
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 93, а у вези члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/07 и 83/2014-др. закон), члана 18 а у вези члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени 

гласник општине Велико Градиште'', бр. 5/2018-пречишћен текст) и члана 11. Одлуке о утврђивању назива 

улица, тргова и других делова насељеног места на територији општине Велико Градиште ( „Сл. гласник 

општине Велико Градиште“, бр 15/2015 ), Скупштина општине на својој ___. седници одржаној дана 

_________2018. године донела је,  

ОДЛУКА  

о утврђивању назива улица 

 

Члан 1.  

УТВРЂУЈУ СЕ називи следећим неименованим улицама у насељеном месту Велико Градиште: 

1. Улица Обала пецароша. Улица почиње на кп 633, пружа се преко кп 2690, кп 2689/1, кп 2980/1 и 

кп 3176, а код улице Жике Поповића, на кп 4585, све у КО Велико Градиште. 

2. Улица Расадничка. Улица почиње на кп 2744 између кп 646 и кп 2743/1, наставља дуж кп 2744, 

кп 2696 и пружа се границом кп 2721 и кп 2723/1, границом кп 2721 и кп 2801 и завршава на 

граници кп 2721 и кп 2809/1, све у КО Велико Градиште. 

3. Улица Топољар. Улица почиње између кп2747 и кп 2928, пружа се дуж кп 4587, прелази преко 

кп 2897 и кп 2769 и завршава се у кп 2789/5, између кп 2771 и кп 2772, све у КО Велико 

Градиште. 

4. Улица Пожеженски пут. Улица почиње између кп 3199/5 и кп 3173, пружа се дуж кп 3162 и 

завршава код границе са насељеним местом Пожежено, на кп 4580, све у КО Велико Градиште.  

5. Улица Голубачки пут. Улица почиње на месту где се завршава Улица Воје Богдановића, између 

кп 3536 и кп 3520 и простире се до краја кп 4592, све у КО Велико Градиште. 

6. Улица Рибарац. Улица почиње између кп 3251/16 и кп 3295, пружа се дуж кп 4593 и завршава 

између кп 3578 и кп 3553/1, све у КО Велико Градиште. 

7. Улица Господска. Улица почиње од Улице Рударево, између кп 3923/2 и кп 3924/5, пружа се 

преко кп 3920/1, кп 3917/1, кп 3917/4 и завршава на кп 3917/6, све у КО Велико Градиште. 

8. Улица Микино сокаче. Улица почиње од улице Прва рударево и чине је кп 3872/1 и део кп 2582, 

све у КО Велико Градиште. 

9. Улица Земунска. Улица почиње од улице Прва рударево, на кп 3873/1, прелази преко кп 3873/4 

и кп 3873/5 и завршава се на граници кп3873/8 и кп 3872/13, све у КО Велико Градиште. 

10. Улица Савска. Улица почиње од улице Прва рударево, на 3875/1, прелази преко кп 3875/6 и 

завршава на кп 3876/12 и кп 3877/9, све у КО Велико Градиште. 

11. Улица Вождовачка. Улица почиње од улице Прва рударево, на кп 3876/5, пролази између кп 

3877/6 и кп 3876/1 и завршава на граници кп 3876/12 и кп 3877/9, све у КО Велико Градиште. 

12. Улица Авалска. Улица почиње од улице Прва рударево и чини је кп 3878/24, све у КО Велико 

Градиште. 

13. Улица Змај Јовина. Улица почиње између кп 2452/1 и кп 2453, прелази преко 2452/3 и завршава 

између кп 2452/6 и кп 2453, све у КО Велико Градиште. 

14. Улица Четврта Рударево. Улица почиње од улице Друга рударево, између кп 3965/1 и кп 3902, 

након парцеле 3966 прелази преко кп 3887/9, кп 3887/6 и завршава на граници кп 3887/3 и кп 

3970/1, све у КО Велико Градиште. 

15. Улица Пета Рударево. Улица почиње од улице Друга рударево, између кп 3964/1 и кп 3965/15, 

пружа се границом кп 3964/3 и кп 3968, кп 3964/5 и кп 3969/15 и завршава на граници кп 3964/7 

и кп 3887/1, све у КО Велико Градиште. 

16. Улица Шеста Рударево. Улица почиње од улице Друга рударево, између кп 3960/3 и кп 3962/1, 

пружа се дуж кп 3961 и завршава између кп 3960/4 и кп 3962/3, све у КО Велико Градиште. 

17. Улица Седма Рударево. Улица почиње од улице Друга рударево, између кп 3956/1 и кп 3957/4, 

пружа се дуж кп 3957/1 и завршава између кп 39566/9 и кп 3957/3, све у КО Велико Градиште. 



18. Улица Осма Рударево. Улица почиње од улице Друга рударево, између кп 3947 и 3954, пружа се 

границом кп 3948 и кп 3951 и завршава на граници кп 3948 и кп 3949/2, све у КО Велико 

Градиште. 

19. Улица Девета Рударево. Улица почиње од улице Друга рударево, између кп 3946/1 и 3946/11, 

пружа се дуж кп 3946/6 и завршава између кп 3946/5 и кп 3946/7, све у КО Велико Градиште. 

20. Улица Милице Јанковић. Улица почиње од улице Пожаревачки пут, између кп 3818/1 и кп 

3816/2, пружа се дуж кп 3812 и завршава између кп 3826 и 3810/1, све у КО Велико Градиште. 

