужином кп 7145, прелази преко кп 9576, делом дуж                       
кп 9429, улица се завршава између кп 2964 и кп 7273, све 
у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 38 

 
Назив Војводе Бојовића даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Милоша, између кп 4125/1 и кп 6022/5, 
иде делом дуж кп 6024, прелази преко и завршава се на 
кп 6030, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 39 

 
Назив Школска даје се улици која почиње од 

Јастребачке улице, између кп 6062 и кп 6061, иде делом 
дуж кп 6053, скреће и иде целом дужином кп 6068, улица 
се завршава на кп 7078, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 40 

 
Назив Бранивоја Ракића даје се улици која   

почиње од улице Краља Петра Првог, између кп 5968 и 
кп 6127, иде целом дужином кп 5978, прелази преко              
кп 9426, иде делом дуж кп 6170, улица се завршава 
између кп 6122/2 и кп 6173, све у КО Велики 
Шиљеговац. 

 
Улица 41 

 
Назив Војводе Путника  даје се улица која почиње 

од Јастребачке улице, између кп 6106 и кп 5991, иде 
делом дуж кп 9426, улица се завршава код улице 
Бранивоја Ракића, између кп 6121 и кп 5979, све у                     
КО Велики Шиљеговац. 

 
 
53. НАСЕЉЕНО МЕСТО БОЈИНЦЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Шиљеговачка даје се улици која  почиње 

између кп 500 и кп 501, иде делом дуж кп 9386, скреће и 
иде делом дуж кп 9415, улица се завршава између кп 454 
и кп 4599, све у КО Велики Шиљеговац. 

 
Улица 2 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која почиње  од 

Шиљеговачке улице, између кп 584 и кп 4592, иде делом 
дуж кп 9386, улица се завршава између кп 4584/1 и                       
кп 4702, све у КО Велики Шиљеговац.  

 
Заселак 1 

 
Назив Заселак Панића даје се засеоку који обухва-

та кп 233/1, кп 232, кп 236, кп 237, кп 238 и кп 234/1, све 
у КО Велики Шиљеговац.  

 
 
 
 
 

54. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКА ЛОМНИЦА  
 

Улица 1  
 

Назив Буковички пут даје се улици која  почиње 
од улице Јастребачки пут, између кп 746 и кп 707/4, иде 
дуж кп 711/1, кп 923, кп 938, кп 894, кп 989, кп 1161, и 
завршава се на граници са насељеним местом Буковица, 
између кп 1146 и кп 1147, све у КО Ломница.  

 
Улица 2 

 
Назив Јастребачки пут даје се улици која  почиње 

од границе са насељеним местом Трмчаре, између кп 186 
и кп 187/1, иде дуж кп 4125, кп 1728, кп 4145, кп 4147, 
кп 4152, и завршава се на граници са насељеним местом 
Буци, између кп 3272 и кп 4179, све у КО Ломница. 

 
Улица 3  

 
Назив Ломничких жртава даје се улици која  

почиње од улице Буковички пут, између кп 985 и кп 955, 
пружа се дуж кп 4135 и завршава на раскрсници са  
улицoм  Јастребачки пут, између кп 1760 и кп 1935/2,     
КО Ломница.   

Улица 4 
 
Назив Пана Ђукића даје се улици која  почиње од 

улице Ломничких жртава, између кп 1865 и кп 1930, 
пружа се дуж кп 4189 и делом кп 4141 и завршава између 
кп 1844 и кп 2279, КО Ломница.  

 
Улица 5 

 
Назив Саве Шумановића даје се улици која 

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 4114 и              
кп 2231, прелази преко кп 2246, делом кп 4114 и делом 
кп 4143 а завршава између кп 2333/2 и кп 2355,                            
КО Ломница.   

Улица 6 
 
Назив Малише Вучићевића даје се улици која  

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 2431/1 и               
кп 2406/2, пружа се делом кп 4148 и завршава између               
кп 2420 и кп 2383, КО Ломница. 

 
Улица 7 

 
Назив Мичетова даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут, на кп 1946, пружа се дуж кп 4146 
и завршава се између кп 2222 и кп 2202, КО Ломница. 

 
Улица 8 

 
Назив  Берковачка даје се улици која  почиње од 

улице Јастребачки пут, на кп 2215, прелази преко              
кп 2223, кп 4107, делом дуж кп 4160, делом кп 2187 и 
завршава између кп 2183 и кп 2176, КО Ломница. 
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Улица 9 
 
Назив Коштанска даје се улици која  почиње од 

улице Берковачке, између кп 2576/1 и кп 2647, пружа се 
делом дуж кп 4160 и завршава на кп 2618, КО Ломница. 

 
Улица 10 

 
Назив Михајла Пупина даје се улици која  почиње 

од улице Јастребачки пут, између кп 2875 КО Ломница 
и кп 197 КО Буци, пружа се преко кп 4179 КО Ломница 
и делом кп 4154 КО Ломница и завршава између кп 2888 
и кп 2500, обе у КО Ломница.  

 
Улица 11 

 
Назив Мире Алечковић  даје се назив улици која  

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 2457/2 и              
кп 2464, пружа се преко кп 2462, делом кп 4155, кп 2484, 
делом кп 4154 и завршава на кп 2888, КО Ломница. 

 
Улица 12 

 
Назив Милутина Миланковића даје се улици која  

почиње од улице Јастребачки пут, на кп 4147, пружа се 
делом кп 4151 и завршава између кп 2393 и кп 2960,       
КО Ломница.  

 
Улица 13 

 
Назив Пуковника Гавриловића даје се улици која  

почиње од улице Милутина Миланковића, на кп 4120, 
прелази преко дела кп 4153, преко кп 2918/2, кп 2918/1, 
кп 2919/4, кп 2919/2 и завршава на кп 2919/1,                      
КО Ломница. 

 
Улица 14 

 
Назив Шилерова даје се улици која почиње од 

улице  Михајла Пупина и пружа се дуж целе кп 2813 и 
завршава код границе са насељеним местом Буци, 
између кп 2810/2 и кп 2808/1, КО Ломница. 

 
Улица 15 

 
Назив Хајук Вељкова даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут, на кп 1727, прелази преко              
кп 1797 и пружа се дуж кп 1788 и завршава између                        
кп 1805 и кп 1787, КО Ломница.  

 
Улица 16 

 
Назив Ломничка даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут, на кп 1565, прелази преко дела 
кп 1599, прелази преко кп 4107, кп 1537, кп 1540/1,          
кп 1542/3 и завршава на кп 1542/2, КО Ломница.  

 
Улица 17 

 
Назив Изворска даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут, између кп 681 и кп 686, пружа се 
дуж кп 4134/2 и кп 4134/1 и завршава између кп 910/1 и 
кп 723, КО Ломница.  

Улица 18 
 
Назив Омладинска даје се улици која почиње од 

улице   Изворске, између кп 695/1 и кп 688, пружа се дуж             
кп 693/1 и завршава између кп 709/1 и кп 692/1, КО Ломница.   

 
 
55. НАСЕЉЕНО МЕСТО МОДРИЦА  
 

Улица 1 
 
Назив Јастребачки пут даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Трмчаре између             
кп 1473/1 и кп 1472/1, иде целом дужином кп 1474,                    
кп 1478, кп 1465, прелази преко кп 2349/2, иде целом 
дужином кп 178, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Велико Головоде, између кп 179/1 и 
кп 2/2, све у КО Модрица.  

 
Улица 2 

 
Назив Расинска даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут између кп 1470/1 и кп 1476/1, иде 
целом дужином кп 1475/2, кп 154, прелази преко                         
кп 2349/2, иде целом дужином кп 17, улица се завршава 
на граници са насељеним местом Велико Головоде, 
између кп 1/3 и кп 2/9, све у КО Модрица. 

 
Улица 3 

 
Назив Модричка даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут између    кп 221 и кп 1464/1, иде 
делом дуж кп 2349/2, целом дужином кп 2350, улица се 
завршава  на граници са насељеним местом Дворане, 
између кп 2121/4 и кп 2183/3, све у КО Модрица.  

 
Улица 4 

 
Назив Милеве Ајнштајн даје се улици која почиње  

од  Модричке улице између кп 1432/3 и кп 1561, иде 
делом дуж кп 2351, скреће и иде делом дуж кп 2366 
(прелазећи на суседне катастарске парцеле), прелази 
преко кп 620/1, кп 620/10, кп 622/1, кп 624, делом дуж         
кп 650, улица се завршава на кп 666, све у КО Модрица. 

 
Улица 5 

 
Назив Светих Врача даје се улици која почиње од 

улице Милеве Ајнштајн  између кп 1433/3 и кп 1394/3, 
иде делом дуж кп 2367, улица се завршава између кп 230 
и кп 282/1, све у КО Модрица. 

 
Улица 6 

 
Назив Видиковачка  даје се улици која почиње од 

улице Јастребачки пут, између кп 1539 и кп 1667, иде 
целом дужином кп 2368, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Трмчаре, између кп 1721 и                         
кп 1724/1, све у КО Модрица. 
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Улица 7 
 

Назив Лазе Костића даје се улици која почиње од 
Модричке улице, између кп 1277/2 и кп 865/1, иде целом 
дужином кп 906, кп 856, делом дуж кп 910, улица се 
завршава између кп 898/1 и кп 2345, све у КО Модрица. 

 
Улица 8 

 
Назив Занатска даје се улици која почиње од 

Модричке улице, између кп 897 и кп 907, иде делом дуж 
кп 910, делом дуж кп 2363, скреће и иде делом дуж                 
кп 2358, прелази преко кп 1092, иде целом дужином                     
кп 1100, улица се завршава између кп 1087 и кп 2033/2, 
све у КО Модрица. 

 
Улица 9 

 
Назив Царице Милице даје се  улици која  почиње 

од Занатске улице, између кп 1125 и кп 2345, иде делом 
дуж кп 2363, улица се завршава између кп 2033/2 и                    
кп 2345, све у КО Модрица. 

 
Улица 10 

 
Назив Св. Марије Магдалене даје се улици која  

почиње од Модричке улице, између кп 2011/2 и кп 2149, 
иде целом дужином кп 2147, улица се завршава између 
кп 2136 и кп 2134/2, све у КО Модрица. 

 
Улица 11 

 
Назив Јефимијина даје се улици која  почиње од 

улице Свете Марије Магдалене, између кп 2052 и                         
кп 2345, прелази преко кп 2054, прелази делом дуж                      
кп 2345, улица се завршава између кп 2062/6 и кп 1075, 
све у КО Модрица. 

 
Улица 12 

 
Назив Змај Јовина даје се улици која почиње од 

Модричке улице, између кп 121/1 и кп 1210, иде целом 
дужином кп 1250/2 и целом дужином кп 1259/5, улица 
се завршава између кп 1259/4 и кп 1259/2, све у                              
КО Модрица. 

 
Улица 13 

 
Назив Милана Топлице даје се улици која почиње 

од Модричке улице, између кп 1181 и кп 1180, иде делом 
дуж кп 2372, улица се завршава између кп 1188 и               
кп 1169, све у КО Модрица. 

 
 
56. НАСЕЉЕНО МЕСТО ТРМЧАРЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Јоакима Вујића даје се улици која почиње  

између кп 131/1 и кп 131/4, иде дуж кп 131/2, кп 2604, и 
завршава се између кп 347/1 и кп 305, све у КО Трмчаре. 

 
 

Улица 2 
 

Назив Трмчарска даје се улици која почиње од 
Јоакима Вујића , између кп 347/1 и кп 344, иде дуж                      
кп 2605, и завршава се између кп 1019/1 и кп 1020/3, све 
у КО Трмчаре. 

 
Улица 3 

 
Назив Видиковачка даје се улици која почиње  од 

улица: Јоакима Вујића   и Трмчарске , између кп 305 и 
кп 344, иде северно, дуж кп 2605, и завршава се на 
граници са насељеним местом Модрица, између кп 312 
и кп 316/1, све у КО Трмчаре.  

 
Улица 4 

 
Назив Милунке Савић даје се улици која почиње 

од Трмчарске, између кп 1103 и кп 1024/1, иде 
југоисточно, дуж кп 2605, и завршава се код улице 
Царице Милице и Толстојеве, на кп 2613, све у                             
КО Трмчаре.  

 
Улица 5 

 
Назив Обилићева даје се улици која почиње од  

Трмчарске улице и Милунке Савић, између кп 1019/1 и 
кп 1103, иде дуж кп 1104, кп 2616, кп 1486 и завршава се 
код улице Царице Милице, код кп 1503, све у                           
КО Трмчаре.  

 
Улица 6 

 
Назив Царице Милице даје се улици која почиње 

од улице Милунке Савић и Толстојеве, између кп 1263 и 
кп 594, иде дуж кп 2613, и завршава се између кп 1828/2 
и кп 2129/2, све у КО Трмчаре.  

 
Улица 7 

 
Назив Толстојева даје се улици која почиње од 

улице  Милунке Савић и Царице Милице, између кп 594 
и кп 573, иде дуж кп 2612, и завршава се код улице Цара 
Лазара , између кп 1829/2 и кп 1848, све у КО Трмчаре. 

 
Улица 8 

 
Назив Слатинска даје се улици која почиње од 

улице Царице Милице и Цара Лазара , између кп 2129/3 
и кп 2113, иде дуж кп 2613, кп 2626, и завршава се на  
граници са насељеним местом Слатинa, код кп 2232/5, 
све у КО Трмчаре. 

 
Улица 9 

 
Назив Цара Лазара даје се улици која почиње од 

улице Царице Милице  и  Слатинске улице, иде дуж               
кп 2112, кп 2612, и завршава се на граници са насељеним 
местом Сеземче, код кп 2060, све у КО Трмчаре. 
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Улица 10 
 

Назив Марка Краљевића даје се улици која 
почиње од улице Милунке Савић  између кп 1087 и                     
кп 1237, иде дуж кп 1224/1, сече Обилићеву улицу, 
наставља дуж кп 2616, кп 1213, и завршава се између                 
кп 1200 и кп 1333, све у КО Трмчаре. 

 
Улица 11 

 
Назив Топличина даје се улици која почиње од 

Обилићеве улице, између кп 1322  и кп 1312/1, иде дуж 
кп 2515, и завршава се између кп 1341 и кп 1309/2, све у 
КО Трмчаре.  

 
Улица 12 

 
Назив Браће Југовића даје се улици која почиње 

од Обилићеве улице, између кп 1276 и кп 1477/1, иде 
дуж кп 2614, и завршава се између кп 1466 и кп 1480, све 
у КО Трмчаре. 

 
Улица 13 

 
Назив Цветна даје се улици која почиње од улице 

Милунке Савић, између кп 611 и  кп 630, иде дуж кп 612, 
кп 613/12, и завршава се на кп 613/11, све у КО Трмчаре. 

 
Улица 14 

 
Назив Змај Јовина даје се улици која почиње од 

Толстојеве улице, између кп 1832 и кп 1838, иде дуж       
кп 1833, и завршава се  на кп 540, све у КО Трмчаре. 

 
Улица 15 

 
Назив Веселина Николића даје се улици која 

почиње од улице Цара Лазара, између кп 1849 и кп 1851, 
иде дуж кп 1850, и завршава се између кп 1844/2 и                      
кп 1852, све у КО Трмчаре. 

 
Улица 16 

 
Назив Расинска даје се улици која почиње од 

Јоакима Вујића, код кп 302/2, пролази кроз кп 303/2, и 
завршава се на кп 302/8, између кп 302/7 и кп 302/1, све 
у КО Трмчаре. 

