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 На основу члана 93 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-
др закон, 101/2016-др закон и 47/2018), члана 181 став 1 Закона о државном премеру и катастру 
(„Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-УС, 96/2015 и 47/2017-аутентично 
тумачење), члана 4 одлуке о начину и поступку утврђивања назива улица и тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 20/2018)  и члана 30 Статута општине Књажевац – Пречишћени текст 
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 6/2019) , уз прибављену сагласност Министарства државне 
управе и локалне самоуправе број ________ од ______године, Скупштина општине Књажевац на 
седници одржаној _______2019 године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 1 
 

 Oвoм oдлукoм утврђуjу сe нaзиви улицa и других дeлoвa нaсeљeних мeстa кojимa ниje 
oдрeђeн нaзив у склaду сa Eлaбoрaтимa уличнoг систeмa Рeпубличкoг гeoдeтскoг зaвoдa нa 
тeритoриjи oпштинe Књажевац и то 530 улица, 8 продужетака улица и 159 заселака. 

 
 

Члан 2. 
У нaсeљeнoм мeсту Алдина Река (мaтични брoj нaсeљa: 717169), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
засеока: 

1. Заселак  СТОЈЧИН РТ.Заселак се простире између кп 2581, 2629, 2658 и 2739, све у КО 

 Алдина Река. 

2. Заселак  ПАЖАР.Заселак обухвата кп 2123, у КО Алдина Река. 

3. Заселак  БАРНИ РТ. Заселак се простире између кп 1304, 1310, 1462 и 1495, све у КО 

 Алдина Река.   

Члан 3. 
 
У нaсeљeнoм мeсту Алдинац (мaтични брoj нaсeљa: 717177), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица: 

1. Улица РЕПУШНИЧКА. Улица почиње између кп 6380 и кп 6450, иде  дуж кп 6468, наставља 

целом дужином кп 8317/1, затим иде дуж кп 8317/2, и  завршава се код улица Jабланичка и   

Првомајска, између кп 5060 и кп 6071, све у КО  Алдинац. 

2. Улица ЈАБЛАНИЧКА. Улица почиње код улица Репушничка и Првомајска, између кп 6071 и 

кп 5017, иде дуж кп 8317/2 и 8314, и завршава се између кп 8337 и кп 5478, све у КО 

Алдинац. 

3. Улица ПРВОМАЈСКА. Улица почиње код улица Репушничка и Јабланичка, између кп 5060 и 

кп 5064, иде дуж кп 5017, а затим целом дужином кп 5003, 4926, 4838, 4809, 2423, 2459 и 

2497,и завршава се између кп 2498 и кп 2495, све у  КО Алдинац. 

 
Члан 4. 

У нaсeљeнoм мeсту Балановац (мaтични брoj нaсeљa: 717185), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица СОКОБАЊСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Грезна, између кп 

1480 (КО Балановац) и кп 550 (КО Грезна), иде целом дужином кп 6398 (КО Балановац), затим 

дуж кп 6397 (КО Балановац), и завршава се између кп 1926 и кп 2113 (обе у КО Балановац). 

2. Улица КЊАЖЕВАЧКА.Улица почиње код улице Сокобањска,између кп 2143 и кп 1712, иде 

целом дужином кп 6402, и завршава се код улице Васиљска између кп 2581 и кп 3958, све у КО 

Балановац. 
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3. Улица ВАСИЉСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3881/2 и кп 3958, иде 

дужи кп  6405 и 6414, и завршава се између кп 5985 и кп 6207, све у КО Балановац.   

4. Улица ЗАДРУЖНА. Улица почиње код улице Васиљска између кп 3955 и кп 3888, иде целом 

дужином кп 3917, скреће десно и иде дуж кп 6405, и завршава се између кп 5967 и  кп 

5963/1, све у КО Балановац. 

5. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 4019 и кп 3958, иде 

целомдужином кп 6406, и завршава се у кп 4730, све у КО Балановац. 

6. Улица ЦЕНТРАЛНА.Улица почиње код улице Сеоска, између кп 3998 и кп 3965, иде целом 

дужином кп 3988, и завршава се код улице Сеоска, између кп 3991 и кп  5146/2, све у КО 

Балановац. 

7. Улица ПОЉСКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп 4042 и кп 3999, иде целом 

дужином кп 4003 и 4035, и завршава се између кп 4125и кп 4135, све у КО Балановац.     

8. Улица ВИШЊИЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка,између кп 4019 и кп 2571/2, иде дуж 

кп 6403, и завршава се између кп 2539 и кп 4177, све у КО Балановац. 

9. Улица ЈАБУЧКА. Улица почиње код улице Пољска, измеђукп 4156 и кп 4032, иде целом 

дужином кп 4034, и завршава се код улице Вишњичка, између кп 4169 и кп  4028, све у КО 

Балановац. 

10. Заселак ПОЉЕ. Заселак се простире између кп 4766/1 и кп 4285, обе у КО Балановац. 