21. Улица Милана Бесарабића. Улица почиње од улице Пожаревачки пут, између кп 3694/17 и кп 

3694/18, пружа се дуж кп 3694/128 и кп 3694/130 а завршава између кп 3694/107 и кп 3694/65, 

све у КО Велико Градиште. 

22. Улица Симе Роксандића. Улица почиње од Карађорђеве улице, између кп 171 и кп 163, пружа се 

делом кп 2211 и завршава између кп 127 и кп 170/2, све у КО Велико Градиште. 

23. Улица Свете Ж. Митића. Улица почиње од улице Војводе Путника, између кп 305 и кп 304, 

пружа се делом кп 286/1 и завршава код улице Вука Караџића, између кп 309 и кп 299, све у КО 

Велико Градиште. 

24. Улица Цара Хадријана. Улица почиње између кп 619 и кп 628/1, пружа се делом кп 620 и 

завршава између кп 605 и кп 633, све у КО Велико Градиште. 

25. Улица Драшкоцијева. Улица почиње између кп 829 и кп 1640, пружа се делом кп 2214 и 

завршава се између кп 841 и кп 1634, све у КО Велико Градиште. 

26. Улица 1300 каплара. Улица почиње између кп 892 и кп 893, пружа се делом кп 825 и завршава 

између кп 887 и кп 898, све у КО Велико Градиште. 

27. Улица Стевана Вујадиновића. Улица почиње између кп 1131 и кп 1133, пружа се преко дела кп 

1132 и преко кп 1135, а завршава између кп 1138 и кп 1136, све у КО Велико Градиште. 

28. Улица Коњевићева. Улица почиње између кп 1101 и кп 1289/1, пружа се делом кп 2218 и делом 

кп 2215 и завршава између кп 1104 и кп 1286/3, све у КО Велико Градиште. 

29. Улица Лепенка. Улица почиње од предложене Улице Пожеженски пут између кп 2553/11 и кп 

2613/19, све у КО Велико Градиште. 

Члан 2.   

 

ПРОДУЖАВАЈУ СЕ следеће улице у насељеном месту Велико Градиште: 

 

1.  Улица Капетан Мишина продужава се између кп 3213/11 и кп 3215, прелази преко 3213/13, 

простире се дуж кп 3213/18 и завршава на кп 3213/28 између кп 3213/48 и кп 3213/1, све у КО 

Велико Градиште. 

2. Улици Језерски пут мења се опис и сада почиње од улице Пожаревачки пут, између кп 3857 и 

кп 3856/2, пружа се дуж кп 4582/1 између кп 3859 и кп 2627/2 и завршава код Језерске улице, 

између кп 2553/11 и кп 2613/19, све у КО Велико Градиште. 

3. Улици Језерска звезда мења се опис и сада почиње од Језерске улице, пружа се дуж границе кп 

2366/157 и кп 2582, прелази преко 2366/375, кп 2366/250 и кп 2366/274 а завршава на кп 

2366/190, све у КО Велико Градиште.  

4. Улици Рударево мења се опис и сада почиње на кп 2366/195, пружа се дуж кп 2366/183, кп 

3869/2 и завршава се на кп 3924/7, све у КО Велико Градиште. 

5. Улици Младих горана мења се опис и сада почиње од Улице Рударево, између кп 2366/285 и кп 

2366/258, пружа се дуж 2231/3 и завршава између кп 2366/263 и кп 2366/124, све у КО Велико 

Градиште.  

6. Улица Првомајска се продужава између кп 3738/3 и кп 3706/1, пружа се делом кп 3727 и 

завршава између кп 3737 и кп 3707/4, све у КО Велико Градиште. 

7. Улици Милована Јовановића мења се опис и сада почиње од улице Солунских ратника, између 

кп 2141/1 и кп 2154, пружа се дуж кп 2146/2 и завршава између кп 3225 и кп 3223, све у КО 

Велико Градиште. 

8. Улица Скопљанска се продужава од кп 1083, прелази преко кп 1084 и завршава на кп 1088, све у 

КО Велико Градиште.  



9. Улици Млавска продужава се између кп 2170/69 и кп 3200/18, пружа се дуж кп 2228 и завршава 

између кп 2167 и кп 3201, све у КО Велико Градиште. 

 

Члан 3.   

Засеоку у насељу Велико Градиште који обухвата кп 3565/2 и кп 3565/3, све у КО Велико Градиште 

утврђује се назив Заселак Стрелиште.  

Члан 4.  

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.  

 

Образложење 

 

 

Чланом 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) 

прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, 

тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну 

сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

Влада Републике Србије је на предлог Координационог тела  приступила реализацији пројекта 

„Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. Пројекат укључује сва релевантна министарства и 

организације, и подразумева синхронизоване активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив 

улице и кућни број, то јест, да се званична база података адресног регистра у потпуности ажурира и да је 

након тога преузму и користе све државне институције. На основу тога Републички геодедски завод 

израдио је елаборате у неименованим улицама и доставио их свим јединицама локалне самоуправе. 

Разметрајући елаборат за насеље Велико Градиште, Комисија за одређивање назива улица на територији 

општине Велико Градиште, на седници одржаној 04.06.2018. године, донела је одлуку којим Скупштини 

општине Велико Градиште предлаже да се свим неименованим улицама дају називи како је у предлогу 

дато, као и да се постојеће улице продуже. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је сагласност број: 015-05-

00040/2018-24 да се неименованим улицама утврде називи као што је то Комисија предложила. 

 На основу наведеног предложена је Одлука као у диспозитиву.  

 

                                                                                   

                                                                                                                 Предлагач: Општинско веће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