 
Улица 17 

 
Назив Јастребачки пут даје се улици која почиње 

од границе  са насељеним местом Модрица, између                      
кп 119/1 и кп 124/1, иде дуж кп 127/2, кп 131/5, кп 2602, 
кп 2598 и завршава се на граници са насељеним местом 
Велика Ломница, између кп 240/2 и кп 243/1, све у                        
КО Трмчаре. 

 
Заселак 1 

 
 Назив Павлово даје се засеоку који се налази 

између кп 1953, кп 1957, кп 1943 и кп 1934, све у                            
КО Трмчаре. 

 

57. НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЗЕМЧЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Цара Лазара даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Трмчаре, између кп 224/1 
и кп 228/1, иде дуж кп 1659, кп 227, кп 214, кп 199,                         
кп 381, кп 445, и завршава се између кп 447 и кп 567/2, 
све у КО Сеземче.  

  
Улица 2 

 
Назив Радомира Мићића даје се улици која  

почиње од  улице  Цара Лазара, између кп 550 и кп 1632, 
иде југоисточно, дуж кп 445, кп 711, кп 1209, и завршава 
се између кп 1210 и кп 1341, све у КО Сеземче. 

 
Улица 3 

 
Назив Софије Јовановић даје се улици која  

почиње од улице Цара Лазара и улице Радомира 
Мићића,  између кп 447 и кп 549, иде дуж кп 453, кп 1645 
и завршава се између кп 527/1 и кп 1646, све у                                
КО Сеземче.  

 
 
58. НАСЕЉЕНО МЕСТО СЛАТИНА  
 

Улица 1 
 
Назив  Слатинска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Трмчаре, између кп 33/3 
и кп 35/1, иде дуж кп 208, кп 248, и завршава се на                        
кп 340, све у КО Слатина.   

 
Улица 2 

 
Назив Палих бораца даје се улици која  почиње 

између кп 152 и кп 218, иде дуж кп 515, пролази кроз                 
кп 339, иде дуж кп 519, и завршава се између кп 328 и            
кп 330, све у КО Слатина.   

 
Улица 3 

 
Назив Јастребачка даје се улици која  почиње од 

улице Радомира Мићића, између кп 342 и кп 231, иде 
дуж кп 521, и завршава се између кп 354/16 и кп 401/2, 
све у КО Слатина. 

 
 
59. НАСЕЉЕНО МЕСТО БУКОВИЦА  

 
Улица 1 

 
Назив  Буковички пут даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Велика Ломница, 
између кп 24 и кп 25/1, иде дуж целих кп 71, кп 383, и 
завршава се између кп 382 и кп 381, све у КО Буковица.  

 
Улица 2 

 
Назив Максима Горког даје се улици која почиње 

од улице Буковички пут, између кп 70/2 и кп 62/1, иде 
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дуж кп 70/3, кп 388/6, пресеца кп 1525, иде дуж кп 1533, 
кп 744 и завршава се на кп 726, све у КО Буковица. 

 
Улица 3 

 
Назив Бранка Перишића даје се улици која  

почиње од улице Максима Горког  између кп 371 и                     
кп 403/1, иде дуж кп 1531, кп 45, и завршава се између 
кп 70/4 и кп 52, све у КО Буковица. 

 
Улица 4 

 
Назив Добрице Ћосићa даје се улици која  почиње 

од улице Максима Горког, између кп 511 и кп 743, иде 
дуж кп 744, кп 787, и завршава се између кп 479 и кп 796, 
све у КО Буковица. 

 
 
60. НАСЕЉЕНО МЕСТО БУЦИ  

 
Улица 1 

 
Назив Јастребачки пут даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Велика Ломница, на                
кп 200, пружа се дуж кп 1811, кп 1812, кп 719, кп 753, 
делом дуж кп 1818/1, дуж кп 1235/3, кп 996/4, кп 1098/3, 
делом дуж кп 1819 и завршава између кп 1060 и кп 1009, 
КО Буци.  

 
Улица 2 

 
Назив Шилерова даје се улици која од  почиње од 

границе са насељеним местом Велика Ломница, између 
кп 189 и кп 124/2, пружа се дуж кп 198, кп 106, кп 323 и 
завршава код улице Јастребачки пут, између кп 320/2 и 
кп 476, КО Буци. 

 
Улица 3 

 
Назив Десанке Максимовић даје се улици која 

почиње од улице Јастребачки пут, између кп 701 и                      
кп 1802, пружа се дуж кп 706, прелази преко кп 1802 и 
кп 681, дуж кп 1814 и завршава између кп 676/2 и                         
кп 1362/2, КО Буци.  

   
Улица 4 

 
Назив Стевана Сремца даје се улици која почиње 

од  улице Јастребачки пут, између кп 751 и кп 1193/3, 
пружа се целом дужином кп 752 и завршава између                    
кп 737 и кп 1201/1, КО Буци.  

 
Улица 5 

 
Назив Михајла Пупина даје се улици која почиње 

између кп 197 КО Буци и кп 2875 КО Ломница, пружа се 
дуж кп 1838 КО Буци и завршава између кп 188/2                        
КО Буци и кп 2874 КО Ломница.  

 
Улица 6 

 
Назив Бранислава Нушића даје се улици која 

почиње од улице Јастребачки пут, на кп 754, прелази 

преко кп 1800, кп 1183/3, кп 1183/2 и завршава на                            
кп 1184, КО Буци. 

 
Улица 7 

 
Назив Црквена даје се улици која почиње од  улице 

Јастребачки пут  на кп 1818/1, прелази преко дела                       
кп 1110, делом кп 1818/1, прелази преко кп 1105,                          
кп 1106, кп 1102, дуж кп 1096 и завршава на кп 1144,                         
КО Буци.  

 
Улица 8 

 
Назив Светосавска даје се улици која почиње од  

улице Јастребачки пут на кп 1189, прелази преко                          
кп 1124, делом кп 1125, преко кп 1146 и завршава на                    
кп 1147/2, КО Буци. 

 
Улица 9 

 
Назив  Јастребачки пут даје се улици која почиње 

од кп 1780, између кп 1760/9 и кп 1781/1, пружа се делом 
дуж кп 1780, дуж кп 1859, кп 1830, кп 1831, кратко 
прелази преко кп 1760/1, кп 1832 и завршава на кп 1833, 
између кп 1760/1 и кп 1772/1, КО Буци.  

 
Улица 10 

 
Назив Панчићева даје се улици која почиње од  

улице  Јастребачки пут од кп 1830, пружа се и завршава 
на кп 1772/1, КО Буци. 

 
Заселак 1 

 
Назив Ловиште даје се  засеоку који  обухвата део 

кп 1772/1, КО Буци.  
 
 
61. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗДРАВИЊЕ 

 
Улица 1 

 
Назив  Видовданска даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Пољаци, између кп 1165/2 
и кп 1181, иде делом дуж кп 2687, улица се завршава 
између кп 471 и кп 508/2, све у КО Здравиње. 

 
Улица 2 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од Видовданске улице, између кп 1766/2 и                  
кп 1710, иде делом дуж кп 1748, улица се завршава 
између кп 1743 и кп 1980, све у КО Здравиње. 

 
Улица 3 

 
Назив Кнеза Лазара даје се улици која почиње  од  

Видовданске улице, између кп 1603 и кп 1775, иде целом 
дужином кп 2683, улица се завршава код границе са 
насељеним местом Пољаци, између кп 1988 и кп 1997, 
све у КО Здравиње. 
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Улица 4 
 

Назив  Војводе Мишића даје се улици која почиње 
од улице Кнеза Лазара и границе са насељеним местом 
Пољаци, између кп 1995 и кп 2173, иде целом дужином 
кп 2695, улица се завршава на граници са насељеним 
местом Позлата, између кп 771/2 и кп 837/2, све у             
КО Здравиње.  

 
Улица 5 

 
Назив Мире Алечковић даје се улици која почиње 

између кп 2173 КО Здравиње и кп 954 КО Пољаци, иде 
дуж границе са насељеним местом Пољаци, делом дуж 
кп 1791, улица се завршава између кп 2002 КО Здравиње 
и кп 970 КО Пољаци. 

 
Улица 6 

 
Назив Браће Југовића даје се улици која почиње 

од Видовданске улице, између кп 2111 и кп 2262/2 иде 
делом дуж кп 2697, улица се завршава између кп 2130 и 
кп 2249, све у КО Здравиње. 

 
Улица 7 

 
Назив  Николе Пашића даје се улици која почиње 

од Видовданске улице, између кп 1402 и кп 1400, иде 
целом дужином кп 1401, скреће и иде делом дуж              
кп 2691, наставља се делом дужином кп 2693, улица се 
завршава код улице Војводе Мишића, између кп 2009/4 
и кп 2030, све у КО Здравиње. 

 
Улица 8 

 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од  

улице Војводе Мишића, између кп 733/1 и кп 783, иде 
делом дуж кп 2689, улица се завршава између кп 629/1 и 
кп 727/2, све у КО Здравиње. 

 
Улица 9 

 
Назив Његошева даје се улици која почиње од улице 

Војводе Мишића, између кп 802 и кп 808, иде целом 
дужином кп 806, улица се завршава код Јастребачке улице, 
између кп 786/2 и кп 784, све у КО Здравиње. 

 
Улица 10 

 
Назив Светосавска даје се назив улици која 

почиње од Јастребачке улице, између кп 786/2 и кп 616, 
иде делом дуж кп 2690, скреће и иде делом дуж кп 971, 
улица се завршава између кп 962 и кп 600, све у                            
КО Здравиње. 

 
Улица 11 

 
Назив Милоша Црњанског даје се улици која 

почиње  од Светосавске улице, између кп 961 и кп 789, 
иде целом дужином кп 2690, наставља се делом дуж                   
кп 2694, скреће и иде целом дужином кп 1875, улица се 
завршава између кп 1877/2 и кп 1873/1, све у                                 
КО Здравиње. 

Улица 12 
 

Назив Милоша Обилића даје се улици која 
почиње од улице Милоша Црњанског  између кп 1874/2 
и кп 952, иде делом дуж кп 953, прелази преко кп 1870 и 
кп 1869, скреће и иде делом дуж кп 1856, улица се 
завршава између кп 1853 и кп 1878, све у КО Здравиње. 

 
Улица 13 

 
Назив Саве Ковачевића даје се улици која почиње 

од  Видовданске улице, између кп 1584 и кп 1554/2, иде 
делом дуж кп 1548, скреће и иде делом дуж кп 1562, 
улица се завршава између кп 1574 и кп 1519, све у                         
КО Здравиње. 

 
 
62. НАСЕЉЕНО МЕСТО ШОГОЉ 
 

Улица 1 
 

Назив Расинска  даје се улици која  почиње од 
границе са насељеним местом Витановац, код кп 98, иде 
дуж кп 1039, кп 1040, кп 1041, кп 1042, кп 1056, и 
завршава се на граници са насељеним местом Велики 
Купци, код кп 1051, све у КО Шогољ. 

 
Улица 2 

 
Назив Бране Црнчевића даје се улици која почиње 

од Расинске, између кп 433 и кп 468, иде дуж кп 1047,     
кп 1045, кп 189, и завршава се између кп 226/2 и кп 188/2, 
све у КО Шогољ. 

 
Улица 3 

 
Назив Милована Глишића даје се улици која почиње 

од Расинске, између кп 422 и кп 1038, иде дуж кп 1048, и 
завршава се између кп 819 и кп 751, све у КО Шогољ. 

 
Улица 4 

 
Назив Мире Алечковић даје се улици која почиње 

од улице  Милована Глишића, између кп 739 и кп 397, 
иде дуж кп 1046, кп 1050, и завршава се између кп 334 и 
кп 758, све у КО Шогољ. 

 
Улица 5 

 
Назив Станислава Биничког даје се улици која 

почиње од Расинске,  између кп 621/1 и кп 622/1, иде дуж 
кп 621/2, кп 643/9, кп 643/10, и завршава се између                         
кп 643/7 и кп 642, све у КО Шогољ. 

 
 
 

Улица 6 
 

Назив Раше Попова даје се улици која почиње од 
Расинске, између кп 978 и кп 1011/3, иде дуж кп 1052, и 
завршава се између кп 718 и кп 951, све у КО Шогољ.  
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Улица 7 
 

Назив Кајмакчаланска  даје се улици која почиње од 
Расинске, између кп 1020/2 и кп 1021/1, иде дуж кп 1021/2, 
кп 1004/5, кп 1004/6 и завршава се на кп 1004/7, све у             
КО Шогољ. 

 
 
  63. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВИТАНОВАЦ 

 
Улица 1 

 
Назив Витановачка даје се улици која почиње 

између кп 241 и кп 581/1, иде дуж кп 3020, кп 623, и 
завршава се између кп 653/1 и кп 617, све у                                    
КО Витановац. 

 
Улица 2 

 
Назив Мике Аласа даје се улици која почиње од 

Витановачке улице, између кп 929/2 и кп 945/6, иде дуж 
кп 943, кп 1272, кп 3029, и завршава се између кп 894/1 
и кп 1301, све у КО Витановац. 

 
Улица 3 

 
Назив Павла Вуисића  даје се улици која почиње 

од  улице Мике Аласа, између кп 1303/1 и кп 1302, иде 
дуж кп 3029, кп 3030/1, и завршава се код између кп 1942 
и кп 1783/3, све у КО Витановац. 

 
Улица 4 

 
Назив Бате Стојковића даје се улици која почиње 

од улице  Мике Аласа, између кп 617 и кп 970, иде 
источно, дуж кп 3019, кп 3021, и завршава се између              
кп 593 и кп 1038, све у КО Витановац. 

 
Улица 5 

 
 Назив Расинска даје се улици која почиње од 

улице  Мике Аласа, између кп 929/2 и кп 653/1, иде 
западно, дуж кп 3019, и завршава се између кп 668/1 и 
кп 923, све у КО Витановац. 

 
Улица 6 

 
Назив Теслина даје се улици која почиње од улице 

Мике Аласа, између кп 897/1 и кп 942/2, иде дуж              
кп 3032, дуж целе кп 920, дуж кп 3019, и завршава се 
између кп 711 и кп 673, све у КО Витановац. 

 
Улица 7 

 
Назив Ђуре Јакшића даје се улици која почиње од 

Теслине улице, између кп 709 и кп 914/2, иде дуж кп 715, 
кп 880, кп 857, кп 3027, и завршава се између кп 1354/3 
и кп 821/1, све у КО Витановац. 

 
Улица 8 

 
Назив Боре Станковића даје се улици која почиње 

од улица Мике Аласа и Павла Вуисића, иде дуж кп 880, 

и завршава се код улице Ђуре Јакшића између кп 858 и 
кп 882, све у КО Витановац. 

 
Улица 9 

 
Назив  Нушићева даје се улици која  почиње од 

улице  Мике Аласа, између кп 945/6 и кп 970, иде дуж      
кп 960, кп 3032, кп 3015, и завршава се између кп 2181/3 
и кп 2142, све у КО Витановац. 

 
Улица 10 

 
Назив Црњанског даје се улици која  почиње од 

улице  Мике Аласа, између кп 1270 и кп 944/3, иде дуж 
кп 3032, и завршава се код Нушићеве улице, између                    
кп 1264 и кп 958, све у КО Витановац. 

 
Улица 11 

 
Назив Соколска даје се улици која почиње од 

улице Павла Вуисића, између кп 1967/3 и кп 1783/3, иде 
дуж кп 3030/1, кп 1980, и завршава се на граници са 
насељеним местом Јабланица, између кп 1976/2 и                         
кп 1983, све у КО Витановац. 