 

Члан 5. 
У нaсeљeнoм мeсту Балинац (мaтични брoj нaсeљa: 717193), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица БРАЋЕ ПЕТРОВИЋ.Улица почиње између кп 1766 и кп 1714,иде дуж кп 4630, 2931, 

4632, 2244 и 2292, и завршава се између кп 2290 и кп 2265, све у КО Балинац. 

Образложење: Улица носи назив по четири брата из куће Петровића који су погинули у оба 

Балканска и у Првом светском рату 1912-1918. 

2. Улица ЗАНАТСКА.Улица почиње код улице Браће Петровић, код кп 2249, прелази преко кп 

4620, идедуж кп 2871, и целом дужином кп 2690, и завршава се између кп 2684 и кп 2683, све у 

КО Балинац. 

3. Улица РАНЂЕЛОВА. Улица почиње код улице Занатска,између кп 2724и кп 2718, иде целом 

дужином кп 2744, затим дуж кп 4637, и завршава се између кп 2626 и кп 4618, све у КО 

Балинац. 

Образложење: Улица носи назив по  Ранђелу Бранковићу (1919-2004) дугогодишњем 

председнику МЗ, за чијег мандата је село добило нови пут и струју. 

4. Улица БОЖИНОВА.Улица почиње код улице Браће Петровић,  између кп 2038 и кп 2932, иде 

дуж кп 4632, 2080 и 1957, и завршава се између кп 4627 и кп 1956, све у КО Балинац.  

Образложење: Улица носи назив по Божину Божиновићу (1922-2010) трговцу, једном од 

најпоштованијих људи свог времена 

5. Улица ГИЛЕТОВА.Улица почиње код улице Браће Петровић, између кп 2205 и кп 2226, иде 

целом дужином кп 2222, и завршава се између кп2213 и кп 2214, све у КО Балинац. 

Образложење: Улица носи назив по Драгиши Ђорђевићу (1954-1971), прерано трагично  
настрадалом младом човеку из села, хармоникашу и ученику трговачке школе. 

6. Заселак ВИТОЊИНА. Заселак обухвата део кп 4067/1, у КО Балинац. 

 
 

Члан 6. 
 
У нaсeљeнoм мeсту Балта Бериловац (мaтични брoj нaсeљa: 717207), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 
1. Улица КУЖЉАРСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Вртовац, код кп 1958, 

иде целом дужином кп 3696, и завршава се између кп 1756 и кп 1752, све у КО Балта 

Бериловац. 
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2. Улица БАБИН ЗУБ. Улица почиње код улице Кужљарска,између кп 2216 и кп 1755, иде целом 

дужином кп 3695, и завршава се између кп 997и кп 1003, све у КО Балта Бериловац. 

3. Улица ИВИЦА БОЖИНОВИЋ.Улица почиње код улице Бабин Зуб, између кп 2237 и кп 2238, 

иде дуж кп 3699 и 2419, и завршава се између кп 2255 и кп 2424, све у КО Балта Бериловац.  

Образложење: Улица назив по Ивици Божиновићу (1964-2000), припаднику МУП-а СРЈ који је 

погинуо у рату на Косову и Метохији и који је иза себе оставио супругу и двоје деце 

4. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улице Бабин Зуб, између кп 1736 и кп 1731, иде 

целом дужином кп 1733, прелази преко кп 3684, наставља дуж кп 3693, и завршава се између 

кп 1699 и кп 1704, све у КО Балта Бериловац. 

5. Улица ПОЉСКА. Улица почиње код улице Бабин Зуб, измеђукп 1146 и кп 1050, иде дуж кп 

3703, и завршава се између кп 1070 и кп 1074, све у  КОБалта Бериловац.   

6. Улица МИЛИЋАРСКА. Улица почиње код улице Учитеља Јове, између кп 1536/2 и кп 3683/1, 

иде дуж кп 3687, и завршава се између кп 1416 и кп 1883/1, све у КО Балта Бериловац.   

7. Улица УЧИТЕЉА ЈОВЕ. Улица почиње код улице Милићарска, између кп 1536/2 и кп 3683/1, 

иде дуж кп 3687, и завршава се између кп 1279 и кп 1280, све у КО Балта Бериловац.  

Образложење: Улица назив по Јовану Живковићу (1933-2010) учитљу који је рођен у селу и 

који је радни век провео у селу  

8. Заселак ВРБЕЉ.Заселак се простире између кп 369 и кп 385, обе у КО Балта Бериловац. 

9. Заселак ЧУКАВИЦА. Заселак се простире између кп 267 и кп 290, обе у КО Балта Бериловац.  

10. Заселак ВРШЊАК. Заселак се простире између кп 2374 и кп 1106, обе у КО Балта Бериловац.  

11. Заселак ДРЕНОВА ГЛАВА. Заселак се простире између кп 3170 и кп 3150, обе у КО Балта 

Бериловац.    

