На основу члана 93, а у вези члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/07,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 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 20. седници одржаној дана 30.11.2018. године донела је,
ОДЛУКА
о утврђивању назива и продужетку улица на територији општине Велико Градиште
Члан 1.
УТВРЂУЈУ СЕ називи следећим неименованим улицама у општини Велико Градиште:
1) У насељеном месту Бискупље, утврђују се следећи називи улица:



Улица Светосавска. Улица почиње од улице Живорада Богића, између кп 34 и кп 125 и пружа се
делом кп 285 а завршава између кп 26 и кп 136, све у КО Бискупље.
Улица Живка Бискупљанца. Улица почиње од улице Живорада Богића, између кп 37 и кп 35 и пружа
се делом кп 285 а завршава између кп 51 и кп 26, све у КО Бискупље.
2) У насељеном месту Царевац, утврђује се следећи назив улице:



Улица Светосавска. Улица почиње на кп 7144 између кп 5541 и кп 5260, пружа се целом дужином кп
425 и завршава се код кп 451, све у КО Царевац.
3) У насељеном месту Чешљева Бара, утврђују се следећи називи улица:







Улица Нимничка.Улица почиње између кп 130 и кп 55, пружа се делом кп 503 и завршава између кп
45 и кп 49, све у КО Чешљева бара.
Улица Горњачка. Улица почиње између кп 54 и кп 66, пружа се преко дела кп 503, целом дужином
кп 2297 и завршава на кп 1695 између кп 861 и кп 864, све у КО Чешљева бара.
Улица Туманска. Улица почиње између кп 362/1 и кп 129,пружа се делом кп 503 и завршава између
кп 367 и кп 498, све у КО Чешљева бара.
Улица Степана Катића. Улица почиње између кп 326 и кп 478, пружа се делом кп 503 и завршава
између кп 316 и 483, све у КО Чешљева бара.
Улица Печка. Улица почиње између кп 385 и кп 386, пружа се делом кп 503 и завршава између кп
378 и кп 374/3, све у КО Чешљева бара.
4) У насељеном месту Дољашница, утврђује се следећи назив улице:



Улица Жике Поповића. Улица представља наставак улице Жике Поповића (насељено место Забрега)
и пружа се дуж кп 1619.
5) У насељеном месту Гарево, утврђује се следећи назив улице:



Улица Светосавска. Улица почиње од Првомајске улице, између кп 26 и кп 37, пружа се дуж кп 198,
прелази преко кп 1217 и кп 1218 и завршава се на кп 456 између кп 151 и кп 334, све у КО Гарево.
6) У насељеном месту Кисиљево, утврђују се следећи називи улица:



Улица Војводе Бране. Улица почиње између кп 1294/1 и кп 2171 и чине је кп 2769 и кп 2768, све у
КО Кисиљево.



Улица Живка Павловића. Улица почиње од предложене Улице Војводе Бране, на кп 2769 и пружа се
дуж кп 2116, до кп 2126/1, све у КО Кисиљево.

7) У насељеном месту Кусиће, утврђује се следећи назив улице:


Улица Светосавска. Улица почиње од улице Вељка Дугошевића, на кп 4856, пружа се дуж кп 4869 и
завршава између кп 4566/1 и кп 1943, све у КО Кусиће.
8) У насељеном месту Љубиње, утврђује се следећи назив улице:



Улица Светосавска. Улица почиње од улице Драгослава Миловановића, између кп 336 и кп 312,
пружа се делом кп 520 и завршава између кп 123 и кп 164, све у КО Љубиње.
9) У насељеном месту Макце, утврђују се следећи називи улица:



Улица Светосавска. Улица почиње од улице ЈНА, између кп 582 и кп 580 и чине је кп 581, део кп
1009 и кп 482, све у КО Макце.



Улица Боре Наумовића. Улица почиње од улице Корчагинове, између кп 327/1 и кп 326, пружа се
делом кп 1010 а завршава између кп 404 и кп 416, све у КО Макце.