 
Улица 12 

 
Назив Јастребачка даје се улици која почиње од 

улице Павла Вуисића, између кп 1396/2 и кп 1390, иде 
дуж кп 1394, и завршава се између кп 1388 и кп 1403, све 
у КО Витановац. 

 
Улица 13 

 
Назив Десанке Максимовић даје се улици која  

почиње од улице Павла Вуисића, између кп 1380 и                       
кп 1386, иде дуж кп 1383, кп 1790, и завршава се између 
кп 1781 и кп 1775, све у КО Витановац. 

 
 
64. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈАБЛАНИЦА  

 
Улица 1 

 
Назив Слатинска даје се улици која почиње од 

постојеће улице Душана Петронијевића, између кп 545 
и кп 547, иде дуж кп 546, кп 626, и завршава се код 
постојеће улице Партизанке Дане, између кп 641 и                       
кп 619, све у КО Јабланица. 

 
Улица 2 

 
Назив Илије Барића даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Михајла Стојковића, између кп 3227/3 
и кп 3226/1, иде дуж кп 4192, и завршава се на кп 3229, 
све у КО Јабланица. 

 
Улица 3 

 
Назив  Душка Радовића даје се улици која  почиње 

од Трга Жртава фашистичког терора, између кп 2580 и 
кп 2591, иде дуж целе кп 2624, кп, и завршава се између 
кп 2619 и кп 2630, све у КО Јабланица.   
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Улица 4 
 

Назив Светог Николе даје се улици која почиње од 
постојеће улице Душана Петронијевића, између кп 730 
и кп 888, иде дуж кп 4181, и завршава се између кп 936/5 
и кп 728, све у КО Јабланица. 

 
Улица 5 

 
Назив  Змај Јовина даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Јеврема Вукићевића, између кп 1152 и 
кп 1227/2, иде дуж кп 1225, и завршава се на кп 1218, све 
у КО Јабланица. 

 
Улица 6 

 
 Назив Милана Ракића даје се улици која почиње 

од постојеће улице Партизанке Дане, између кп 969/2 и 
кп 951, иде дуж кп 953/2, кп 953/3, кп 953/4, пролази кроз 
кп 976/1, кп 977/2, и завршава се на кп 978/1, све у                      
КО Јабланица.  

 
Улица 7 

 
Назив Цвијићева даје се улици која почиње од 

постојеће улице Трг Жртава фашистичког терора, 
између кп 2240/1 и кп 2226, иде дуж кп 4183, кп 2236, и 
завршава се између кп 2237/4 и кп 1518, све у                               
КО Јабланица. 

 
Улица 8 

 
Назив Чупићева даје се улици која  почиње од Трга 

Жртава фашистичког терора, између кп 2257 и                              
кп 2554/5, иде дуж кп 2553, и завршава се између кп 2546 
и кп 2556/2, све у КО Јабланица.  

 
Улица 9 

 
Назив Стојана Симића даје се улици која почиње 

од постојеће улице Михајла Стојковића, између кп 3001 
и кп 3226/1, иде дуж кп 4165, и завршава се између                      
кп 3031/2 и кп 3199/2, све у КО Јабланица. 

 
Заселак 1 

 
Назив Кочинци даје се засеоку који  се налази 

између кп 2428, кп 2481, кп 2754 и кп 2473, све у                           
КО Јабланица. 

 
 
65. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЖАБАРЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Жупска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Мешево, између кп 1919/1 
и кп 1625/3, иде дуж кп 4788, и завршава се на граници 
са насељеним местом Мала Врбница, између кп 1157 и 
кп 1092, све у КО Треботин. 

 
 
 

Улица 2 
 

Назив Друге пролетерске бригаде даје се улици 
која  почиње од Жупске улице, између кп 1784 и кп 1787, 
иде дуж кп 1832, кп 4800, кп 4801, и завршава се између 
кп 2366/3 и кп 2449, све у КО Треботин. 

 
Улица 3 

 
Назив Иве Андрића  даје се улици која  почиње од 

Жупске  улице, између кп 1897 и кп 1831/2, иде дуж                       
кп 1832, кп 4799, иде границом са насељеним местом 
Мешево, кп 4816, кп 1941, кп 1951, све у КО Треботин. 

 
Улица 4 

 
Назив Николе Тесле даје се улици која почиње од 

улице Друге пролетерске бригаде, између кп 2074/1 и               
кп 2070, иде дуж кп 4800, кп 2461, и завршава се код 
улице Друге Пролетерске бригаде, између кп 2454 и                     
кп 2449, све у КО Треботин.  

 
Улица 5 

 
Назив Кнеза Милоша даје се улици која  почиње 

од улице Друге Пролетрерске бригаде, између кп 1798                
и кп 2068, иде дуж кп 1832, и завршава се код улице              
Иве Андрића, између кп 1831/2 и кп 1834, све у                           
КО Треботин.  

 
Улица 6 

 
Назив Змај Јовина даје се улици која почиње од 

улице  Кнеза Милоша, код кп 2066, пролази кроз              
кп 2046, иде дуж кп 2034, и завршава се између кп 2031/3 
и кп 2035, све у КО Треботин.   

 
Улица 7 

 
Назив Шуматовачка даје се улици која почиње 

између кп 3220/1 и кп 3228/1, иде дуж   кп 3221, кп 3213, 
кп 4804, и завршава се између кп 2642/3 и кп 2627/3, све 
у КО Треботин.  

 
 
66. НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОЉАНЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Пролетерска даје се улици која почиње 

између кп 70 и кп 68/8, иде дуж 71/3, кп 230/2, кп 1675, 
кп 1391 и завршава се између кп 1390 и кп 1395, све у 
КО Дољане. 

Улица 2 
 

Назив  Јована Дучића  даје се улици која  почиње 
од Пролетерске улице, између кп 771/2 и кп 1384, иде 
дуж кп 1675, кп 1682, и завршава се између кп 1250 и                 
кп 1333, све у КО Дољане. 
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Улица 3 
 

Назив Мешевски пут даје се улици која  почиње од  
границе са насељеним местом Мешево, између кп 61/1 и 
кп 61/4, иде дуж кп 61/3, кп 1671 и завршава се између 
кп 826/3 и кп 811/2, све у КО Дољане.  

 
Улица 4 

 
Назив Обилићева даје се улици која  почиње од 

Пролетерске улице, између кп 229 и кп 356/3, иде дуж 
кп 1675, кп 1674, и завршава се код улице Мешевски пут, 
између кп 444/2 и кп 210/1, све у КО Дољане. 

 
Улица 5 

 
Назив Соколска даје се улици која иде дуж границе 

са насељеним местом Мешево, код кп 93, у КО Дољане, 
иде дуж кп 2315 у КО Мешево, и завршава се код кп 276, 
у КО Дољане.   

 
Заселак 1 

 
Назив Топличин даје се засеоку који налази на               

кп 86, кп 87/2 и кп 87/1, све у КО Дољане. 
 

Заселак 2 
 

Назив Бабићи даје се засеоку који се налази између 
кп 1429, кп 724, кп 1437, кп 1460/5, све у КО Дољане. 

 
 
67. НАСЕЉЕНО МЕСТО МЕШЕВО     

 
Улица 1 

 
Назив Мешевски пут даје се улици која почиње 

између кп 126 и кп 133, иде дуж кп 2296, кп 2297,                           
кп 2298, и завршава се на граници са насељеним местом 
Дољане, на кп 1702, све у КО Мешево. 

 
Улица 2 

 
Назив Косовска даје се улици која почиње од 

улице Мешевски пут, између кп 249/3 и кп 305, иде дуж 
кп 304, и завршава се код Метохијске улице, између           
кп 325/3 и кп 450, све у КО Мешево. 

 
Улица 3 

 
Назив Метохијска даје се улици која почиње од 

улице  Мешевски пут, између кп 336 и кп 425/1, иде дуж 
кп 338, кп 327, кп 2302, и завршава се између кп 453/2 и 
кп 495, све у КО Мешево.  

 
Улица 4 

 
Назив Церска даје се улици која почиње од улице 

Мешевски пут, између кп 1286 и кп 1164, иде дуж              
кп 2312, и завршава се код улице Бранка Радичевића, 
између кп 1192 и кп 1249, све у КО Мешево. 

 
 

Улица 5 
 

Назив Првомајска даје се улици која  почиње од  
улице  Мешевски пут, између кп 1311/1 и кп 1163/4, иде 
дуж кп 2311, кп 1135, кп 2289, кп 2387 и завршава се код 
Топличине улице, између кп 1099/4 и кп 1090, све у               
КО Мешево.  

 
Улица 6 

 
Назив Соколска даје се улици која почиње од 

Жупске улице, између кп 1690/1 и кп 1689, иде дуж             
кп 1682, кп 1711, иде дуж границе са насељеним местом 
Дољане, дуж кп 2315, и завршава се код кп 2326, све у 
КО Мешево.  

 
Улица 7 

 
Назив Бранка Радичевића даје се улици која 

почиње од улице  Царице Милице, између кп 1177/3 и     
кп 741/1, иде дуж кп 2303, кп 2326, и завршава се између 
кп 2327 и кп 2253, све у КО Мешево. 

 
Улица 8 

 
Назив Жупска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Лукавац, између кп 157 и 
кп 161, иде дуж кп 2295, кп 2294, и завршава се на 
граници са насељеним местом Треботин, између кп 88 и 
кп 371/4, све у КО Мешево. 

 
Улица 9 

 
Назив Душка Трифуновића даје се улици која  

почиње од границе са насељеним местом Шавране, 
између кп 2178/2 и кп 2145/1, иде дуж кп 2317, кп 2175, 
кп 2325, и завршава се између кп 1784/1 и кп 1788, све у 
КО Мешево. 

 
Улица 10 

 
Назив Омладинска даје се улици која почиње од  

Првомајске улице, између кп 1287 и кп 1285, иде дуж                
кп 2313, кп 1656, кп 2316, и завршава се између кп 1727 
и кп 1750, све у КО Мешево. 

 
Улица 11 

 
Назив Ступањска даје се улици која почиње од 

улице Мешевски пут, између кп 541/2 и кп 618/1, иде 
дуж кп 616, кп 812, кп 817, кп 1100, пролази кроз                         
кп 1091/2, кп 1066/2, кп 1055/2, кп 1047/2, кп 1030/3,                    
кп 1022, и завршава се на граници са насељеним местом 
Жабаре, између кп 1023/3 и кп 1020, све у КО Мешево.  

 
Улица 12 

 
Назив Раше Попова даје се  улици која  почиње од 

Ступањске   улице, између кп 946/2 и кп 1091/1, иде дуж 
кп 2307, и завршава се на граници са насељеним местом 
Жабаре, између кп 977 и кп 916, све у КО Мешево.  
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Улица 13 
 

Назив Топличина даје се улици која почиње од 
Ступањске  улице, између кп 1056/2 и кп 1057/1, иде дуж 
кп 1056/5, кп 2308, и завршава се код улице Мешевски 
пут , на кп 963, све у КО Мешево.  

 
Улица 14 

 
Назив Царице Милице даје се улици која почиње 

од улице Мешевски пут, између кп 752/1 и кп 1167/4, иде 
дуж кп 1174, и завршава се код улице Душка 
Трифуновића, између кп 742 и кп 1177/3, све у                            
КО Мешево.  

 
Улица 15 

 
Назив Душанова даје се улици која  почиње од  

улице Мешевски пут, између кп 630/1 и кп 778, иде дуж 
кп 637, кп 2303, и завршава се између кп 532 и кп 517, 
све у КО Мешево. 

 
Улица 16 

 
Назив Стевана Сремца  даје се улици која  почиње 

од улице Мешевски пут, између кп 529/2 и кп 523/1, иде 
дуж кп 528, и завршава се на кп 527/1, између кп 529 и 
кп 527/3, све у КО Мешево. 

 
Улица 17 

 
Назив Подунавска даје се улици која  почиње од 

Ступањске улице, између кп 904/6 и кп 856/2, иде дуж 
кп 877, кп 876, кп 869/2, и завршава се између кп 879/1 и 
кп 864/1, све у КО Мешево. 

 
Улица 18 

 
Назив Петра Кочића даје се улици која  почиње од  

Подунавске улице, између кп 878/1 и кп 884, иде дуж                    
кп 877, и завршава се на граници са насељеним местом 
Жабаре, све у КО Мешево. 

 
Улица 19 

 
Назив Душка Радовића даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Церова, код кп 695/2, 
иде дуж кп 2329, и завршава се код кп 1938, све у                       
КО Мешево.  

 
Улица 20  

 
Назив Немањина даје се улици која  почиње од 

улице Душка Радовића, између кп 1914 и кп 1901/1, иде 
дуж кп 1915, кп 2321, кп 691, и завршава се између                              
кп 684/7 и кп 684/6, све у КО Мешево.  

 
Заселак 1 

 
Назив Попадићи даје се засеоку који се налази 

између кп 2069/2, кп 2075, кп 2055 и кп 2062, све у                     
КО Мешево.   

 

68. НАСЕЉЕНО МЕСТО ТРЕБОТИН 
 

Улица 1 
 

Назив Жупска даје се улици која  почиње од 
границе са насељеним местом Мешево, између кп 1919/1 
и кп 1625/3, иде дуж кп 4788, и завршава се на граници 
са насељеним местом Мала Врбница, између кп 1157 и 
кп 1092, све у КО Треботин. 

 
Улица 2 

 
Назив Дванаестог пешадијског пука даје се улици 

која  почиње од улице Жупске, између кп 1771 и кп 1724, 
иде дуж кп 1725, и завршава се између кп 1336 и кп 1449, 
све у КО Треботин. 

 
Улица 3  

 
Назив  Колубарска даје се улици која  почиње од 

улице Жупске, између кп 1336 и кп 1448, иде дуж                        
кп 4796, и завршава се између кп 850 и кп 4793, све у                  
КО Треботин. 

 
Улица 4 

 
Назив Доситеја Обрадовића даје се улици која  

почиње од улице Дванаестог пешадијског пука, између 
кп 1334 и кп 1332/1, иде дуж кп 1353, и завршава се 
између кп 1352 и кп 1317, све у КО Треботин. 

 
Улица 5 

 
Назив Бате  Стојковића даје се улици која  почиње 

од  Колубарске улице, између кп 1387 и кп 1337, иде дуж 
кп 4798, и завршава се између кп 1360 и кп 1370/1, све у 
КО Треботин. 

 
Улица 6 

 
Назив Милована Витезовића даје се улици која 

почиње од  Колубарске улице, између кп 1391 и кп 1388, 
иде дуж кп 1390, и завршава се између кп 1369 и кп 860, 
све у КО Треботин. 

 
Улица 7 

 
Назив Цара Лазара даје се улици која почиње од 

улица Дванаестог пешадијског пука и Колубарске, 
између кп 1448 и кп 1449, иде дуж кп 1487, кп 1536, и 
завршава се код улице Светог Методија, између                           
кп 1518/2 и кп 1537, све у КО Треботин. 

 
Улица 8 

 
Назив Светог  Методија даје се улици која почиње 

између кп 1540/1 и кп 1541, иде дуж кп 4794, и завршава 
се између кп 817 и кп 807, све у КО Треботин. 

 
Улица 9 

 
Назив Кнегиње Персиде даје се улици која  

почиње од улице Светог  Методија, на кп 1514, иде дуж 
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кп 1487, кп 1527, и завршава се између кп 1534/3 и                      
кп 1525, све у КО Треботин. 