 

Члан 7. 

У нaсeљeнoм мeсту Бањски Орешац (мaтични брoj нaсeљa: 717215), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње између кп 2647 и кп 2452, иде дуж кп 4861, прелази 

преко кп 2769,  2804 и 2796, наставља дуж кп 4861, а затим дуж кп 4863, и завршава се 

између кп 2918 и кп 3614, све у КО Бањски Орешац. 

2. Улица БАЊСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 2394 и кп 2729, иде целом 

дужином кп 2386 и 2210, и завршава се између кп 2213 и кп 2209, све у КО Бањски Орешац. 

3. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, измеђукп 2869 и кп 2796, иде дуж кп 

4861, скреће лево и иде целом дужином кп 2757, и завршава се изеђу кп 2753 и кп 2761, све у 

КО Бањски Орешац. 

4. Улица ЗУБЕТИНАЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка, прелази преко кп 2930, иде 

целом дужином кп 2898, 2853 и 2068, и завршава се између кп 2069 и кп 2063, све у КО Бањски 

Орешац. 

5. Заселак ЧРТОВАЦ. Заселак се простире између кп 4743, 4703, 3366 и 4826, све у КО Бањски 

Орешац.   

Члан 8. 

У нaсeљeнoм мeсту Бели Поток (мaтични брoj нaсeљa: 717223), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица БЕЛОПОТОЧКА. Улица почиње између кп 8003 и кп 8546, иде дуж кп 15449, затим 

целом дужином кп 7489, наставља дуж кп 15435, и завршава се код улица Гробљанска и 

Књажевачка, између кп 15444и кп 6048, све у КО Бели Поток. 

2. Улица СТОЈКОВСКА. Улица почиње код улице Белопоточка,између кп 7988 и кп 7913, иде 

целом дужином кп 7912, затим дуж кп 15450, и завршава се између кп 7859 и кп 7864/1, све у КО 

Бели Поток. 

3. Улица СТАНИСЛОВСКА. Улица почиње код улице Белопоточка, између кп 7986 и кп 8836, 

иде дуж кп 15448,  и завршава се између кп 8847 и кп 8956, све у КО БелиПоток.      

4. Улица СРЕЈИНСКА.Улица почиње код улице Станисловска,између кп 7982 и кп 8858, иде 

дуж кп 7959, и завршава се између кп 7946 и кп 8901, све у КО Бели Поток. 
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5. Улица ЈОВИНСКА. Улица почиње код улице Белопоточка,између кп7948 и кп 7499, иде 

целом дужином кп 7523, и завршава се између кп 7595 и кп 7521, све у КО Бели Поток. 

6. Улица ЗАДРУЖНА.Улица почиње код улице Белопоточка, између кп 7491 и кп 7492, 

прелази преко кп 7496, иде целом дужином кп 7551, и завршава се између кп 7552 и кп 7579, све 

у КО Бели Поток. 

7. Улица РАДЕНКОВСКА. Улица почиње код улице Белопоточка, између кп 7488 и кп 6051, 

иде целом дужином кп 15447, и завршава се између кп 6092и кп 7365, све у КО Бели Поток.     

8. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улица Белопоточка и Књажевачка,између кп 5907 

и кп 5564, иде дуж кп 15444, и завршава се између кп 5600 и кп 5816, све у  КОБелиПоток. 

9. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње код улица Белопоточка и Гробљанска,између кп 5907 

и кп 6048, иде дуж кп 15435, и завршава се између кп 6340 икп 15434, све у КО Бели Поток. 

10. Улица ГУРДИНСКА. Улица почиње код улице Књажевачка између кп 5916 и кп 5912, иде 

целом дужином кп 5925, и завршава се код улице Књажевачка,између кп 5935 и кп 5860, све у 

КО  Бели Поток. 

11. Улица МРДИНСКА. Улица почиње код улица Књажевачка и Вељинска, између кп 5943 и кп 

6269, иде целом дужином кп 5956, а затим дуж кп 15446, и завршава се између кп 6137 и кп 

6028, све у КО Бели Поток.         

12. Улица ВЕЉИНСКА. Улица почиње код улица Књажевачка и Мрдинска, између кп 6301 и кп 

6269, иде дуж кп 6285, наставља целом дужином кп 6277 и 7006, и завршава се између кп 7005 

и кп 6225, све у КО Бели Поток. 

13. Заселак ОГРАОВИЦА. Заселак обухвата део кп 1677/1, у КОБели Поток. 

14. Заселак ПРИПЕЧ.Заселак се простире између кп 2022, 2021,2350 и 2348/1, све у КО Бели 

Поток.  

15. Заселак ОДЕНАЦ.Заселак се простире између кп 3062, 3069 и 3092, све у КО Бели Поток. 

   

 

Члан 9. 