Улица Милана Петровића. Улица почиње од Корчагинове улице, између кп 272 и кп 269, пружа се
целом дужином кп 271/1 и завршава се код улице ЈНА, између кп 249 и кп 248, све у КО Макце



Улица Настаса Петровића. Улица почиње од Корчагинове улице. између кп 263 и кп 224, пружа се
делом кп 221 и завршава се између кп 247 и кп 246, све у КО Макце.
10) У насељеном месту Острово, утврђују се следећи називи улица:



Улица Језерска. Улица почиње од улице Горње деонице, на кп 2386/30, између кп 2403/1 и кп 2211/1,
пружа се дуж кп 2386/30 и завршава код улице Доње деонице, између 2386/33 и 2334, све у КО
Острово.



Улица Светосавска. Улица почиње од предложене Улице Језерске, пружа се целом дужином границе
кп 2334 и кп 2335/13 а завршава код улице Доње деонице, све у КО Острово.



Улица Студеничка. Улица почиње од предложене Улице Језерске, између кп 2237/1 и кп 2238/2,
даље се простире између кп 2237/16 и кп 2239/4 а завршава код улице Доње деонице, на граници кп
2237/23 и кп 310, све у КО Острово.



Улица Жичка. Улица почиње од предложене Улице Језерске, између кп 2232/2 и 2233/1, даље се
простире између кп 2230/10 и кп 2233/9 а завршава код улице Доње деонице, између кп 2232/13 и кп
2233/13, све у КО Острово.



Улица Сопоћанска. Улица почиње од предложене Улице Језерске, између кп 2226/2 и кп 2227/1,
чине је кп 2227/5 и кп 2227/8 а завршава код улице Доње деонице, на граници кп 2226/6 и кп 2228,
све у КО Острово.



Улица Кнеза Милоша. Улица почиње од предложене Улице Језерске, између кп 2216/1 и кп 2217/1,
даље се простире између кп 2216/8 и кп 2217/7 а завршава код улице Доње деонице, између кп
2216/20 и кп 2218, све у КО Острово.



Улица Кнеза Михаила. Улица почиње од предложене Улице Језерске, између кп 2214/3 и кп 2216/1,
даље се простире између кп 2215/4 и кп 2216/12 а завршава код улице Доње деонице, на кп 2215/2,
све у КО Острово.



Улица Краљице Наталије. Улица почиње од улице Горње деонице, између 2211/1 и кп 2213/1, даље
се пружа преко кп 2213/4 и кп 2211/15 а завршава код улице Доње деонице, између кп 2211/14 и кп
2212/10, све у КО Острово.



Улица Ресавска. Улица почиње од улице Горње деонице, између кп 2210/1 и кп 2207, даље се пружа
између кп 2209 и кп 2208/5 и завршава код улице Доње деонице, између кп 2208/1 и кп 2209, све у
КО Острово.



Улица Битољска. Улица почиње од улице Доње деонице, између кп 2203/3 и кп 2204, а завршава
између кп 2203/1 и кп 2204, све у КО Острово.



Улица Кумановска. Улица почиње од улице Горње деонице, чине је кп 2198/5 и кп 2198/7 и завршава
се на кп 2199/2, све у КО Острово.



Улица Церска. Улица почиње од улице Горње деонице, између кп 2195/1 и 2197/1, прелази преко кп
2197/4 и кп 2197/12 а завршава се на кп 2196/3, све у КО Острово.



Улица Краља Петра. Улица почиње Горње деонице, између кп 2195/1 и кп 2194, простире се дуж кп
2195/8 и завршава код улице Доње деонице, на кп 2193, све у КО Острово.



Улица Војводе Миленка. Улица почиње од улице Горње деонице, између кп 2187/1 и кп 2190/1, даље
се пружа између кп 2187/8 и кп 2189/7 и завршава се код улице Доње деонице, између кп 2187/15 и
кп 2188/1, све у КО Острово.



Улица Јефимијина. Улица почиње од улице Доње деонице и чини је кп 2174, све у КО Острово.



Улица Рибарска. Улица почиње од улице Доње деонице, између кп 191/2 и 192/3, пружа се делом кп
192/9 и завршава на граници кп 192/13 и кп 191/1, све у КО Острово.



Улица Кнегиње Љубице. Улица почиње од улице Доње деонице и чине је кп 194/5 и кп 194/15, све у
КО Острово.



Улица Краља Александра. Улица почиње од улице Маршала Тита, на кп 742 између кп 493 и кп 585,
пружа се преко кп 742, кп 2397 и кп 1409, до кп 823 и кп 745/5, све у КО Острово.