 
Улица 10 

 
Назив Боре Тодоровића даје се улици која  почиње 

од улице  Светог Методија, између кп 1560 и кп 1559, 
иде дуж кп 1561, кп 4792, и завршава се између кп 623/1 
и кп 661, све у КО Треботин. 

 
Улица 11 

 
Назив   Душана Петронијевића даје се улици која  

почиње од улице  Светог Методија, између кп 774/1,                    
кп 800/1, иде дуж кп 788, и завршава се између кп 4793, 
између кп 381 и кп 616, све у КО Треботин. 

 
Улица 12 

 
Назив  Стојана Чупића даје се улици која почиње 

од  улице Боре Тодоровића, између кп 763/2 и кп 760, иде 
дуж кп 762, и завршава се код улице Душана Петро-
нијевића, између кп 776 и кп 780, све у КО Треботин. 

 
Улица 13 

 
Назив Обилићева даје се улици која  почиње од 

улице Цара Лазара, између кп 1443 и кп 1488, иде дуж 
кп 4795 и завршава се између кп 1414 и кп 1507, све у 
КО Треботин. 

 
Заселак 1 

 
Назив Лазићи даје се засеоку који се  се налази на 

кп 916, све у КО Треботин. 
 
 
69. НАСЕЉЕНО МЕСТО МАЛА ВРБНИЦА 
 

Улица 1 
 

Назив Жупска даје се улици која почиње од 
границе са насељеним местом Врбница, између кп 754 и 
кп 755, иде дуж кп 1066, кп 1067 и завршава се на 
граници са насељеним местом Жабаре, све у КО Мала 
Врбница. 

 
Улица 2 

 
Назив Видовданска даје се улици која  почиње на 

кп 430/3, између кп 432/1 и кп 430/1, иде дуж кп 1061, и 
завршава се између кп 263 и кп 223/1, све у КО Мала 
Врбница. 

Улица 3 
 

Назив Мачковачка даје се улици која почиње од  
Видовданске  улице, између кп 251 и кп 293, иде дуж                 
кп 1063, и завршава се између кп 227/1 и кп 228, све у 
КО Мала Врбница. 

 
 
 
 

Улица 4 
 

Назив Светог  Саве даје се улици која  почиње од 
Видовданске улице, између кп 310 и кп 314, иде дуж                  
кп 1064, границом са насељеним местом Треботин,             
кп 1070, иде дуж кп 306, и завршава се код Видовданске 
улице, између кп 295 и кп 311/2, све у КО Мала Врбница. 

 
 
70. НАСЕЉЕНО МЕСТО КРУШЕВАЦ 

 
Улица  1 

 
Назив Милана Пузића даје се улици која  почиње 

од постојеће улице Мартовских жртава, између кп 5747 
и кп 5749/3, иде дуж кп 5748, и завршава се између                   
кп 5744 и кп 5749/1, све у КО Крушевац.  

 
Улица 2 

 
Назив  Добрице Ћосића даје се улици која  почиње 

од постојеће Расинске улице, на кп 5662, пролази кроз 
кп 5663, и завршава се код кп 5664, све у КО Крушевац. 

 
Улица 3 

 
Назив Милована Глишића даје се улици која  

почиње од постојеће улице Павла Јуришића Штурма, 
између кп 5491/14 и кп 5491/6, иде дуж целе кп 5491/7, 
и завршава се између кп 5491/9 и кп 5491/2, све у                         
КО Крушевац.  

 
Улица 4 

 
Назив Боре Михаиловића даје се улици која  

почиње од постојеће Расинске улице, између кп 5672 и 
кп 5674, иде дуж кп 5673, пролази кроз кп 5669/1, иде 
дуж кп 5627/1, и завршава се на кп 5624/1, све у                         
КО Крушевац.    

 
Улица 5 

 
Назив Хајдук Станкова даје се улици која почиње 

од постојеће улице Београдска, између кп 3815/7 и              
кп 3822/2, иде дуж кп 3816/1, и завршава се код 
постојеће улице Косовске битке, између кп 3816/5 и                
кп 3815/1, све у КО Крушевац.  

 
Улица 6 

 
Назив Сергеја Јесењина даје се улици која почиње 

од постојеће  Нушићеве улице, између кп 3582/16 и                     
кп 3582/9, иде дуж кп 3582/10, и завршава се између               
кп 3582/12 и кп 3582/7, све у КО Крушевац. 

 
Улица 7 

 
Назив Јеврема Марковића даје се улици која 

почиње од постојеће  Нушићеве улице, између кп 3582/2 
и кп 3573/5, иде дуж кп 3573/8, и завршава се између                 
кп 3573/11 и кп 3573/1, све у КО Крушевац. 
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Улица 8 
 
Назив Драгана Токовића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Војислава Илића, између                   
кп 3242 и кп 3238/3, иде дуж кп 3238/2, и завршава се 
код  кп 3522/12, све у КО Крушевац. 

 
Улица 9 

 
Назив др  Елси Инглис даје се улици која почиње 

од постојеће  улице Стевана Сремца, између кп 3422/1 и 
кп 3399/6, иде дуж кп 3403/13, пролази кроз кп 3406 и           
кп 3405, и завршава се код  постојеће Александровачке 
улице, све у КО Крушевац. 

 
Улица 10 

 
Назив  Вулета Јевтића даје се улици која почиње 

од постојеће  улице Краља Драгутина, између кп 3423/5 
и кп 3423/6, пролази кроз кп 3423/6, кп 3421/1, све у               
КО Крушевац. 

 
Улица 11 

 
Назив Александра Башића даје се улици која 

почиње од постојеће улице Краља Петра Првог, између 
кп 3349/3 и кп 3349/2, иде дуж кп 3349/16, кп 3345/6 и 
завршава се код постојеће улице Јована Ненада, између 
кп 3345/3 и кп 3346, све у КО Крушевац. 

 
Улица 12 

 
Назив Цунета Миладиновића даје се улици која  

почиње од постојеће Волтерове улице, између кп 4375 и 
кп 4373, пролази кроз кп 4376, кп 4382, и завршава се 
код кп 4378, све у КО Крушевац.   

 
Улица 13 

 
Назив Школска даје се улици која почиње од по-

стојеће улице Метохијске, између кп 4360/1 и кп 4360/5, 
иде дуж кп 4360/6, кп 4360/3, пролази кроз кп 4386/3,              
кп 4394/10, и завршава се између кп 4394/9 и кп 4394/8, 
све у КО Крушевац.  

 
Улица 14 

 
Назив Божина Симића  даје се улици која  почиње 

од постојеће Видовданске улице, на кп 4888, пролази 
кроз кп 4887, иде дуж кп 4886/5, и завршава се између 
кп 4886/1 и кп 4889, све у КО Крушевац.  

 
Улица 15 

 
Назив Стојана Протића даје се улици која  почиње 

од постојеће Видовданске улице и иде средином                        
кп 4874/2, све у КО Крушевац.   

 
Улица 16 

 
Назив Војничка даје се улици која почиње од 

постојеће Омладинске улице, између кп 4076/1 и                          

кп 4083, иде дуж кп 4076/2, и завршава се између                          
кп 4077/1 и кп 4083, све у КО Крушевац. 

 
Улица 17 

 
Улица Блажевачка је званична у Адресном 

регистру, али је потребно поново пренумерисати, зато 
што означена улица има нумерацију двеју улица. 

 
 
71. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЗАРИЦА 
 

Улица 1 
 
Назив Сремска даје се улици која почиње од 

постојеће Читлучке улице, између кп 1038/28 и                             
кп 1038/27, иде дуж кп 1038/2, и завршава се код улице 
Шпанских бораца, између кп 1038/51 и кп 1038/49, све у 
КО Лазарица.  

 
Улица 2 

 
Назив Шпанских бораца даје се улици која 

почиње од постојеће Каницове улице, између кп 1038/47 
и кп 1038/22, иде дуж кп 1038/46, кп 1038/4, и завршава 
се између кп 1038/56 и кп 1038/51, све у КО Лазарица.  

 
 

Улица 3 
 
Назив Чкаљино сокаче  даје се улици која  почиње 

од постојеће улице Петра Добрњца, између кп 1937/8 и 
кп 1937/5, иде дуж кп 1937/2, и завршава се на                                
кп 1937/22, код кп 1937/30, све у КО Лазарица.  

 
Улица 4 

 
Назив Драгутина Тодоровића  даје се улици која  

почиње од постојеће улице Петра Добрњца, између                     
кп 1937/10 и кп 1937/8, иде дуж кп 1937/1, и завршава се 
на  граници са насељеним местом Крушевац, између                    
кп 1937/3 и кп 1937/30, све у КО Лазарица.  

 
Улица 5 

 
Назив Радета Петровића даје се улици која  

почиње од постојеће улице Краља Петра Првог, између 
кп 1850/4 и кп 1850/18, иде дуж кп 1850/6, и завршава се 
између кп 1850/1 и кп 1850/7, све у КО Лазарица. 

 
Улица 6 

 
Назив Пањевачка даје се улици која  почиње од 

постојеће Приштинске улице, на кп 1047/11, иде дуж               
кп 2087/2, кп 1272/6, и завршава се на кп 1272/1, све у 
КО Лазарица.  

 
Заселак 1 

 
Назив Гарски заселак  даје се засеоку се налази 

између кп 530, кп 537/1, кп 5261/1, све у КО Лазарица.  
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Заселак 2 
 
Назив Моравски заселак даје се засеоку који се 

налази између кп 2044, кп 2093, кп 2050, све у                   
КО Лазарица.  

  
 
72. НАСЕЉЕНО МЕСТО КОШЕВИ  
 
Напомена: Све улице из списка улица Адресног 

регистра, имају званичне називе. Податак је добијен од 
СКН Крушевац, дана 19.06.2018.  

 
 
73. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГЛОБОДЕР 
 

Улица 1 
 
Назив Миодрага Петровића Чкаље даје се  улици 

која почиње од границе са насељеним местом Бресно 
Поље, између кп 1564/1 и кп 4640, иде целом дужином 
кп 4643, наставља се целом дужином кп 4642 и целом 
дужином кп 4641, улица се завршава између кп 416/1 и 
кп 4643, све у КО Глободер.  

 
Улица 2 

 
Назив Моравска даје се улици која почиње од 

улице Миодрага Петровића Чкаље, између кп 1155 и                  
кп 1170, иде целом дужином кп 1169, скреће и иде делом 
дуж кп 4673, наставља се целом дужином кп 1310, целом 
дужином кп 4674 и целом дужином кп 1351, улица се 
завршава између кп 1365 и кп 2726, све у КО Глободер. 

 
Улица 3 

 
Назив проте Матеје Ненадовића даје се улици 

која почиње од Моравске улице, између кп 1247                       
(КО Глободер) и кп 1 (КО Мачковац), иде делом дуж                  
кп 4673, пролази поред границе са насељеним местом 
Мачковац, улица се завршава између кп 611/1                            
(КО Глободер) и кп 213 (КО Мачковац). 

 
Улица 4 

 
Назив Братислава Миљковића  даје се улици која 

почиње од улице  Миодрага Петровића Чкаље, на                         
кп 4637, иде целом дужином кп 4644, наставља се делом 
дуж кп 4645, улица се завршава између кп 2286/3 и                   
кп 2629, све у КО Глободер. 

 
Улица 5 

 
Назив Видовданска даје се улици која почиње од 

улице Миодрага Петровића Чкаље, на кп 4640, иде 
делом дуж кп 4646, наставља се делом дуж кп 4658, 
улица се завршава између кп 2220 и кп 4634/3, све у                  
КО Глободер. 

 
Улица 6 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од Видовданске улице, између кп 2244/1 и                     

кп 4661, иде делом дуж кп 4662, наставља се целом 
дужином кп 2546, улица се завршава између кп 2536/1 и 
кп 2547/5, све у КО Глободер. 

 
Улица 7 

 
Назив Светог Саве даје се улици која почиње од 

улице Братислава Миљковића, између кп 2286/3 и                        
кп 2578, иде делом дуж кп 4645, улица се завршава 
између кп 3816 и кп 3742/1, све у КО Глободер. 

 
Улица 8 

 
Назив Радојке Живковић даје се улици која 

почиње од улице Краља Петра Првог, између кп 2522/1 
и кп 2545/1, иде делом дуж кп 4662, скреће и иде целом 
дужином кп 4667, улица се завршава на кп 4645, између 
кп 4668 и кп 4104/1, све у КО Глободер. 

 
Улица 9 

 
Назив Милоша Обилића даје се улици која 

почиње од улице Светог Саве, између кп 3782 и кп 3816, 
иде делом дуж кп 4645, улица се завршава између                               
кп 3999 и кп 3763/1, све у КО Глободер. 

 
Улица 10 

 
Назив Кнегиње Милице  даје се улици која почиње 

од улице  Светог Саве, између кп 3742/1 и кп 3782, иде 
целом дужином кп 3783, улица се завршава код улице 
Радојке Живковић, на кп 3769, између кп 3748 и                             
кп 3750/2, све у КО Глободер. 

 
Улица 11 

 
Назив Вељка Миљковића даје се улици која 

почиње од улице Милоша Обилића, између кп 3830 и          
кп 3969, иде целом дужином кп 3967, улица се завршава 
на граници са насељеним местом Врбница, између                       
кп 4008/2 и кп 3966/1, све у КО Глободер. 

 
Улица 12 

 
Назив Тинета Живковића даје се улици која 

почиње од улице Радојке Живковић, између кп 3761 и               
кп 4104/1, иде делом дуж кп 4645, наставља се делом 
дуж кп 4030, улица се завршава између кп 4029/2 и                           
кп 4031, све у КО Глободер. 

 
Улица 13 

 
Назив Цара Душана  даје се улици која почиње од 

улице Братислава Миљковића, између кп 2578 и кп 2629, 
иде делом дуж кп 4664, улица се завршава између                            
кп 3299 и кп 3291/1, све у КО Глободер. 

 
Улица 14 

 
Назив  Деспота Стефана даје се улици која почиње 

од улице Цара Душана, између кп 3272 и кп 3274, иде 
целом дужином кп 3273, иде делом дуж кп 3215, 
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наставља се делом дуж кп 2863 и завршава између                         
кп 2878/1 и кп 2888, све у КО Глободер. 

 
Улица 15 

 
Назив Николе  Тесле  даје се улици која почиње од 

улице Цара Душана, између кп 2613/1 и кп 2611, иде 
целом дужином кп 2612, скреће и иде делом дуж                          
кп 4685, улица се завршава између кп 2619/1 и кп 2257 
(КО Мачковац), остало у КО Глободер.  

 
Улица 16 

 
Назив Вука Караџића  даје се улици која почиње 

од  Видовданске улице, између кп 1960 и кп 2228, иде 
делом кп 4646, улица се завршава између кп 4347/1 и                    
кп 4343/1, све у КО Глободер. 

 
Улица 17 

 
Назив Кнеза Михаила  даје се улици која почиње 

од улице Видовданске, између кп 4634/3 и кп 2219, иде 
делом дуж кп 4658, наставља се делом дуж кп 4659, 
улица се завршава између кп 2415 и кп 2407, све у                       
КО Глободер. 

 
Улица 18 

 
Назив Кнеза Лазара  даје се улици која почиње од 

улице Краља Петра Првог, између кп 4634/3 и кп 2326/1, 
иде делом дуж кп 4661, улица се завршава између                                 
кп 3426/2 и кп 3425, све у КО Глободер. 