У нaсeљeнoм мeсту Берчиновац (мaтични брoj нaсeљa: 717231), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица ГЛАВНА.Улица почиње између кп 1320/2 и кп 1320/1, идецелом дужином кп 4820/1, и 

завршава се код улица Дубравска и Локванска између кп 2531 и кп 2533/5, све у КО 

Берчиновац. 

2. Улица РЕЧКА. Улица почиње код улице Главна,  код кп 1927, иде дуж кп 1582, 1883, 4818 и 

1897,  и завршава се код улице Главна, у кп 2287/2, све у КО Берчиновац. 

3. Улица ДУБРАВСКА.Улица почиње код улица Главна и Локванска између кп 4820/1 и кп 

2391, иде целом дужином кп 4823, и завршава се измеђукп 2091 и кп 2020/1, све у КО 

Берчиновац. 

4. Улица ЂУРЂЕВДАНСКА. Улица почиње код улице Дубравска, између кп 2388 и кп 2387/1, 

иде дуж кп 4838, 2338, 2351 и 4825, и завршава се код улице Локванска, између кп 2484 и кп 

4269, све у КО Берчиновац.           

5. Улица ШКОЛСКА. Улица почиње код улице Локванска између кп 2391 и кп 2451, иде целом 

дужином кп 2422, и завршава се код улице Ђурђевданска, између кп 2421 и кп 2423, све у 

КО Берчиновац. 

6. Улица ЛОКВАНСКА.Улица почиње код улица Главна и Дубравска, између кп 2531 и кп 

2391, иде дуж кп 4823, 4145 и 4837, и завршава се између кп 4125 и кп 4146, све у КО 

Берчиновац. 

7. Заселак СИЊЕРТ. Заселак обухвата кп 4239, у КО Берчиновац. 

 

Члан 10. 

У нaсeљeнoм мeсту Божиновац (мaтични брoj нaсeљa: 717240), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 
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1. Улица ПАЛКИНСКА.Улица почиње између кп 2418 и кп 2419, иде  дуж кп 3937, прелази 

преко кп 3940,  наставља дуж кп 3943, и завршава се између кп 2140 и кп 2107, све у КО 

Божиновац. 

2. Улица ТЕРЗИЈСКА.Улица почиње код улице Палкинска између кп 2206 и кп 2362, иде дуж 

кп 3940, и завршава се између кп 3941 и кп 1082, све у КО Божиновац. 

3. Улица ПЕТРОВСКА.Улица почиње код улице Палкинска између кп 2304 и кп 2295, иде 

целом дужином кп 2416, и завршава се код улице Палкинска, између кп 2267 и кп 2417, све 

у КО Божиновац.         

4. Заселак БРЕСТАРЈЕ.Заселак се простире између кп 1491, 1420, 224 и 1244, све у КО 

Божиновац. 

Члан 11. 

У нaсeљeнoм мeсту Булиновац (мaтични брoj нaсeљa: 717258), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица САСТАВАЧКА.Улица почиње између кп 3092/1 (КО Булиновац) и кп 613/2 (КО 

Грезна), иде границом са насељеним местом Грезна дуж  кп 3107 (КО Грезна), и 

завршава се између кп 3091( КО Булиновац) и кп 611 ( КО  Грезна). 

2. Улица ЦАРА ЛАЗАРА. Улица почиње код границе са насељеним местом Грезна, између кп 

3096/1 и кп 1202/12, иде дуж кп 3106, и завршава се код улице Немањина, између кп 3105 и 

кп 2215, све у КО Булиновац. 

3. Улица НЕМАЊИНА. Улица почиње између кп 1685 и кп 2254, иде  дуж кп 3105 и 3106, и 

завршава се  између кп 1855 и кп 2140, све у КО Булиновац. 

4. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Немањина између кп 1778/2 и кп 1778/1, иде 

дуж кп 3103, и завршава се између кп 984/2 и кп 1817, све у КО Булиновац. 

 

Члан 12. 

У нaсeљeнoм мeсту Бучје (мaтични брoj нaсeљa: 717266), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица БОЉЕВАЧКА.Улица почиње између кп 1899 и кп 2256, иде  дуж кп 13958,затим 

целом дужином кп 13963, и завршава се код улице Књажевачка, између кп 6208 и кп 6444, 

све у КО Бучје. 

2. Улица КЊАЖЕВАЧКА.Улица почиње од улице Бољевачка, између кп 6208 и кп 6444, иде 

целом дужином кп 13974, а затим дуж кп 13975, и завршава се између кп 7226 и кп 6975, 

све у КО Бучје. 

3. Улица СВЕТОСАВСКА.Улица почиње код улице Књажевачка између кп 6636 и кп 7123/5, 

иде дуж кп 13943 и кп 6809, и завршава се код улицеМала Река, између кп 6767 и кп 7017, 

све у КО Бучје. 

4. Улица ЛАСОВСКА. Улица почиње код улице Светосавкса између кп 6643 и кп 6644, иде 

целом дужином кп 6603, и завршава се између кп 6601 и кп 6726, све у КО Бучје. 