Улица Петра Добрњца. Улица почиње од предложене Улице бр. 18, на кп 866 и пружа се границом
кп 866 и кп 824, кп 862/1, пресеца кп 860 и настаља границом кп 867/1 са кп 850 и завршава на кп
866 код кп 846, све у КО Острово.



Улица Стефана Немање. Улица почиње на кп 740, између кп 345 и кп 386, пружа се дуж кп 740 и
завршава на кп 331 између кп 157 и кп 17, све у КО Острово.



Улица Градиштанска. Улица почиње од предложене Улице бр. 20, на кп 323 између кп 9 и кп 534,
пружа се дуж кп 340, преко дела кп 323 и преко кп 335 а завршава на кп 323 између кп 1509 и кп 55,
све у КО Острово.



Улица Дунавска. Улица почиње између кп 1679 и 1762, пружа се дуж кп 2398 и завршава између кп
1721 и кп 1720, све у КО Острово.



Улица Милице Јанковић. Улица почиње између кп 1848 и кп 1954, пружа се дуж кп 2399 и завршава
између кп 1948 и кп 1873, све у КО Острово.



Улица Затоњски пут. Улица почиње на кп 2392, код кп 1721 и завршава на кп 2392 код кп 1852, све у
КО Острово.
11) У насељеном месту Поповац, утврђују се следећи називи улица:



Улица Светосавска. Улица почиње од улице Маршала Тита, између кп 38/1 и кп 48 и чини је кп 187,
све у КО Поповац.



Улица. Цара Душана. Улица почиње од предложене Улице бр. 1, између кп 19 и кп 48 и чини је кп
186, све у КО Поповац.

12) У насељеном месту Пожежено, утврђују се следећи називи улица:


Улица Живојина Миловановића. Улица почиње од улице Виначки пут, између кп 2791 и кп 2962,
пружа се дуж кп 5373 и завршава између кп 2954 и кп 2955, све у КО Пожежено.



Улица Градиштански пут. Улица почиње између кп 1910 и 2791, пружа се целом дужином кп 5370,
све у КО Пожежено, а завршава се на граници са насељеним местом Велико Градиште.
Улица Пескови.Улица почиње од предложене Улице бр. 5, између кп 2699 и кп 2717/1, пружа се дуж
кп 5372 и завршава између кп 2680/1 и кп 2897, све у КО Пожежено.
Улица Метларска. Улица почиње на кп 5339, пружа се до краја кп 5389, до кп 2957 и кп 3070, све у
КО Пожежено.




13) У насељеном месту Рам, утврђују се следећи називи улица:


Улица Деветог пука. Улица почиње на кп 1950 и пружа се дуж границе кп 1950 са кп 9, кп 1 и после
кп 204 прелази на кп 215/1 и завршава код кп 223, све у КО Рам.



Улица Властимира С. Петковића. Улица почиње од Карађорђеве улице, између кп 215/1 и кп 224/1,
пружа се целом дужином кп 223, границом кп 1950 и кп 224/5 и завршава у кп 233, све у КО Рам.



Улица Вука Караџића.Улица почиње од предложене Улице бр. 2 и чине је кп 213 и кп 4, све у КО
Рам.



Улица Јована Протића. Улица почиње од улице Горичка, између кп 211 и кп 374, пружа се делом кп
372 а завршава између кп 371 и кп 224/1, све у КО Рам.
14) У насељеном месту Сираково, утврђују се следећи називи улица:



Улица Железничка. Улица почиње на кп 4731 између кп 6704 и кп 4724, прелази преко кп 4732 и иде
дуж кп 4584. Улица прелази на кп 6705 и на њој завршава између кп 5011 и 5181, све у КО Сираково.



Улица Светосавска. Улица почиње на кп 4938 између кп 4830 и кп 4902 (након подвожњака
железничке пруге), пружа се дуж кп 4938 и завршава између кп 4929 и кп 4946, све у КО Сираково.