 
Улица 19 

 
Назив Косовска даје се улици која почиње од 

улице Вука Караџића, између кп 2114 и кп 2427/2, иде 
целом дужином кп 2425, наставља се делом дуж кп 2433, 
прелази преко кп 4636/3, наставља се целом дужином                 
кп 2417, иде делом дуж кп 4659, улица се завршава 
између кп 2457 и кп 3426/2, све у КО Глободер. 

 
Улица 20 

 
Назив Немањина  даје се улици која почиње од 

улице  Косовске, између кп 2426 и кп 2434, иде делом 
дуж кп 2433, скреће и иде делом дуж кп 3468, целом 
дужином кп 3477, прелази преко кп 4636/3, иде делом 
дуж кп 4670, улица се завршава између кп 4255/3 и                       
кп 3502, све у КО Глободер. 

 
Улица 21 

 
Назив  Петра Кочића даје се улици која почиње од 

улице  Вука Караџића, између кп 2157 и кп 2161, иде целом 
дужином кп 2158, скреће и иде делом дуж кп 2162, прелази 
преко кп 4634/3, наставља се целом дужином кп 4660, 
улица се завршава код улице Кнеза Лазара, између                            
кп 2479/2 и кп 2460, све у КО Глободер. 

 
 
 
 

Улица 22 
 

Назив Првомајска даје се улици која почиње од  
Косовске улице, између кп 2444/1 и кп 2442, иде делом 
дуж кп 2443, прелази преко кп 4634/3, наставља се делом 
дуж кп 3442, улица се завршава између кп 4669 и                          
кп 3445/2, све у КО Глободер. 

 
Улица 23 

 
Назив Хајдук Вељкова даје се  улици која почиње 

од Косовске улице, између кп 2455 и кп 2452/2, иде 
делом дуж кп 2453, прелази преко кп 3431/2, улица се 
завршава на кп 3433/1, све у КО Глободер. 

 
 
74. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАКАШНИЦА  

 
Улица 1 

 
Назив Звечанска даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Гарска, између кп 278/3 и кп 278/15, иде 
дуж кп 278/34, и завршава се на кп 278/35, између                       
кп 278/25 и кп 278/23, све у КО Пакашница. 

 
Улица 2 

 
Назив Дечанска даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Гарска, између кп 278/6 и кп 278/7, иде 
дуж целе кп 278/20, и завршава се на кп 278/36, између 
кп 278/23 и кп 278/19, све у КО Пакашница. 

 
Улица 3 

 
Назив Липљанска даје се улици која  почиње од 

постојеће Липљанске улице, између кп 17/4 и кп 20, 
пролази кроз кп 19/1, и завршава се на кп 19/3, све у                
КО Пакашница. 

 
Заселак 1 

 
Назив Рајски заселак даје се засеоку који се налази 

између кп 771, кп 773 и кп 774, све у КО Пакашница. 
 
 
75. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГАРИ 
 

Улица 1 
 

Назив Војводе Мишића даје се улици која почиње 
од границе са насељеним местом Пакашница, између               
кп 521/2 и кп 523/4, иде дуж кп 522, кп 564/2, 672/3, 
663/2, кп 1725, 1739, кп 1738/3, и завршава се између              
кп 1108/2 и кп 1083 све у КО Гари. 

 
Улица 2 

 
Назив Слатинска даје се  улици која  почиње од 

улице Војводе Мишића, између кп 740/1 и кп 1157/2, иде 
дуж кп 1727, кп 1726, кп 1728, и завршава се између                    
кп 835 и кп 786, све у КО Гари. 
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Улица 3 
 

Назив Косовке девојке даје се улици која  почиње 
од  улице Војводе Мишића, између кп 1188 и кп 1147, 
иде дуж кп 1725, и завршава се код улице Кнеза Лазара, 
између кп 1212 и кп 1486. Улица садржи и крак који 
почиње између кп 1528 и кп 1141, иде дуж кп 1533 и 
завршава се код кп 1532  све у КО Гари. 

 
Улица 4 

 
Назив Ломина даје се улици која почиње од  улице   

Војводе Мишића, између кп 1709/3 и кп 1031/2, иде дуж 
кп 1735, и завршава се између кп 924/4 и кп 891/1, све у 
КО Гари.  

 
Улица 5 

 
Назив Кнеза  Лазара даје се улици која  почиње од 

улице Кнегиње Милице, између кп 479 и кп 686, иде дуж 
кп 1711, и завршава се између кп 1712 и кп 1485, све у 
КО Гари. 

 
Улица 6 

 
Назив Кнегиње Милице даје се улици која  почиње 

од улице  Војводе Мишића, између кп 656/1 и кп 731, 
иде дуж кп 1725, кп 1711, и завршава се на граници са 
насељеним местом Пакашница, између кп 513/7 и                         
кп 517/2, све у КО Гари. 

 
Улица 7 

 
Назив Топовска даје се улици која почиње од 

улице Војводе Мишића,  између кп 544/16 и кп 550/1, 
иде дуж кп 544/2, кп 545/9, и завршава се између кп 545/8 
и кп 545/6, све у КО Гари. 

 
Улица 8 

 
Улица  Палих бораца даје се улици која  почиње 

од улице Војводе Мишића, између кп 1143 и кп 1118, иде 
дуж кп 1740/1, и завршава се између кп 1129 и кп 1127/1, 
све у КО Гари. 

 
Заселак 1 

 
Назив Брдски даје се засеоку који се налази између 

кп 14/1, кп 40/1, кп 42/3 и кп 17/2, све у КО Гари. 
 
 
76. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЦЕРОВА  

 
Улица 1 

 
Назив Спасовданска  даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Лукавац, између кп 527/2 
и кп 414/1, иде дуж кп 1493, и завршава се између                      
кп 1494 и кп 696, све у КО Церова. 

 
 
 
 

Улица 2 
 

Назив  Лазе Костића даје се улици која  почиње  од  
Спасовданске улице, између кп 717 и кп 696, иде 
југоисточно, дуж кп 1493, и завршава се између кп 1274 
и кп 1212, све у КО Церова.  

 
Улица 3 

 
Назив Јована Дучића даје се  улици која  почиње 

од улице Лазе Костића, између кп 1213 и кп 1265/1, иде 
североисточно, дуж кп 1493, и завршава се између                      
кп 1070/2 и кп 1065, све у КО Церова. 

 
Улица 4 

 
Назив Душка Радовића даје се улици која  почиње 

од улица Лазе Костића и Јована Дучића, између кп 1274 
и кп 1273/2, иде дуж кп 1499, и завршава се на граници 
са насељеним местом Мешево, између кп 1354 и                           
кп 1484/2, све у КО Церова.  

 
Улица 5 

 
Назив Карађорђева даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним  местом Лукавац, код кп 408/7, 
иде дуж кп 1504, кп 1491, и завршава се између кп 454 и 
кп 349/1, све у КО Церова.  

 
Улица 6 

 
Назив Незнаног јунака даје  се улици која почиње 

од улице Лазе Костића, између кп 1172 и кп 1142/1, иде 
дуж кп 1497/1, и завршава се између кп 877/3 и кп 917/2, 
све у КО Церова.  

 
Улица 7 

 
Назив Филипа Вишњића даје се улици која  

почиње од улице Незнаног  јунака, између кп 1148 и                       
кп 1144/3, иде дуж кп 1145, кп 1132, кп 1497/2, и 
завршава се код улице  Незнаног јунака , између кп 903 
и кп 916/2, све у КО Церова. 

 
 
77. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈАСИКА 

 
Улица 1 

 
Назив Војводе Степе даје се улици кoja почиње од 

постојеће улице Шумадијске, између кп 2622/9 и                         
кп 2631, иде дуж кп 2622/10, и завршава се између                        
кп 2622/4 и кп 2622/2, све у КО Јасика. 

 
Заселак 1 

 
 Назив Топољак даје се засеоку који се налази 

између кп 3125/4, кп 3126/4 и кп 3126/1, све у КО Јасика. 
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78. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГАВЕЗ 
 

Улица 1 
 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Јасика, између 
кп 510 и кп 511, иде дуж кп 583, затим иде дуж 
заједничке границе са насељеним местом Шанац,                               
кп 4756 (КО Шанац), и завршава се код кп 394, све у                  
КО Гавез.  

 
Улица 2 

 
Назив Цара Лазара  даје се улици  која  почиње од 

Краља Петра Првог између кп 424/6 и кп 423, иде дуж 
кп 584, и завршава се између кп 211/1 и кп 225, све у                 
КО Гавез. 

 
Улица 3 

 
Назив  Царице Милице даје се улици која почиње 

од улице Краља Петра Првог, између кп 397/2 и кп 396/4, 
иде дуж кп 396, кп 410, и завршава се код улице Цара 
Лазара, између кп 411 и кп 381/3, све у КО Гавез.  

 
 
79. НАСЕЉЕНО МЕСТО ШАНАЦ 

 
Улица 1 

 
Назив Шаначка даје се улици која почиње између 

кп 2578 и кп 3307/2, иде делом дужином кп 4786, улица 
се завршава између кп 1330/4 и кп 4736/1, све у                            
КО Шанац. 

 
Улица 2 

 
Назив Милана Ракића даје се улици која почиње 

од Шаначке  улице, између кп 1335 и кп 4675, иде целом 
дужином кп 4657, улица се завршава код Шаначке 
улице, на кп 4637, све у КО Шанац. 

 
Улица 3 

 
Назив Брдска даје се улици која почиње од  

Шаначке улице, између кп 4628 и кп 4617, иде делом 
дуж кп 4798, улица се завршава између кп 1351 и                           
кп 4620, све у КО Шанац. 

 
Улица 4 

 
Назив Светозара Милетића даје се улици која  

почиње од  Шаначке улице, на кп 1567, прелази преко          
кп 4573, кп 4571, кп 4558/2, кп 4558/1, кп 4557, кп 4553, 
улица се завршава на кп 4551/2, све у КО Шанац. 

 
Улица 5 

 
Назив Школска даје се улици која почиње од 

Шаначке улице, на кп 4169, прелази преко кп 4510/1, 
наставља се делом дуж кп 4517, скреће и иде делом дуж 
кп 4523, улица се завршава између кп 4521/2 и кп 4530/2, 
све у КО Шанац. 

Улица 6 
 

Назив Радивоја Кораћа даје се улици која почиње 
од Шаначке улице, између кп 4101 и кп 4103, иде целом 
дужином кп 4102, наставља се делом дуж кп 4788, 
скреће и иде делом дуж кп 4064, улица се завршава 
између кп 2351 и кп 4056, све у КО Шанац. 

 
Улица 7 

 
Назив Ђуре Јакшића даје се улици која почиње од 

Шаначке улице, између кп 4239 и кп 4237, иде делом 
дуж кп 4238, улица се завршава између кп 4244 и                           
кп 4235, све у КО Шанац. 

 
Улица 8 

 
Назив Моравска даје се улици која почиње од 

Шаначке улице, између кп 3945 и кп 4261, иде делом 
дуж кп 4804, улица се завршава између кп 4463 и                          
кп 4270, све у КО Шанац. 

 
Улица 9 

 
Назив Бранка Ћопића даје се  улици која почиње 

од Шаначке улице, између кп 3773 и кп 3990/1, иде 
делом дуж кп 4803, скреће и иде целом дужином                            
кп 3911, улица се завршава код  Моравске улице, између 
кп 3943 и кп 4291, све у КО Шанац. 

 
Улица 10 

 
Назив Бранка Радичевића даје се улици која 

почиње од Шаначке улице, између кп 3990/1 и кп 3966/1, 
иде целом дужином кп 3971, улица се завршава код 
улице Бранка Ћопића,  између кп 3973 и кп 3913, све у 
КО Шанац. 

 
Улица 11 

 
Назив  Светозара Марковића даје се  улици која 

почиње од Шаначке улице, између кп 3995 и кп 3992, 
иде делом дуж кп 3993, скреће и иде целом дужином                 
кп 4015, улица се завршава између кп 4012 и кп 4017, све 
у КО Шанац. 

 
Улица 12 

 
Назив Поточарска даје се улици која почиње од 

Шаначке улице, између кп 2447 и кп 3999, иде делом 
дуж кп 4796, наставља се целом дужином кп 2484, 
наставља се делом дуж кп 4795, улица се завршава 
између кп 1952 и кп 2489/4, све у КО Шанац. 

 
Улица 13 

 
Назив Свете Петке даје се улици која почиње од 

Шаначке улице, између кп 2508 и кп 2459 иде дуж                        
кп 4795 и завршава се на кп 2497 код кп 2490 све                              
КО Шанац.  
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80. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКА  
      КРУШЕВИЦА 
 

Улица 1 
 

Назив Стојана Цветковића даје се улици која 
представља продужетак постојеће улице Стојана 
Цветковића, код кп 921, пролази кроз кп 913, и завршава 
се на кп 911, све у КО Велика Крушевица. 

 
 
81. НАСЕЉЕНО МЕСТО СРЊЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Драгослава Цекића даје се улици која 

представља продужетак постојеће улице Драгослава 
Цекића, која почиње између кп 989/1 и кп 2489, иде дуж 
кп 2598, кп 2271, иде дуж заједничке границе са 
насељеним местом Кукљин, дуж кп 2607, и завршава се 
код кп 2044, све у КО Срње. 

 
Заселак 1 

 
Назив Црквени  даје се засеоку који се налази   

између кп 2568/1, кп 2576, кп 2577/2 и кп 2569/1, све у 
КО Срње. 

 
Заселак 2 

 
Назив Радарски даје се засеоку који се  налази  на 

кп 2025, све у КО Срње. 
 
 
82. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧИТЛУК 
 

Улица 1 
 
Назив Свете Тројице даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Стевана Тодоровића, иде границом 
катастарских парцела, кп 846 и кп 847, кп 856 и кп 855/2, 
све у КО Читлук. 

 
Улица 2 

 
Назив Светог Ђорђа  даје се улици која  почиње од 

постојеће улице Стевана Тодоровића, између кп 810/2 и 
кп 804/4, иде дуж кп 807, кп 820/2, кп 824/3, кп 825/4, и 
завршава се између кп 825/1 и кп 772/1, све у КО Читлук. 

 
Улица 3 

 
Назив Ивана Петковића даје се улици почиње од 

постојеће улице Стевана Тодоровића, иде границом 
катастарских парцела, кп 998 и кп 834/2, кп 1000 и                        
кп 833, кп 1001/1 и кп 832, и завршава се на кп 1002, све 
у КО Читлук. 

 
 
 
 
 
 

Улица 4 
 
Назив  Цара Душана даје се улици која  почиње од 

постојеће Гњиланске улице, између кп 2002/3 и                          
кп 2003/3, иде дуж кп 2002/8, и завршава се на кп 2002/1, 
све у КО Читлук. 

 
Улица 5 

 
Назив Милешевска даје се улици која  почиње од 

постојеће Гњиланскe улице, између кп 2001/2 и                             
кп 2001/19, иде дуж кп 2001/1, и завршава се између                     
кп 2001/10 и кп 2001/13, све у КО Читлук.  

 
Улица 6 

 
Назив Доситеја Обрадовића даје се улици која  

почиње од постојеће Гњиланскe улице, између 1999/1 и 
кп 1999/9, иде дуж кп 1999/10, кп 1999/14, и завршава се 
између кп 1999/12 и кп 2001/11, све у КО Читлук.  