5. Улица МАЛА РЕКА. Улица почиње код улице Књажевачка између кп 7015 и кп 7018, иде 

целом дужином кп 7017, наставља дуж кп 6809 и 6742, и завршава се између кп 6743 и кп 

6744, све у КО Бучје. 

6. Улица СВЕТОГ ИЛИЈЕ. Улица почиње код улице Мала Река између кп 7063 и кп 6771/1, иде 

дуж кп 6809 и 13949, и завршава се између кп 5285  икп 6917/1, све у КО Бучје. 

7. Улица ГАЋИН ДЕЛ. Улица почиње код улице Свети Илија између кп 7059 и кп 6827, иде 

дуж кп 6840, и  завршава се између кп 7044 и кп 6839, све у КО Бучје. 

8. Улица ГЛОМАЈСКА.Улица почиње код улице Књажевачка између кп 7152 и кп 7156, иде 

дуж целе кп 7157, а затим дуж кп 13981, и завршава се између кп 10273 и кп 10275, све у КО 

Бучје. 

9. Улица БУЧАНСКА. Улица почиње код улице Гломајска између кп 7443 и кп 7580, иде дуж кп 

13980,  прелази преко кп 7552, скреће лево и  наставља дуж кп 13977, иде целом дужином 

кп 8468, и завршава се код границе са насељеним местом Зубетинац, између кп  8484 и 

кп 8462, све у КО Бучје. 
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10. Заселак ТУПИЖНИЦА.Заселак обухвата кп 401, 403, 590 и део кп 467, све у КО Бучје. 

11. Заселак ТРЕПЕТЛИЧЈЕ. Заселак се простире између кп 4086, 5058, 4815 и 4953, све у КО 

Бучје. 

12. Заселак СЕЛИШТЕ.Заселак обухвата кп 5531 и део кп 5518, обе у КО Бучје.     

13. Заселак РАВНИШТЕ. Заселак обухвата део кп 10483, у КО Бучје. 

14. Заселак ЛЕСКОВАЦ. Заселак обухвата кп 10306 и део кп 10305, обе у КО Бучје. 

15. Заселак ГЛОМАЈЕ. Заселак се простире између кп 12502/1, 10065, 12954 и 12431, све у КО 

Бучје. 

16. Заселак ОСОЈЕ. Заселак се простире између кп 11686, 11670, 12085 и 13610, све у КО 

Бучје. 

17. Заселак ТУПИЖНИЦА ДОЊА. Засеок  обухвата кп 239/3 идео кп 239/1, све у КО Бучје. 

 
Члан 13. 

У нaсeљeнoм мeсту Валевац (мaтични брoj нaсeљa: 717274), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ЛЕПЕНСКА. Улица почиње између кп 5923 и кп 1744, иде дуж кп 5932/1, и завршава 

се код улица Валевачка и Светог Архангела, између кп 2404 и кп 5936, све у КО Валевац. 

2. Улица ВАЛЕВАЧКА. Улица почиње код улица Лепенска и Светог Архангела , између кп 

2402 и кп 2593, иде целом дужином кп 5936, и завршава се код улица Светог Архангела и 

Каличинска, између кп 3398 и кп 2524, све у КО Валевац. 

3. Улица СВЕТОГ АРХАНГЕЛА.Улица почиње код улица Лепенска и Валевачка, између кп 

2407 и кп 5936, иде дуж кп 5932/1, и завршава се код улица Валевачка и Каличинска, 

између кп 5122 и кп  5936, све у КО Валевац. 

4. Улица СВЕТОГ ИЛИЈЕ.Улица почиње код улице Светог Архангела између кп 2579 и кп 

2571, иде целом дужином кп 2574, и завршава се код улице Валевачка, између кп 2581 и кп 

2575,  све у КО Валевац. 

5. Улица ЂУРЂЕВДАНСКА.Улица почиње код улице Светог Архангела, између кп 2557 и кп 

2550, иде целом дужином кп 2551, и завршава се код улице Валевачка, између кп 2552 и кп 

2545,  све у КО Валевац. 

6. Улица ДРЕЧИНОВАЧКА. Улица почиње код улице Валевачка, између кп 2295 и кп 2604, 

иде дуж кп 5935, скреће лево и наставља целом дужином кп 2104, и завршава се код 

границе са насељеним местом Дречиновац,између кп 2103 и кп 2105, све у КО Валевац. 

7. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код улице Дречиновачка, у кп 5920, код кп 5935, иде дуж кп 

5937, скреће лево и наставља дуж кп 5942, и завршава се између кп 3292 и кп 3256, све 

уКО Валевац. 

8. Улица КАЛИЧИНСКА.Улица почиње код улица Валевачка и Светог Архангела, између кп 

5121 и кп 5936  (обе у КО Каличина), иде дуж кп 5932/1 (КО Каличина), 5932/2 (КО Каличина) 

и 2291 (КО Каличина), и завршава се код границе са насељеним местом Каличина, између 

кп 5580 (КО Валевац) и кп 69 (КО Каличина). 