Улица Старине Новака.Улица почиње од улице Вељка Дугошевића, између кп 463 и кп 5848, пружа
се целом дужином кп 5534 и завршава између кп 5538 и кп 5537, све у КО Сираково.
15) У насељеном месту Средњево, утврђују се следећи називи улица:



Улица Краља Петра. Улица почиње од Кајмакчаланске улице, између кп 267 и кп 349, пружа се
делом кп 392 и завршава између кп 337 и кп 383, све у КО Средњево.



Улица Војводе Путника. Улица почиње од улице Палих бораца Средњева, између кп 232 и кп 235/12,
пружа се делом кп 391 и завршава на кп 1474 између кп 1075/2 и кп 1074/7, све у КО Средњево.
16) У насељеном месту Тополовник, утврђују се следећи називи улица:



Улица Ресавска. Улица почиње између кп 1999 и кп 1915, пружа се делом кп 1927 и завршава између
кп 1971 и кп 1967, све у КО Тополовник.



Улица Хајдук Вељка. Улица почиње од улице Маршала Тита, између 1718 и 2672, пружа се дуж кп
1729/1 и завршава на кп 1365 између кп 764 и кп 1048, све у КО Тополовник.



Улица Липовачка. Улица почиње између кп 1656 и кп 1608, пружа се делом кп 1680 и завршава
између кп 1628/2 и кп 1636, све у КО Тополовник.



Улица Нимничка.Улица почиње између кп 2133 и кп 2141, пружа се делом кп 227 и завршава између
кп 4474 и кп 2213, све у КО Тополовник.



Улица Ритска. Улица почиње од улице Маршала Тита, између кп 1503 и кп 1429, пружа се делом кп
2674 и завршава између кп 1435 и кп 1358, све у КО Тополовник.



Улица Хајдук Станка. Улица почиње од предложене Улице бр. 2 и чине је кп 1745 и део кп 1371, до
кп 729 и кп 1785, све у КО Тополовник.
17) У насељеном месту Триброде, утврђује се следећи назив улице:



Улица Баштованска. Улица почиње између кп 2074 и кп 2095, пружа се дуж кп 5246, прелази на кп
5240 и завршава између кп 1810 и кп 1788, све у КО Триброде.
18) У насељеном месту Затоње, утврђују се следећи називи улица:



Улица Студеничка. Улица почиње од улице Калиновац Затоње, између кп 4709/91 и кп 4709/16,
пружа се делом кп 4709/92 и завршава између кп 4709/6 и кп 4708, све у КО Затоње.



Улица Жичка Улица почиње од улице Калиновац Затоње, између кп 4709/17 и кп 4709/38, пружа се
делом кп 4709/92 и завршава између кп 4709/27 и кп 4709/28, све у КО Затоње.



Улица Туманска. Улица почиње од улице Калиновац Затоње, између кп 4709/39 и кп 4709/57, пружа
се делом кп 4709/92 и завршава између кп 4709/48 и кп 4709/49, све у КО Затоње.



Улица Нимничка. Улица почиње од улице Калиновац Затоње, између кп 4709/58 и кп 4709/75,
пружа се делом кп 4709/92 и завршава између кп 4709/66 и кп 4709/67, све у КО Затоње.



Улица Горњачка. Улица почиње од улице Калиновац Затоње, између кп 4709/76 и кп 4709/90,
пружа се делом кп 4709/92 и завршава између 4709/85 и кп 4709/84, све у КО Затоње.



Улица Милешевска. Улица почиње од улице Миленка Стојковића, између кп 536 и кп 542, пружа се
преко кп 544 и завршава на кп 4084 између кп 4087 и кп 4088, све у КО Затоње.



Улица Витовничка. Улица почиње од улице Маршала Тита, између кп 654 и кп568, пружа се преко
дела кп 567, кп 565 и завршава на кп 4710/1 између кп 4704 и кп 4713/2, све у КО Затоње.
Члан 2.