 
Улица 7 

 
Назив Савска даје се улици која почиње од 

постојеће Гњиланскe улице, између кп 2009/9 и                            
кп 2009/14, иде дуж кп 2009/15, кп 2009/12, и завршава 
се између кп 2009/9 и кп 2009/11, све у КО Читлук. 

 
Улица 8 

 
Назив Милорада Ђокића даје се улици која  

почиње од постојеће улице Стевана Тодоровића, између 
кп 997/1 и кп 842/1, иде дуж кп 951, и завршава се између 
кп 904 и кп 865/1, све у КО Читлук.  

 
Улица 9 

 
Назив Првослава Жујковића  даје се улици која  

почиње од постојеће улице Стевана Тодоровића, између 
кп 1548/2 и кп 979, иде дуж кп 1592, кп 950, и завршава 
се код улице Милорада Ђокића, између кп 953/2 и                        
кп 949/2, све у КО Читлук. 

             
Улица 10 

 
Назив Читлучка даје се улици која почиње од 

постојеће Моравске улице, између кп 1198 и кп 1033/2, 
иде дуж целе кп 2040/1, кп 2040/3, пролази кроз кп 436, 
и завршава се на кп 436, све у КО Читлук. 

 
Улица 11 

 
Назив Карађорђева даје се улици која  почиње од 

постојеће Сокобањске улице, између кп 1606 и  кп 2052/10, 
иде дуж кп 1599/1, и завршава се на кп 1599/3, све у       
КО Читлук. 
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Улица 12 
 
Назив Мике Антића даје се улици која  почиње од 

границе са насељеним местом Лазарица, и постојеће 
улице Алексе Ненадовића, код кп 2037/5, пролази кроз 
целу кп 2037/1, и завршава се код кп 2037/3, све у                        
КО Читлук. 

 
 
 83. НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕГОВО БРДО  
 

Улица 1 
 
Назив Бранка Радичевића даје се улици која  

почиње од постојеће Хумске улице, између кп 284/3 и          
кп 630/6, иде дуж кп 632, кп 282/7, и завршава се између 
кп 282/15 и кп 282/11, све у КО Пепељевац. 

 
Улица 2 

 
Назив Војислава Илића даје се улици која  почиње 

од постојеће Хумске улице, између кп 630/4 и кп 629/1, 
иде дуж кп 4053, и завршава се између кп 653/2 и                      
кп 585/2, све у КО Пепељевац.  

 
Улица 3 

 
Назив Теслина даје се улици која  почиње од посто-

јеће Хумске улице, између кп 565/1 и кп 565/2, иде дуж              
кп 565/9, и завршава се на кп 565/5, све у КО Пепељевац.   

 
Улица 4 

 
Назив Живојина Мишића даје се улици која  

почиње од постојеће Хумске улице, између кп 562/1 и    
кп 399, иде дуж кп 561, и завршава се између кп 574 и  
кп 557, све у КО Пепељевац. 

 
Улица 5 

 
Назив Ђуре Јакшића  даје се улици која почиње од 

постојеће Хумске улице, између кп 626/6 и кп 626/7, иде 
дуж кп 626/10, и завршава се између кп 626/17 и                 
кп 626/14, све у КО Пепељевац.  

 
 
84. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАДЕЖ 
 

Улица 1 
 
Назив Уроша Предића даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Срње, између кп 2892 
и кп 2902/1, иде делом дуж кп 2957, прелази преко           
кп 2301/3, кп 2262/13, кп 2262/12, кп 2259/4, кп 2258/5, 
кп 2238/2, кп 2034/2, кп 2029/4, враћа се и иде делом дуж 
кп 2957, прелази преко кп 2971, наставља се делом дуж 
кп 2956, улица се завршава између кп 1118 и кп 1095, све 
у КО Падеж. 

 
 
 
 
 

Улица 2 
 
Назив Доситејева даје се улици која почиње од 

улице Уроша Предића, између кп 1233/2 и кп 1234/9, иде 
целом дужином кп 1280, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Вратаре, између кп 1289/2 и             
кп 1290, све у КО Падеж.  

 
Улица 3 

 
Назив Милована Глишића даје се улици која 

почиње од Доситејеве улице, између кп 1014, кп 1281, 
иде целом дужином кп 1282, пролази поред границе са 
насељеним местом Вратаре, иде делом дуж кп 2963, 
улица се завршава између кп 1002 (КО Вратаре) и кп 968, 
све остало у КО Падеж.  

 
Улица 4 

 
Назив Брдска  даје се улици која почиње од улице 

Уроша Предића, између кп 1429 и кп 1492/2, иде целом 
дужином кп 1486, наставља се делом дуж кп 2955, улица 
се завршава на граници са насељеним местом Глобаре, 
између кп 373 и кп 2642/1, све у КО Падеж.  

 
Улица 5 

 
Назив Јована Ристића  даје се улици која почиње 

од улице Уроша Предића, између кп 1213/2 и кп 1108, 
иде целом дужином кп 2948, улица се завршава код 
Брдске улице, између кп 586 и кп 1474, све у КО Падеж. 

            
Улица 6 

 
Назив Ђуре Јакшића даје се улици која почиње од 

улице Уроша Предића , између кп 1440 и кп 1444, иде 
делом дуж кп 1451, наставља се целом дужином кп 1192, 
прелази преко кп 2948, наставља се делом дуж кп 2947, 
улица се завршава између кп 1145/1 и кп 604/2, све у               
КО Падеж. 

 
Улица 7 

 
НазивТанаска Рајића даје се улици која почиње од 

улице Јована Ристића , између кп 586 и кп 589, иде делом 
дуж кп 588, улица се завршава између кп 498 и кп 710, 
све у КО Падеж. 

 
Улица 8 

 
Назив Нушићева даје се улици која почиње од  

улице Уроша Предића, између кп 1744/1 и кп 2046/1, иде 
целом дужином кп 1750, наставља се делом дуж кп 2950, 
скреће и иде делом дуж кп 1812, скреће и иде делом дуж 
кп 1374/3, улица се завршава између кп 1378/1 и                          
кп 1374/2, све остало у КО Падеж. 
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Улица 9 
 
Назив Боре Станковића даје се улици која почиње 

од улицеУроша Предића, између кп 2036/2 и кп 2238/9, 
иде делом дуж кп 2957, наставља се целом дужином                 
кп 2046/2, скреће и иде делом дуж кп 2950, скреће и иде 
делом дуж кп 1947, улица се завршава између кп 1772 и 
кп 1948, све у КО Падеж. 

 
Улица 10 

 
Назив Карађорђева  даје се улици која почиње од 

Нушићеве  улице, између кп 2026/4 и кп 1979, иде целом 
дужином кп 2046/1, улица се завршава код улице Боре 
Станковића , између кп 2013 и кп 2044, све у КО Падеж. 

 
Улица 11 

 
Назив Радмиле Савићевић  даје се улици која почиње 

од Карађорђеве улице, између кп 1994 и кп 2016, иде целом 
дужином кп 1999, улица се завршава код Нушићеве улице, 
између кп 1967 и кп 1971/1, све у КО Падеж. 

 
Улица 12 

 
НазивТашка Начића  даје се улици која почиње од 

Брдске улице, између кп 1547 и кп 1545/2, иде целом 
дужином кп 1546, наставља се делом дуж кп 2954, 
скреће и иде целом дужином кп 2589, улица се завршава 
код Брдске улице, између кп 2593 и кп 2588, све у                    
КО Падеж. 

            
 
85. НАСЕЉЕНО МЕСТО КРВАВИЦА 
 

Улица 1 
 
Назив Слободана Јовановића даје се улици која 

почиње од границе са насељеним местом Срње, између 
кп 1097/4 и кп 1109, иде целом дужином кп 2040, 
наставља се целом дужином кп 930, улица се завршава 
између кп 9602 и кп 931, све у КО Крвавица.  

             
Улица 2 

 
Назив Црњанског даје се улици која почиње од 

улице Слободана Јовановића, између кп 577/1 и кп 931, 
иде делом дуж кп 2038, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Падеж, између кп 527 и кп 526, све у 
КО Крвавица. 

   
Улица 3 

 
Назив Бранка Ћопића даје се улици која почиње 

од раскршћа  улица Слободана Јовановића и Црњанског, 
између кп 578 и кп 692, иде делом дуж кп 2038, наставља 
се делом дуж кп 2041/1, иде целом дужином кп 1430, 
улица се завршава између кп 1432/3 и кп 1423, све остало 
у КО Крвавица. 

 
 
 
 

Улица 4 
 
Назив Паје Јовановића  даје се улици која почиње 

од улице Бранка Ћопића, између кп 1410 и кп 668, иде 
делом дуж кп 2038, наставља се делом дуж кп 2039, иде 
целом дужином кп 2054, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Шашиловац, између кп 1492 и            
кп 1521/2, све у КО Крвавица. 

                 
Улица 5 

 
Назив  Филипа Вишњића даје се улици која 

почиње од улице Паје Јовановића, између кп 739 и                       
кп 744/2, иде целом дужином кп 741, улица се завршава 
између кп 747 и кп 735, све у КО Крвавица. 

 
Улица 6 

 
Назив Каменорезачка  даје се улици која почиње 

од улице Паје Јовановића, између кп 1403 и кп 1386, иде 
делом дуж кп 2039, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Шашиловац, између кп 1395 и                        
кп 1396/1, све у КО Крвавица.  

 
Улица 7 

 
Назив Вука Караџића даје се улици која почиње 

од улице Паје Јовановића, између кп 753 и кп 1330, иде 
преко кп 1329, наставља се делом дуж кп 2053, прелази 
преко кп 1307, кп 1341, наставља се целом дужином                         
кп 1359/2, улица се завршава код улице Паје Јовановића, 
између кп 1433 и кп 1355, све у КО Крвавица. 

 
Улица 8 

 
Назив Змај Јовина даје се улици која почиње од улице 

Вука Караџића, између кп 1314 и кп 1287, иде целом 
дужином кп 1306, прелази преко кп 1304, наставља се делом 
дуж кп 1319, прелази преко кп 1300/5, кп 1300/1, кп 1297/2, 
улица се завршава на кп 1282/3, све у КО Крвавица.  

 
Улица 9 

 
Назив Кнеза Милоша  даје се улици која почиње 

од улице Слободана Јовановића, између кп 901/2 и                        
кп 902/1, иде делом дуж кп 897, прелази преко кп 975/3, 
улица се завршава на кп 975/1, све у КО Крвавица. 

 
Улица 10 

 
Назив Алексе Шантића  даје се улици која почиње 

од улице Слободана Јовановића, између кп 716/1 и                      
кп 857/1, иде делом дуж кп 2052, улица се завршава 
између кп 801 и кп 1201, све у КО Крвавица. 

 
Улица 11 

 
Назив Синђелићева  даје се улици која почиње од 

улице Слободана Јовановића , између кп 842 и кп 1147, 
иде делом дуж кп 2051, скреће и иде целом дужином             
кп 1148, наставља се делом дуж кп 2050, скреће и иде 
целом дужином кп 2000, прелази преко кп 2001, кп 1937, 
улица се завршава на кп 1935, све у КО Крвавица. 
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Улица 12 
 
Назив Петра Кочића даје се улици која почиње од 

улице Црњанског, између кп 937 и кп 940, иде целом 
дужином кп 939, наставља се делом дуж кп 935, иде 
делом дуж кп 2036, скреће и иде делом дуж кп 2048, 
наставља се целом дужином кп 999, улица се завршава 
између кп 1000/1 и кп 1045/2, све у КО Крвавица.  

 
Улица 13 

 
Назив Устаничка даје се улици која почиње од 

улице  Црњанског, између кп 570 и кп 551, иде целом 
дужином кп 2047, наставља се делом дуж кп 2044, улица 
се завршава између кп 601/2 и кп 343/2, све у                                  
КО Крвавица. 

 
Улица 14 

 
Назив Краља Петра Првог даје се улици која 

почиње од улице Црњанског, између кп 527 и кп 537/4, 
иде целом дужином кп 2046, улица се завршава на 
граници са насељеним местом Падеж, између кп 191/2 и 
кп 250/1, све у КО Крвавица. 

 
Заселак 1 

 
Назив Каменово даје се засеоку који обухвата                    

кп 1912/2, кп 1912/3, кп 1920/2, кп 1921/1, са суседним 
катастарским парцелама, све у КО Крвавица.  

   
Заселак 2 

 
Назив Ловачки даје се засеоку који обухвата          

кп 1621, кп 1861, кп 1841 и кп 1866/1, све у КО Крвавица. 
 
 
86. НАСЕЉЕНО МЕСТО ШАШИЛОВАЦ 
 

Улица 1 
 
Назив Каменорезачка  даје се улици која почиње 

од границе са насељеним местом Крвавица, између                  
кп 862 и кп 861, иде делом дуж кп 1869, улица се 
завршава између кп 1870/1 и кп 754, све у                                           
КО Шашиловац.   

 
Улица 2 

 
Назив Петра Добрњца даје се улици која почиње 

од  Каменорезачке улице, између кп 754 и кп 995, иде 
делом дуж кп 1869, прелази преко кп 1864, наставља се 
целом дужином кп 1868, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Каменаре, између кп 574/1 и                     
кп 1633 (КО Каменаре), све остало у КО Шашиловац. 

 
Улица 3 

 
Назив Чолак Антина даје се улици која почиње од 

раскршћа улица Каменорезачке и Петра Добрњца, између 
кп 995 и кп 894, иде делом дуж кп 1870/1, улица се 
завршава између кп 1051 и кп 1242, све у КО Шашиловац. 

 

Улица 4 
 
Назив Милоша Поцерца даје се улици која почиње 

од Каменорезачке улице, између кп 779 и кп 832, иде 
целом дужином кп 794/2, наставља се целом дужином       
кп 831, скреће и иде делом дуж кп 325, улица се завршава 
између кп 295 и кп 306/5, све у КО Шашиловац.   

 
Улица 5 

 
Назив Коче Капетана даје се улици која почиње од  

Чолак Антине улице, између кп 974 и кп 1022, иде делом 
дуж кп 1971, улица се завршава између кп 1247/2 и               
кп 1292/1, све у КО Шашиловац. 

 
Улица 6 

 
Назив Хајдук Вељкова даје се улици која почиње 

од Чолак Антине улице, између кп 896/1 и кп 925, иде 
целом дужином кп 1870/2, наставља се делом дуж                   
кп 906, и целом дужином кп 905, улица се завршава 
између кп 907 и кп 879, све у КО Шашиловац. 

 
Улица 7 

 
Назив Станоја Главаша  даје се улици која почиње 

од Каменорезачке улице, између кп 773 и кп 754, иде 
целом дужином кп 794/1, наставља се делом дуж кп 753, 
скреће и иде делом дуж кп 752, прелази преко кп 1864, 
наставља се делом дуж кп 1866, улица се завршава 
између кп 365 и кп 430, све у КО Шашиловац. 

 
Улица 8 

 
Назив Хаџи Проданова  даје се улици која почиње 

од Чолак Антине улице, између кп 925 и кп 983, иде 
целом дужином кп 984, наставља се делом дуж кп 1872, 
улица се завршава између кп 961/1 и кп 1294/1, све у               
КО Шашиловац. 

             
Заселак 1 

 
Назив Бели даје се засеоку који  обухвата кп 62/3,     

кп 63, кп 488, кп 487, кп 486, кп 489, све у КО Шашиловац.  
 