9. Заселак ВАЛЕВСКИ ПОТОК.Заселак се простире између кп 4223  и 4200, обе у КО 

Валевац. 

10. Заселак ПОЉЕ. Заселак обухвата део кп 5765, у КО Валевац. 

11. Заселак ПУРЧИН ПОТОК.Заселак обухвата кп 3635, 3884, 3925/3 и 3956, све у КО Валевац.     

12. Заселак ГРАЂИШТЕ. Заселак обухвата кп 3142 и 3111, обе у КО Валевац. 

 

Члан 14. 

У нaсeљeнoм мeсту Васиљ (мaтични брoj нaсeљa: 717282), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица СВЕТОГ НИКОЛЕ.Улица почиње између кп 8388 и кп 8417,иде дуж кп 12871, 12858 

и 12872, и завршава код улице Вишњичка, између кп 5248 и кп 5362, све у КО Васиљ. 

2. Улица ВИШЊИЧКА. Улица почиње између кп 4028/2 и 12873, иде  дуж кп 12872, 5249/1, 

12858 и 12859, и завршава се између кп 4336 и кп 3650, све у КО Васиљ. 
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3. Улица ЈОВАНОВА БАРА.Улица почиње између кп 8454 и кп 9683, иде дуж кп 12870, и 

завршава се код улице Врлејичка, између кп 8709 и кп 5374/4, све у КО Васиљ. 

4. Улица ВРЛЕЈИЧКА. Улица почиње између кп 9651 и кп 9841, иде  дужкп 12873, наставља 

целом дужином кп 4028/2, и завршава се кодулице Краља Милана, у кп 4029/1, између кп 

4029/2 и кп 4024/3, све у КО Васиљ. 

5. Улица 23. СРПСКЕ ДИВИЗИЈЕ. Улица почиње између кп 9250 и кп 9299, иде дуж кп 12872, 

и завршава се код улице Врлејичка, између кп 12873и кп 4028/2, све у КО Васиљ. 

6. Улица ЦАРА ДУШАНА. Улица почиње код улице 23. Српске дивизије, у кп 4026, прелази 

преко кп 4026, иде целом дужином кп 4030, и завршава се код улице Краља Милана, 

између кп 4029/1 и кп 4024/1, све у КО Васиљ. 

7. Улица РАТАРСКА. Улица почиње код улице Свети Никола између кп 5765/1 и кп 5575/6, 

иде целом дужином кп 12861/2, наставља дуж кп 5800/1 и 12861/3, и завршава се између 

кп 4934 и кп 5831, све у КО Васиљ. 

8. Улица ИВЕ АНДРИЋА. Улица почиње код улице Свети Никола,  између кп 5506 и кп 5414, 

прелази преко кп 5413/1 и 5576, иде дуж кп 5556 и кп 5574/4, и завршава се између кп 

5574/5 и кп 5574/13, све у КО Васиљ. 

9. Улица ПАЛИХ БОРАЦА. Улица почиње код улице Ратарска, између кп 4937 и кп 4952, иде 

дуж кп 12864, и завршава се код улице Вука Караџића, између кп 4850 и кп 4982, све у КО 

Васиљ. 

10. Улица КРИВОВИРСКА. Улица почиње између кп 4939 и кп 5574/4, иде дуж кп 4952, и 

завршава се код улице Вука Караџића, између кп 4970 и кп 4969, све у КО Васиљ. 

11. Улица ВУКА КАРАЏИЋА. Улица почиње између кп 5413/2 и кп 5423, иде целом дужином кп 

5422, 5535 и  4982, и завршава се кодулице Палих Бораца, између кп 4978 и кп 5030, све у 

КО Васиљ. 

12. Улица СВЕТОГ САВЕ. Улица почиње код улице Краља Милана, између кп 5259 и кп 5261, 

иде целом дужином кп 5260, и завршава се код улице Вишњичка,  између кп 5292 и кп 

5210, све у КО Васиљ. 

13. Улица ГУРГУСОВАЧКА. Улица почиње код улице Краља Милана, између кп 5320 и кп 

4033, иде целом дужином кп 5321, и завршава се кодулице Вишњичка, између кп 5292 и кп 

4107, све у КО Васиљ. 

14. Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ. Улица почиње код улице Краља Милана, између кп 4073 и кп 4063, 

иде целом дужином кп 4064, и завршава се код улице Гургусовачка, између кп 4102 и кп 

4054, све у КО Васиљ. 

15. Улица ПОТОЧКА. Улица почиње код улице Краља Милана између кп 4066 и кп 3911/2, иде 

целом дужином кп 3911/1, и завршава се код улице Изворска, између кп 3890 и кп 4125, све 

у КО Васиљ. 