ПРОДУЖАВАЈУ СЕ следеће постојеће улице у општини Велико Градиште:
1. У насељеном месту Царевац, Улица Маршала Тита продужава се дуж кп 7142 до кп 5727, све
у КО Царевац.
2. У насељеном месту Чешљева Бара, продужавају се следеће улице:
- Улица Жике Поповића. Продужетак улице почиње између кп 2712 и кп 237, пружа се делом
кп 3339/1 а завршава између кп 2753 и кп 2995, све у КО Чешљева бара.
- Улица Црвене армије. Продужетак чине кп 2242 и кп 1725, све у КО Чешљева бара.
3. У насељеном месту Десине, продужава се следећа улица:
- Улица Омладинска. Улица представља наставак Омладинске улице, између кп 343 и кп 4849,
пружа се дуж кп 5974 и завршава између кп 4930 и кп 4954, све у КО Десине.
4. У насељеном месту Кисиљево, продужавају се следеће улице:
- Улица 2. Рударево. Продужетак почиње између кп 2650 и кп 1789, пружа се дуж кп 2766,
наставља границом кп 1908 са кп 1904, кп 1909/2 и завршава на кп 1908 код кп 1920/4, све у
КО Кисиљево.
- Улица Пролетерска. Продужетак улице почиње између кп 1785 и кп 684/23 и чини је кп 1229,
све у КО Кисиљево.

5. У насељеном месту Курјаче продужава се Улица Старо село. Продужетак улице почиње
између кп 4237 и кп 4236, пружа се дуж кп 5515 и кп 5516/2 а завршава између кп 4522 и кп
4765, све у КО Курјаче.
6. У насељеном месту Кусиће, продужаваја се следећа улица:
- Улица Вељка Дугошевића. Продужетак почиње између кп 3661/1 и кп 4169/3, пружа се дуж
кп 4885 а завршава између кп 3714 и кп 4886, све у КО Кусиће.
7. У насељеном месту Љубиње продужава се Улица Драгослава Миловановића. Продужетак
улице пружа се делом кп 2688 и завршава између кп 2689 и кп 2687, све у КО Љубиње.
8. У насељеном месту Макце продужава се Улица Вељка Дугошевића. Продужетак улице чини
кп 5237, све у КО Макце.
9. У насељеном месту Печаница продужава се Улица Саве Ковачевића. Продужетак улице
почиње између кп 2048 и кп 2330, пружа се дуж кп 5185 и завршава између кп 2060 и кп
2036, све у КО Печаница.
10. У насељеном месту Пожежено, продужавају се следеће улице:
- Улица Виначки пут. Улица се продужава до краја кп 5374, све у КО Пожежено.
- Улица Дунавска. Продужетак почиње између кп 1673 и кп 1587, простире се дуж кп 1654 и
завршава између кп 1660 и кп 1606, све у КО Пожежено.
- Улица Маршала Тита. Продужетак улице почиње између кп 1585 и кп 1587 и чини је кп 1586,
све у КО Пожежено.
11. У насељеном месту Средњево продужава се Улица Палих бораца Средњева. Продужетак
улице почиње од границе са насељеним местом Шувајић, општина Голубац, и пружа се дуж
кп 1460 а завршава на кп 391 између кп 231 и кп 232, све у КО Средњево.
Члан 3.
УТВРЂУЈУ СЕ називи следећим неименованим засеоцима у општини Велико Градиште:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

У насељеном месту Дољашница, утврђује се назив следећих засеока:
Заселак Витовнички. Заселак обухвата кп 3003, све у КО Дољашница.
Заселак Тумански. Заселак обухвата део кп 3640 и део кп 3635, све у КО Дољашница.
У насељеном месту Кумане утврђује се следећи назив засеока:
Заселак Градиштанско поље. Заселак обухвата део кп 1449, све у КО Кумане.
У насељеном месту Курјаче утврђује се следећи назив засеока:
Заселак Нимнички. Заселак обухвата кп 2145 и кп 2144, све у КО Курјаче.
У насељеном месту Кусиће утврђује се следећи назив засеока:
Заселак Брвнара. Заселак обухвата кп 3745/4, кп 3745/1 и кп 3745/2, све у КО Кусиће.
У насељеном месту Макце утврђује се следећи назив засеока:
Заселак Диван. Заселак обухвата кп 6689/1, кп 6686, кп 6721 и део кп 6720, све у КО Макце.
У насељеном месту Пожежено утврђује се следећи назив засеока:
Заселак Борик. Заселак обухвата кп 3904/1, кп 3918/2 и кп 3918/1, све у КО Пожежено.
У насељеном месту Рам утврђује се следећи назив засеока:
Заселак Горица. Заселак обухвата део кп 224/1, КО Рам.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 015-9/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