 
87. НАСЕЉЕНО МЕСТО БРАЈКОВАЦ 
 

Улица 1 
 
Назив Клесарска  даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Коњух, између кп 880/2 и 
кп 1407/1, иде целом дужином кп 1418, наставља се 
делом дуж кп 1415, иде делом дуж кп 1416, улица се 
завршава између кп 1108 и кп 641/2, све у КО Брајковац. 

 
Улица 2 

 
Назив  Виноградарска  даје се улици која почиње 

од Клесарске улице, између кп 643/1 и кп 1043, иде 
делом дуж кп 1415, скреће и иде делом дуж кп 679, улица 
се завршава између кп 699/2 и кп 256/2, све у                              
КО Брајковац. 
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Улица 3 
 
Назив Шумска даје се улици која почиње од  

Виноградарске улице, између кп 650 и кп 654/2, иде 
делом дуж кп 1415, улица се завршава између кп 316/1 и 
кп 596/1, све у КО Брајковац. 

 
Улица 4 

 
Назив Брдска даје се улици која почиње од 

Клесарске улице, између кп 1098/1 и кп 1100/2, иде 
делом дуж кп 1075, наставља се целом дужином кп 1291, 
улица се завршава на граници са насељеним местом Бела 
Вода, између кп 1303 и кп 1314/3, све у КО Брајковац.   

  
Улица 5 

 
Назив Брајковачка даје се улици која почиње од 

Брдске улице, између кп 1093/2 и кп 1270, иде делом дуж 
кп 1075, улица се завршава између кп 1076/2 и кп 1317, 
све у КО Брајковац. 

 
Улица 6 

 
Назив Поточарска  даје се улици која почиње од 

Клесарске улице, између кп 975 и кп 932, иде делом дуж 
кп 937, улица се завршава између кп 913 и кп 1402, све у 
КО Брајковац. 

 
 
88. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЗАРЕВАЦ 
 

Улица 1 
 
Назив Кнеза Лазара  даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Љубава, између кп 1885 и        
кп 1884/1, иде целом дужином кп 2045, улица се завршава 
између кп 1347/1 и кп 1346/1, све у КО Лазаревац. 

 
Улица 2 

 
Назив Кнегиње Милице даје се улици која почиње 

између кп 1345/2 и кп 1200/1, иде делом дуж кп 2028, 
скреће и иде целом дужином кп 2044, наставља се делом 
дуж кп 820, улица се завршава између кп 818 и кп 1431, 
све у КО Лазаревац. 

 
Улица 3 

 
Назив Деспота Стефана даје се улици која почиње 

од улице Кнеза Лазара, између кп 1525 и кп 1814, иде 
делом дуж кп 1853, скреће и иде целом дужином              
кп 1277, скреће и иде делом дуж кп 2030/1, улица се 
завршава између кп 1382 и кп 1735, све у КО Лазаревац. 

 
Улица 4 

 
Назив Принцезе Оливере даје се улици која 

почиње од улице Кнегиње Милице, између кп 1207 и                    
кп 1200/1, иде делом дуж кп 1188, скреће и иде делом 
дуж кп 876, скреће и прелази преко кп 870/1 и кп 870/3, 
све у КО Лазаревац. 

 

Улица 5 
 
Назив Милоша Обилића даје се улици која 

почиње од улице Кнегиње Милице, између кп 1415/1 и 
кп 871/1, иде делом дуж кп 2028, улица се завршава 
између кп 944 и кп 993, све у КО Лазаревац. 

 
Улица 6 

 
Назив Милана Топлице  даје се улици која почиње 

од улице Милоша Обилића, између кп 682 и кп 829, иде 
делом дуж кп 2027, улица се завршава између кп 714/1 и 
кп 648/3, све у КО Лазаревац. 

 
Улица 7 

 
Назив Ивана Косанчића даје се улици која почиње 

од улице Кнегиње Милице, између кп 1434/3 и кп 818, 
иде делом дуж кп 2024, улица се завршава између                       
кп 732/3 и кп 443, све у КО Лазаревац. 

 
Улица 8 

 
Назив Орловића Павла  даје се улици која почиње 

од улице Ивана Косанчића, између кп 443 и кп 370/9, иде 
целом дужином кп 2026, улица се завршава на граници 
са насељеним местом Коморане, између кп 336/2 и                        
кп 404, све у КО Лазаревац. 

 
Улица 9 

 
Назив Јефимијина даје се улици која почиње од 

улице Кнегиње Милице, између кп 1434/4 и кп 1431, иде 
делом дуж кп 2024, наставља се делом дуж кп 2030/1, 
улица се завршава између кп 1655 и кп 1728, све у                
КО Лазаревац. 

 
Улица 10 

 
Назив Бошка Југовића  даје се улици која почиње 

од Јефимијине улице, између кп 1433 и кп 1507/1, иде 
делом дуж кп 2029, скреће и иде делом дуж кп 1481, 
улица се завршава између кп 366 и кп 1484, све у                           
КО Лазаревац. 

 
 
89. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБАВА 
 

Улица 1 
 
Назив Расадничка даје се улици која почиње 

између кп 1316/4 и кп 1335, иде делом дуж кп 1465, 
наставља се целом дужином кп 1472, пролази поред 
границе са насељеним местом Коњух, иде делом дуж                    
кп 3433 (КО Коњух), улица се завршава између кп 896 
(КО Коњух) и кп 1396, остало у КО Љубава. 

 
Улица 2 

 
Назив Манастирска даје се улици која почиње од 

Расадничке улице, између кп 1290/2 и кп 1475, иде 
целом дужином кп 1284, прелази преко кп 1129, скреће 
и иде делом дуж кп 1464, скреће и иде делом дуж                         
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кп 1043, улица се завршава између кп 851 и кп 1050/2, 
све у КО Љубава. 

 
Улица 3 

 
Назив Цветна даје се улици која почиње од 

Расадничке улице, између кп 652/1 и кп 601, иде делом 
дуж кп 1471, скреће и иде целом дужином кп 956, улица 
се завршава између кп 1424 и кп 597, све у КО Љубава. 

 
Улица 4 

 
Назив Радничка даје се улици која почиње од  

Расадничке улице, између кп 1358/1 и кп 1475, иде делом 
дуж кп 1468/1, целом дужином кп 1330, наставља се 
делом дуж кп 1465, улица се завршава између кп 792 и 
кп 760/1, све у КО Љубава. 

 
Улица 5 

 
Назив Пушкинова даје се улици која почиње од 

Радничке улице, између кп 1329 и кп 672, иде делом дуж 
кп 1468/1, улица се завршава између кп 505 и кп 695, све 
у КО Љубава. 

 
Улица 6 

 
Назив Стевана Сремца даје се улици која почиње 

од Манастирске улице, између кп 1206 и кп 1166/2, иде 
делом дуж кп 1129, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Коњух, између кп 1091/3 и кп 1130/5, 
све у КО Љубава. 

 
Улица 7 

 
Назив Десанке Максимовић даје се улици која 

почиње од Радничке улице, између кп 669/2 и кп 1475, 
иде целом дужином кп 670, наставља се делом дуж                    
кп 1470, улица се завршава између кп 539 и кп 632/1, све 
у КО Љубава. 

 
Заселак 1 

 
Назив Водице даје се засеоку који обухвата кп 266, 

кп 278/1, кп 278/2, кп 295 и кп 275/3, све у КО Љубава. 
 

Заселак 2 
 

Назив Зеременац даје се засеоку који обухвата                  
кп 464, кп 462/1 и кп 404/1, све у КО Љубава. 

 
 
90. НАСЕЉЕНО МЕСТО ГЛОБАРЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Брдска даје се улици која почиње од границе 

са насељеним местом Падеж, између кп 373 (КО Падеж) 
и кп 512/2, иде делом дуж кп 2955 (КО Падеж), наставља 
се делом дуж кп 1760, скреће и иде целом дужином                      
кп 1074/2, враћа се и иде делом дуж кп 1760, наставља 
се делом дуж кп 1722/1, улица се завршава између кп 968 
и кп 1157/2, све остало у КО Глобаре. 

Улица 2 
 

Назив Живојина Мишића даје се улици која 
почиње од Брдске улице, између кп 1157/2 и кп 1176, 
наставља се делом дуж кп 1182, скреће и иде делом дуж 
кп 1771, улица се завршава између кп 1568/1 и кп 1539/1, 
све у КО Глобаре. 

 
Улица 3 

 
Назив Николе Пашића даје се улици која почиње 

од  Брдске улице, између кп 1176 и кп 944, иде делом 
дуж кп 1772/1, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Каменаре, између кп 1302 и кп 1453, 
све у КО Глобаре. 

 
Улица 4 

 
Назив Момчила Гаврића даје се улици која 

почиње од Брдске улице, између кп 968 и кп 945, иде 
делом дуж кп 1766, скреће и иде делом дуж кп 1754, 
улица се завршава између кп 907 и кп 956, све у                          
КО Глобаре. 

 
Улица 5 

 
Назив Петра Бојовића даје се улици која почиње 

од Брдске  улице, између кп 1072/1 и кп 970, иде делом 
дуж кп 1760, наставља се делом дуж кп 1756, скреће и 
иде делом дуж кп 1758, улица се завршава између                       
кп 564/2 и кп 556, све у КО Глобаре. 

             
Улица 6 

 
Назив Војводе Путника даје се улици која почиње 

од улице Петра Бојовића, између кп 1046 и кп 1008/1, 
иде делом дуж кп 1756, скреће и иде целом дужином                  
кп 1762, улица се завршава између кп 275/2 и кп 279/1, 
све у КО Глобаре. 

       
Улица 7 

 
Назив Војводе Степе  даје се улици која почиње од 

улице Војводе Путника, између кп 746 и кп 953/2, иде 
целом дужином кп 1764, наставља се делом дуж кп 1754, 
улица се завршава између кп 1364 и кп 175/2, све у                    
КО Глобаре. 

            
Улица 8 

 
Назив Гаврила Принципа даје се улици која 

почиње од Брдске улице, између кп 1109 и кп 548/1, иде 
целом дужином кп 1768, наставља се делом дуж кп 1761, 
наставља се делом дуж кп 1787, пролази поред границе 
са насељеним местом Крвавица, улица се завршава 
између кп 6/1 (КО Крвавица) и кп 1644, све остало у                   
КО Глобаре. 

 
Улица 9 

 
Назив Недељка Чабриновића даје се улици која 

почиње од улице Гаврила Принципа, између кп 1098/3 и 
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кп 1614, иде целом дужином кп 1766, улица се завршава 
између кп 1597 и кп 1622/8, све у КО Глобаре. 

 
Улица 10 

 
Назив Боже Јанковића даје се улици која почиње 

од  улице Војводе Путника, између кп 754 и кп 1014/2, 
иде делом дуж кп 1757, улица се завршава између кп 684 
и кп 734, све у КО Глобаре. 

     
 
91. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВРАТАРЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Доситејева даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Падеж, између кп 880 и 
кп 1010/2, иде делом дуж кп 2253, скреће и иде целом 
дужином кп 250, прелази преко кп 2249, наставља се 
делом дуж кп 314, улица се завршава између кп 313 и                
кп 322, све у КО Вратаре.  

 
Улица 2 

 
Назив Дејана Миловановића даје се улици која 

почиње између кп 994/2 и кп 933, иде целом дужином       
кп 2262, наставља се целом дужином кп 2261/1, и целом 
дужином кп 2261/2, улица се завршава између кп 273 и 
кп 846, све у КО Вратаре. 

            
Улица 3 

 
Назив Острва Вида даје се улици која почиње 

између кп 337 и кп 356, иде делом дуж кп 314, скреће и 
иде делом дуж кп 412, улица се завршава између кп 431 
и кп 386, све у КО Вратаре. 

            
Улица 4 

 
Назив Солунских ратника даје се улици која 

почиње од улице Острва Вида, између кп 694 и                    
кп 735, иде делом дуж кп 2259, улица се завршава између 
кп 1505/1 и кп 1365/1, све у КО Вратаре. 

 
Улица 5 

 
Назив Стевана Јаковљевића даје се улици која 

почиње од раскршћа улица: Острва Вида и Солунских 
ратника, између кп 337 и кп 735, иде делом дуж кп 2256, 
улица се завршава између кп 832 и кп 806, све у                          
КО Вратаре. 

        
Улица 6 

 
Назив Топличка даје се улици која почиње од 

раскршћа улица: Острва Вида и Солунских ратника, 
између кп 356 и кп 694, иде делом дуж кп 2256, улица се 
завршава на граници са насељеним местом Бошњане, 
између кп 512 и кп 513, све у КО Вратаре. 

 
 
 

 

Улица 7 
 

Назив Таковска даје се улици која почиње од 
улице Стевана Јаковљевића, између кп 738/1 и кп 737/4, 
иде делом дуж кп 2260, скреће и иде целом дужином                
кп 1432, улица се завршава код улице Солунских 
ратника, између кп 1435/1 и кп 724/2, све у КО Вратаре. 

 
Улица 8 

 
Назив Орашачка даје се улици која почиње од 

улице Солунских ратника , између кп 689 и кп 700/1, иде 
делом дуж кп 2258, скреће и иде делом дуж кп 2266, 
улица се завршава између кп 1753/1 и кп 1756, све у                 
КО Вратаре. 

 
Улица 9 

 
Назив Левачка  даје се улици која почиње  улице 

Острва Вида, између кп 402 и кп 340, иде целом 
дужином кп 401, прелази преко кп 394, улица се 
завршава на кп 397, све у КО Вратаре. 

 
 
92. МЕСТО КАМЕНАРЕ 
 

Улица 1 
 

Назив Соколска даје се улици која почиње између 
кп 862/2 и кп 894/1, иде делом дуж кп 1828/1, улица се 
завршава између кп 1649/1 и кп 1829, све у КО Каменаре.  

 
Улица 2 

 
Назив  Студеничка даје се улици која почиње од 

Соколске улице, између кп 1473/2 и кп 1624/1, иде делом 
дуж кп 1829, улица се завршава између кп 1138/5 и                    
кп 1521, све у КО Каменаре.   

 
Улица 3 

 
Назив Улица Ослобођења даје се улици која 

почиње од Соколске улице, између кп 764/2 и кп 894/1, 
иде делом дуж кп 1827, улица се завршава између                       
кп 784/1 и кп 406/1, све у КО Каменаре. 

 
Улица 4 

 
Назив Ратарска даје се улици која почиње од улице 

Ослобођења, између кп 753/2 и кп 409/1, иде целом 
дужином кп 1826, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Глобаре, између кп 304 и кп 442, све 
у КО Каменаре.    

 
Улица 5 

 
Назив Чкаљина даје се улици која почиње од 

Соколске улице, између кп 871/2 и кп 942/2, иде делом 
дуж кп 926, скреће и иде делом дуж кп 637, улица се 
завршава између кп 480 и кп 489, све у КО Каменаре. 
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Улица 6 
 

Назив Ђузина даје се улици која почиње од  
Соколске улице, између кп 1206/2 и кп 1185/1, иде делом 
дуж кп 1205, скреће и иде делом дуж кп 1174, делом дуж 
кп 1119, скреће и иде делом дуж кп 1118, улица се 
завршава између кп 1016/3 и кп 1058/1, све у                                  
КО Каменаре.  

 
 
93. НАСЕЉЕНО МЕСТО КОМОРАНЕ 

 
Улица 1 

 
Назив Манастирска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Љубава, између кп 1179/2 
и кп 1180/2, иде целом дужином кп 1180/3, скреће и иде 
целом дужином кп 1107, наставља се делом дуж кп 1202, 
улица се завршава између кп 1023 и кп 1193, све у                        
КО Коморане.  