16. Улица ИЗВОРСКА. Улица почиње код улице Краља Милана између кп 3936 и кп 3940, иде 

целом  дужином кп 3937, наставља дуж 3879, затим  иде целом дужином кп 4231, и 

завршава се између кп 4220 и кп 4258, све у КО Васиљ. 

17. Улица АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА. Улица почиње између кп 3380 и кп 3358, иде 

целом дужином кп 3359, и завршава се код улице Изворска, између кп 3360 и кп 3346, све у 

КО Васиљ. 

18. Улица ВИНОГРАДАРСКА. Улица почиње код улице Краља Милана , између кп 3307 и кп 

3358, иде целом дужином кп 3382, и завршава се код улице Изворска, између кп 3876 и кп 

3366, све у КО Васиљ. 

19. Улица ПЕТРОВДАНСКА. Улица почиње код улице Вишњичка, између кп 4277 и кп 5116, 

иде дуж кп 12860, и завршава се између кп 4298/2 и кп 4835, све у КО Васиљ. 

20. Улица 28. АВГУСТА. Улица почиње код улице Вишњичка између кп 3655/2 и кп 4258, иде 

дуж кп 12849, и завршава се између кп 2208 и кп 12857, све у КО Васиљ. 

21. Улица КРАЉА МИЛАНА. Улица почиње код улице Вишњичка, између кп 5361/2 и кп 

5249/1, иде дуж кп 12850/1, и завршава се између кп 3382 и кп 3332, све у КО Васиљ. 

22. Заселак ДУБРАВА.Заселак се простире између кп 10911, 10835 и 10602, све у КО Васиљ. 

23. Заселак ЦРКВЕЊАК. Заселак обухвата кп 6921, у КО Васиљ. 
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24. Заселак ПОЖАР.Заселак обухвата делове кп 7239, 7036 и 7224, све у КО Васиљ.     

25. Заселак ГАРЈА.Заселак обухвата кп 41, у КО Васиљ. 

 
Члан 15. 

У нaсeљeнoм мeсту Видовац (мaтични брoj нaсeљa: 717304), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње између кп 2108 и кп 2005, иде дуж кп 2266, наставља 

целом дужином кп 1893, прелази преко кп 2256, затим иде дуж кп 1149, и завршава се 

између кп 1165 и кп 1033, све у КО Видовац. 

2. Улица ВИДОВАЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка између кп 1206 и кп 1149, иде 

дуж кп 1065,и  завршава се између кп 1167 и кп 1156, све у КО Видовац. 

3. Улица АТАРСКА.Улица почиње код улице Књажевачка између кп 1933 и кп 1895/3, иде дуж 

кп 2266, и завршава се између кп 1881 и кп 1145, све у КО Видовац. 

4. Заселак ПОТОК.Заселак обухвата део кп 35, у КО Видовац. 

5. Заселак СЕЛО. Заселак обухвата део кп 1062, у КО Видовац. 

6. Заселак СЕЛИШТЕ.Заселак обухвата кп 698, у КО Видовац.     

 

Члан 16. 

У нaсeљeнoм мeсту Вина (мaтични брoj нaсeљa: 717312), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица КАЛАВАТ. Улица почиње између кп 1442 и кп 2401, иде дуж кп 1/5, 7194, 4591/1 и 

7187, и завршава се између кп 4849 и кп 4865, све у КОВина. 

2. Улица ДРАГОЉУБА АЛЕКСИЋА. Улица почиње кодулице Калават, између кп 3184 и кп 

4595, иде дуж кп 7180, скреће  у кп 7202, и завршава  се између кп 3094/1 и кп 3094/2, све у 

КО Вина. 

3. Улица ЧИВУТСКА.Улица почиње код улице Калават између кп 4551 и кп 4572, иде целом 

дужином кп 4552, скреће лево и наставља дуж кп 4510, и завршава се између кп 4517 и кп 

4495, све у КО Вина. 

4. Улица РУДНИЧКА. Улица почиње код улице Калават између кп 3308 и кп 3315/1, иде дуж кп 

3309, 7193/2, 3279, 1391 и 7193/1, и завршава се између кп 1286 и кп 1344, све у КО Вина. 

5. Улица БРАНКЕ ДИНИЋ. Улица почиње код улице Рудничка, између кп 1396 и кп 3278/1, 

иде дуж кп 3279, и завршава се између кп 1388 и кп 1389, све у КО Вина. 

6. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Рудничка, иде целом дужином кп 1397, и 

завршава се код кп 1390, све у КО Вина. 

7. Улица РАДНИЧКА. Улица почиње код улице Рудничка иде целом дужином кп 1393, и 

завршава се код кп 1390, све у КО Вина. 

8. Улица КРИТ.Улица почиње код улице Калават, између кп 3334 и кп 3434/1, иде дуж кп 3335, 

 прелази преко кп 7180 и 3289, и завршава се  кодулице Рудничка између кп 3288 и 

кп 3290/2, све у КО Вина. 

