
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 11 а у 
вези члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико 
Градиште'', бр. 2/19) 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 5. седници одржаној дана 
01.03.2021. године донела је,  

 

ОДЛУКА  
о утврђивању назива улица на територији општине Велико Градиште 

 
Члан 1. 

УТВРЂУЈУ СЕ називи следећим неименованим улицама у општини Велико 
Градиште: 

1) У насељеном месту Кисиљево, утврђују се следећи називи улица: 

 Улица Селимира Селаковића. Улица почиње од границе са насељеним местом Велико 
Градиште, између кп 1789 и кп 2744/1, иде дуж кп 2766, и завршава се између кп 1960 
и кп 2764/1, све у КО Кисиљево. 

 Улица Аласка. Улица почиње између кп 2683/7 и кп 2685, иде дуж кп 2684 и 2682/2, и 
завршава се између кп 2683/19 и кп 2678/1, све у КО Кисиљево. 

 Улица Рибарска. Улица иде преко кп 2702/2, 2702/4, и 2702/6, и завршава се на кп 
2702/7, све у КО Кисиљево. 

 Улица Језерска. Улица почиње између кп 2709/1 и 2708/4, иде дуж кп 2708/1, и 
завршава се између кп 2708/5 и кп 2709/4, све у КО Кисиљево. 

 Улица Панте Величковића. Улица иде преко кп 2715/2, 2715/6 и 2715/7, и завршава се 
на 
кп 2714/3, све у КО Кисиљево. 

 Улица Ђуре Јакшића. Улица почиње између кп 2738 и кп 2740/1, иде дуж кп 2739/1 
и преко кп 2739/3, и завршава се на кп 2738, све у КО Кисиљево. 

 2) У насељеном месту Курјаче, утврђује се следећи назив улице: 

 Улица Старо село. Улица почиње између кп 4159 и кп 4158, иде 
дуж кп 5515 и 5516/2, и завршава се између кп 4765 и кп 4522, све у КО Курјаче.  



3) У насељеном месту Пожежено, утврђује се следећи називи улице: 

 Улица Милоја Васића. Улица почиње између кп 1288 и кп 
2791, иде дуж кп 5374, и завршава се између кп 5359 и кп 2826/1, све у КО 
Пожежено.  

4) У насељеном месту Острово, утврђују се следећи називи улица: 

 Улица Нимничка. Улица почиње између кп 2172/1 и кп 188/2, иде дуж кп 310, и 
завршава се између кп 2385 и кп 236, све у КО Острово. 

 Улица Туманска. Улица почиње између кп 2403/3 и кп 
2173/1, иде дуж кп 2486/30 и 2403/1, и завршава се код кп 2386/29, све у КО 
Острово.  

 Улица Раваничка. Улица почиње између кп 2170/27 и кп 1956, 
иде дуж кп 2401, и завршава се између кп 2170/28 и кп 1956, све у КО Острово. 

 Улица Орничка. Улица почиње код кп 866, иде дуж границе кп 
2389 са кп 763, 802, 1014/2, 1159, 1221, и завршава се код кп 1378, све у КО 
Острово.  

 Улица Витовничка. Улица почиње код Језерске улице, иде преко кп 2224/2, 
2224/5 и 2406, и завршава се на кп 2224/12, све у КО Острово. 

 Улица Рукумијска. Улица почиње код Језерске улице, између кп 2234/1 и кп 
2236, иде дуж кп 2234/10, и завршава се између кп 2234/8 и кп 2235/10, све у 
КО Острово. 

5) У насељеном месту Затоње, утврђују се следећи називи улица: 

 Улица Језерска. Улица иде дуж кп 4816 и 4815, обе у КО Затоње. 

 Улица Драгутина Митића. Улица почиње између кп 4853/15 и кп 4853/14, иде дуж кп 
4853/5, и завршава се између кп 4853/6 и кп 4853/4, све у КО Затоње. 

6) У насељеном месту Велико Градиште, утврђују се следећи називи улица: 

 Улица Рударево. Улица почиње између кп 2366/251 и кп 2366/270, иде дуж кп 
2366/195, 2366/183 и 3869/2, и завршава се између кп 3869/9 и кп 
3869/5, све у КО Велико Градиште. 

 Улица Ђердапска. Улица почиње између кп 3869/5 и кп 3870, 
прелази преко кп 3869/3, иде дуж кп 4597/2, и завршава се између кп 3884 и кп 
3886/1, све у КО Велико Градиште.  



 Улица Мирочка. Улица почиње између кп 3927 и кп 3924/5, 
иде дуж кп 4597/1, и завршава се код границе са насељеним местом Кисиљево, 
између кп 3945/1 и кп 3946/1, све у КО Велико Градиште.  

 Улица Хомољска. Улица почиње између кп 3908 и кп 3911, 
иде преко кп 3911, 3914/1, 3898, 3893, 3890, 3971/6, 3969/12 и 3969/4, и завршава 
се на кп 3969/16, све у КО Велико Градиште.  

 

Члан 2. 

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

Број:015-1/2021-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                               Председник скупштине: 

                                                                                                                Владимир Штрбац, с.р. 