 
Улица 2 

 
Назив Цветна даје се улици која почиње од  

Манастирске улице, између кп 1053/4 и кп 1185/1, иде 
делом дуж кп 1171, скреће и иде делом дуж кп 1307, 
улица се завршава између кп 1125/3 и кп 1072/2, све у 
КО Коморане.   

 
Улица 3 

 
Назив Омладинска даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Љубава, између кп 1204/3 
и кп 1201, иде делом дуж кп 1202, прелази делом преко 
кп 1022, наставља се делом дуж кп 1308, улица се 
завршава између кп 1238/5 и кп 1233/3, све у                               
КО Коморане.  

 
Заселак 1 

 
 Назив Забрђе даје се засеоку који  се налази на              

кп 891 и кп 890/1, све у КО Коморане.  
 

Заселак 2 
 
Назив Кленак даје се засеоку који се налази на               

кп 385, у КО Коморане. 
 
 
94. НАСЕЉЕНО МЕСТО КОЊУХ  

 
Улица 1 

 
Назив Моравска  даје се улици која почиње између 

кп 1542 и кп 1525, пружа се делом дуж кп 3432 и кп 3430 
а завршава између кп 2535, све у КО Коњух и кп 1410 
КО Брајковац.  

   
Улица 2 

 
Назив Планинска даје се улици која почиње 

између кп 1292 и кп 1356, пружа се дуж кп 3433 и 

завршава се између кп 898, све у КО Коњух и кп 1392 
КО Љубава.  

 
Улица 3 

 
Назив Калемарска даје се улици која почиње 

између кп 1292 и кп 3427, пружа се дуж кп 1289, кп 1245, 
делом кп 3441 и целом дужином кп 3442/1 и завршава 
између кп 77/1 и кп 77/2, КО Коњух. 

 
Улица 4 

 
Назив Вишњичка даје се улици која почиње од  

Моравске улице, између кп 2010/2 и кп 2147, пружа се 
делом дуж кп 3436, делом дуж кп 3437 и делом дуж                    
кп 3438 и завршава између кп 726 и кп 593, КО Коњух. 

 
Улица 5 

 
Назив Виноградарска даје се улици која почиње 

од Планинске  улице, између кп 1353 и кп 1360/1, пружа 
се дуж кп 3434 и завршава између кп 149 и кп 150,                    
КО Коњух.  

 
Улица 6 

 
Назив Левачка  даје се улици која почиње између 

кп 1356 и кп 3427, пружа се делом дуж кп 3439 и 
завршава између кп 732/2 и кп 722/1, КО Коњух.  

 
Улица 7 

 
Назив Бране Павловића даје се улици која почиње 

од Планинске улице, између кп 1302 и кп 1300, пружа се 
дуж кп 1301 и целом дужином кп 940 и завршава код 
Церске улице, између кп 941 и кп 1258, КО Коњух.   

            
Улица 8 

 
Назив Церска даје се улици која почиње од 

Калемарске  улице, између кп 1214/3 и кп 1250, пружа се 
делом дуж кп 3441 и завршава између кп 982 и кп 972/1, 
КО Коњух.  

 
Улица 9 

 
Назив Омладинска  даје се улици која почиње од  

Моравске улице, између кп 1982 и кп 3430, пружа се 
делом дуж кп 3432 и дуж кп 3431 до Шумадијске улице, 
где завршава између кп 2738 и кп 2739/1, КО Коњух.  

 
Улице 10 

 
Назив Шумадијска даје се улици која почиње на 

граници са насељеним местом Селиште, између                          
кп 2737/2 и кп 7781/1 (КО Селиште), иде целом дужином 
кп 3428, прелази преко кп 3425, наставља се целом 
дужином кп 3429, улица се завршава на граници са 
насељеним местом Бела Вода, између кп 2854 и кп 2855, 
све остало у КО Коњух.  
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Улица 11 
 

Назив Брајковачка даје се улици која почиње од 
Калемарске улице, између кп 1235 и кп 1239, пружа се 
делом кп 3441 и делом кп 1868 а завршава између                       
кп 1867/3 и кп 1901, КО Коњух.  

    
Улица 12 

 
Назив Задругарска даје се улици која почиње од  

Брајковачке улице, на кп 3441, пружа се дуж кп 1215 и 
завршава код Калемарске улице, између кп 1184 и               
кп 1217, КО Коњух.  

Улица 13 
 

Назив Брестовачка даје се улици која почиње од 
Виноградарске улице, између кп 863 и кп 1395, пружа се 
делом дуж кп 3440 и завршава између кп 853 и кп 1404/1, 
КО Коњух.  

 
Улица 14 

 
Назив Ливадска даје се улици која почиње од  

Вишњичке улице, између кп 2037/1 и кп 2034, пружа се 
преко кп 2036 и делом дуж кп 2007/1 до Моравске улице, 
где завршава између кп 1984/3 и кп 2008, КО Коњух.   

 
Улица 15 

 
Назив Цветна даје се улици која почиње од  

Моравске улице, између кп 1541/1 и кп 1524, пружа се 
дуж кп 1526 и завршава код Вишњичке улице, код                 
кп 1516/2, КО Коњух. 

 
Улица 16 

 
Назив Љубостињска даје се улици која почиње од 

Моравске  улице, између кп 2180/1 и кп 2167, пружа се 
дуж кп 2176 и завршава између кп 2178/2 и кп 2175/2, 
КО Коњух. 

 
Заселак 1 

 
 Назив Росуљак даје се засеоку који обувата                    

кп 202, кп 201/4, кп 201/2 и кп 194, све у КО Коњух. 
 

Заселак 2 
 

Назив Грабак даје се засеоку који  обухвата кп 455, 
кп 453 и кп 539, КО Коњух. 

 
 
95. НАСЕЉЕНО МЕСТО ПАРУНОВАЦ  
 

Улица 1 
 

Назив Оље Петровића даје се улици кoja почиње 
од постојеће улице Милана Коњовића, између кп 1260 и 
кп 1259/3, иде дуж кп 3137, кп 3138, и завршава се 
између кп 1317/4 и кп 1285, све у КО Паруновац. 

 
 
 

Улица 2 
 

Назив Старине Новака даје се улици кoja почиње 
од постојеће улице Краља Радослава, између кп 1232 и 
кп 1433, иде дуж кп 3141, и завршава се између кп 1242 
и кп 3142, све у КО Паруновац.  

 
Улица 3 

 
Назив Милића од Мачве даје се улици кoja 

представља продужетак постојеће улице Петра Јокића, 
између кп 912 и кп 975/2, иде дуж кп 3131/2, и завршава 
се између кп 653 и кп 1009, све у КО Паруновац.  

 
Улица 4 

 
Назив Светозара Марковића даје се улици кoja 

почиње од постојеће улице Димитрија Туцовића, између 
кп 1458/3 и кп 1457/1, иде дуж кп 1457/4, кп 3163, и 
завршава се између кп 2905/1 и кп 3130/2, све у                            
КО Паруновац. 

 
Улица 5 

 
Назив Деспота Стефана даје се улици кoja почиње 

од постојеће улице Кнеза Вука, између кп 906/4 и                          
кп 760/2, иде дуж кп 912, кп 751/5, и завршава се на                    
кп 752/2, све у КО Паруновац.   

 
Заселак 1 

 
Назив Просина даје се засеоку који се налази између 

кп 2288/1, кп 2312 и кп 2280, све у КО Паруновац.  
 
 
96. НАСЕЉЕНО МЕСТО СРНДАЉЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Воденичарска даје се улици кoja почиње од 

границе са насељеним местом Велико Крушинце, 
између кп 51 и кп 117, иде дуж целе кп 762, дуж                            
кп 454/1, кп 502, кп 771, и завршава се између кп 448 и 
кп 519/1, све у КО Срндаље. 

 
Заселак 1 

 
Назив Дубоки вир даје се засеоку који се  налази 

на кп 105/, све у КО Срндаље. 
 
 
97. НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕЛАСИЦА 
 

Улица 1 
 
Назив Планинска даје се улици кoja почиње од 

границе са насељеним местом Зебица, између кп 245/1 и 
кп 288, иде делом дуж кп 1974, улица се завршава између 
кп 333 и кп 218, све у КО Беласица. 
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Улица 2 
 
Назив Вука Караџића даје се улици кoja почиње 

од Планинске улице, између кп 334/3 и кп 406, иде целом 
дужином кп 1978, прелази преко кп 1973, наставља се 
делом дуж кп 1983, улица се завршава између кп 1548 и 
кп 1557/2, све у КО Беласица. 

 
Улица 3 

 
Назив Корчагинова  даје се улици кoja почиње од 

улице Вука Караџића, између кп 579 и кп 800/1, иде 
делом дуж кп 1981, прелази преко кп 592, кп 593, иде 
делом дуж кп 587, скреће и иде делом дуж кп 1979, улица 
се завршава између кп 535/2 и кп 626, све у КО Беласица. 

           
Улица 4 

 
Назив Борачка  даје се улици кoja почиње од улице  

Вука Караџића , између кп 376/1 и кп 390/2, иде целом 
дужином кп 376/2 и кп 849, скреће и иде делом дуж                     
кп 855, наставља се делом дуж кп 1975, улица се 
завршава између кп 1305 и кп 1303, све у КО Беласица. 

 
Улица 5 

 
Назив Мире Алечковић даје се улици кoja почиње 

од границе са насељеним местом Здравиње, између                     
кп 1031 и кп 1000, иде делом дуж кп 1030 (местимично 
прелазећи на суседне катастарске парцеле), скреће и иде 
делом дуж кп 1089, улица се завршава између кп 1026 и 
кп 1093, све у КО Беласица.  

 
Улица 6 

 
Назив Страхињића Бана даје се улици кoja 

почиње од границе са насељеним местом Позлата, на                
кп 959/2, иде делом дуж кп 962/4, прелази преко кп 957, 
иде целом дужином кп 962/10, улица се завршава на 
граници са насељеним местом Здравиње, између                        
кп 962/14 и кп 962/9, све у КО Беласица.  

 
 
98. МЕСТО РЛИЦА  
 

Улица 1 
 
Назив Бањска даје се улици кoja почиње на 

граници са насељеним местом Мала Река, код кп 205/2, 
иде дуж границе са насељеним местом Мала Река,                     
кп 856, кп 855, и завршава се на између кп 648 и кп 643, 
све у КО Рлица. 

 
Улица 2 

 
Назив Крушевачка даје се улици кoja почиње од  

Бањске улице, између кп 272 и кп 282, иде дуж кп 281, и 
завршава се између кп 277 и кп 293, све у КО Рлица. 

 
 
 
 
 

Улица 3 
 
Назив Јастребачка даје се улици кoja почиње од 

Бањске улице, између кп 643 и кп 556/1, иде дуж кп 858, 
и завршава се између кп 469 и кп 435/1, све у КО Рлица. 

 
Заселак 1 

 
Назив Стари пањ даје се засеоку који се налази 

између кп 824, кп 814/8, кп 811, све у КО Рлица. 
 

Заселак 2 
 
Назив  Ливађе даје се засеоку који се налази на                   

кп 13/1, све у КО Рлица. 
 
 
99. МЕСТО МАЛА РЕКА 
 

Улица 1 
 
Назив Краљевића Марка даје се улици кoja 

почиње између кп 668 и кп 121/3, иде дуж кп 939, и 
завршава се код улице Мајке Јевросиме, између кп 519 и 
кп 170, све у КО Мала Река. 

 
Улица 2 

 
Назив Мајке Јевросиме  даје се улици кoja почиње 

између кп 183 и кп 469/2, иде дуж кп 940, иде преко 
потока Мала Река, пролази кроз кп 515/2, иде дуж                         
кп 870, кп 805, и завршава се између кп 774 и кп 812, све 
у КО Мала Река. 

 
Заселак 1 

 
Назив  Осојане даје се засеоку који се налази на                    

кп 6 и кп 7, све у КО Мала Река. 
 
 
100. НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗЕБИЦА  
 

Улица 1 
 
Назив Топлице Петковића даје се улици кoja 

почиње од границе са насељеним местом Велики 
Шиљеговац, између кп 105 и кп 108/1 иде дуж кп 1174, 
пролази кроз кп 266, кп 264, иде дуж кп 1178, и завршава 
се између кп 768 и кп 769, све у КО Зебица. 

                 
Улица 2 

 
Назив Видовданска даје се улици кoja почиње од 

улице Топлице Петковића, између кп 1173 и кп 210, иде 
дуж кп 1174, кп 1180, пролази и завршава се на кп 496, 
код кп 506, све у КО Зебица. 

 
Улица 3 

 
Назив Косовска даје се улици кoja почиње од 

улице Топлице Петковића, између кп 261/1 и кп 210, иде 
дуж кп 1179, и завршава се између кп 239 и кп 235/1, све 
у КО Зебица. 
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Заселак 1 
 
Назив  Шумски даје се засеоку који се налази 

између кп 5/3, кп 4, кп 10/2 и кп 23, све у КО Зебица. 
 
 
101. НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛИКО  
        КРУШИНЦЕ 
 

Улица 1 
 
Назив Воденичарска  даје се улици која почиње од 

границе са насељеним местом Мала Река, почиње на                  
кп 924/4, између кп 924/3 и кп 924/2, иде дуж кп 934,                      
кп 1496, кп 1080/1, кп 1502, кп 1450/3, кп 1449/3, кп 1502, 
и завршава се на граници са насељеним местом 
Срндаље, између кп 1443 и кп 1447, све у КО Крушинце. 

 
2. Саставни део овог Решења чинe Елаборати 

уличног система за насељена места  Мудраковац, Мало 
Головоде,  Црквина, Сушица, Петина, Ловци, Дворане, 
Наупаре, Кукљин, Бивоље, Липовац, Доњи Степош, 
Велики Купци, Мали Купци, Себечевац, Штитаре, 
Гркљане, Ћелије,  Мајдево, Суваја, Мачковац, Зубовац, 
Рибаре,  Росица, Бољевац, Мало Крушинце, Рибарска 
Бања, Гревци, Бела Вода, Гаглово, Мали Шиљеговац, 
Горњи Степош, Шавране, Велико Головоде, Кобиље, 
Станци, Бован, Пасјак, Позлата, Пољаци, Капиџија, 
Добромир, Паруновац, Текија, Дедина, Макрешане, 
Пепељевац, Вучак, Лукавац, Ђунис, Јошје, Каоник, 
Велики Шиљеговац, Бојинце, Велика Ломница, 

Модрица, Трмчаре, Сеземче, Слатина, Буковица, Буци, 
Здравиње, Шогољ, Витановац, Јабланица, Жабаре, 
Дољане, Треботин, Мешево, Велика Врбница, 
Крушевац, Лазарица, Кошеви, Глободер, Пакашница, 
Гари, Церова, Јасика, Гавез, Шанац, Велика  Крушевица, 
Срње, Читлук, Бегово Брдо, Падеж, Крвавица, 
Шашиловац, Брајковац, Лазаревац, Љубава, Глобаре, 
Вратаре, Каменаре, Коморане, Коњух, Паруновац, 
Срндаље, Беласица, Рлица, Мала Река, Зебица  и  Велико 
Крушинце. 

 
3. Задужује се  Одељење  за стамбено комуналне и 

имовинско правне  послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира списак улица, тргова и заселака 
којима су утврђени називи  у Пројекту "Ажурирање 
адресног регистра", а према Елаборатима уличног 
система за насељена места на територији града 
Крушевца, који је израдио Републички  геодетски завод. 

 
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
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