9. Улица МАЦАНСКА. Улица почиње код улице Калават између кп 3465 и кп 4426, иде дуж кп 

7188, и завршава се између кп 1002 и кп 1187, све у КО Вина. 

10. Заселак БЛАГОВЕСТИ.Заселак се простире између кп 1/5, 1655, 647 и 1736, све у КО Вина. 

11. Заселак КОЧАНСКИ. Заселак се простире између кп 310 и кп 174, обе у КО Вина. 

 

 

Члан 17. 

У нaсeљeнoм мeсту Витковац (мaтични брoj нaсeљa: 717339), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ДОЊЕКРАЈСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Минићево, 

између кп 8564 и кп  8565, иде дуж кп 13137, и завршава се код улица бр. Колник и 

Клисурска, између кп 10217 и кп 8266, све у КО Витковац. 
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2. Улица ПАДИНСКА. Улица почиње код улице Доњекрајска између кп 8331 и кп 8784, иде дуж 

кп 13138, и завршава се између кп 13161 и кп 7918, све у КО Витковац. 

3. Улица КОЛНИК. Улица почиње код улица Доњекрајска и Клисурска између кп 8250 и кп 

8291,  иде целом дужином кп 8266, и завршава се између кп 8270 и кп 8264/2, све у КО 

Витковац. 

4. Улица КЛИСУРСКА. Улица почиње код улица Доњекрајска и Колник, између кп 8250 и кп 

10217, иде дуж кп 13137, и завршава се код границе са насељеним местом Петруша, 

између кп 11241 и кп 13129, све у КО Витковац. 

5. Заселак ДОЊА ПАДИНА.Заселак се простире између кп 2405, 2344, 3230 и 3406, све у КО 

Витковац. 

6. Заселак ГОРЊА ПАДИНА. Заселак се простире између кп 3390, 3452, 3480, 7852 и 3586, 

све у КО Витковац. 

7. Заселак ОСТРВО.Заселак се простире између кп 9946, 10059, 8813 и 8867, све у КО 

Витковац.     

Члан 18. 
 

У нaсeљeнoм мeсту Влашко Поље (мaтични брoj нaсeљa: 717347), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица СЛЕМЕН.Улица почиње код улице Краљ Петар између кп 3929 и кп 3930, иде дуж кп 

4853, скреће лево и наставља дуж кп 4198 и 4845, и завршава се између кп 4342 и кп 4355, 

све у КО Влашко Поље. 

2. Улица КРАЉА ПЕТРА. Улица почиње код улице Слемен између кп 4274 и кп 4229, иде дуж 

кп 4845, и завршава се између кп 2864 и кп 2575, све у КО Влашко Поље. 

3. Улица ХАЈДУК ВЕЉКА.Улица почиње код улице Краљ Петар између кп 4035 и кп 4039, иде 

целом  дужином кп 4037, скреће лево и иде дуж кп 4847/2, и завршава се између кп 2166 и 

кп 1890, све у КО Влашко Поље. 

4. Заселак ЦЕРЈЕ.Заселак обухвата кп 233, у КО Влашко Поље. 

5. Заселак ЈАВОР.Заселак се простире између кп 892/1, 187, 1194 и 1160, све у КО Влашко 

Поље. 

6. Заселак МЛАДО СЕЛИШТЕ.Заселак се налази на кп 2438, у КО Влашко Поље. 

7. Заселак ДОЊИ ОВНАРНИК.Заселак се простире између кп 3839,  3816 и 3810, све у КО 

Влашко Поље. 

8. Заселак ОВНАРНИК.Заселак се простире између кп 3843 и 3716, обе у КО Влашко Поље. 

 

 

Члан 19. 

У нaсeљeнoм мeсту Вртовац (мaтични брoj нaсeљa: 717355), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица СТАРОПЛАНИНСКА.Улица почиње између кп 1578 и кп 1679, иде дуж кп 5665 и 

5666,и завршава се код улице Тимочка, између кп 5669 и кп 2173, све у КО Вртовац. 

2. Улица ЦРНОЛУГАРСКА. Улица почиње код улице Старопланинска,  између кп 1519 и кп 

1504, иде целом дужином кп 1518, и завршава се између кп 1587/1 и кп 5656, све у КО 

Вртовац. 

3. Улица ВИДОВДАНСКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 1956 и кп 

1957, иде дуж кп 5667, 1413 и 1405, наставља целом дужином кп 1404, и завршава се 

између кп 1455/2 и кп 1390, све у КО Вртовац. 

4. Улица ПРВОМАЈСКА. Улица почиње код улице Видовданска, између кп 1437 и кп 1436, иде 

дуж кп 1413 и  5668, и завршава се код улице Ђурђевданска, између кп 2402 и кп 1424, све 

у КО Вртовац. 

5. Улица ЂУРЂЕВДАНСКА. Улица почиње код улице Видовданска, између кп 1429 и кп 1980, 

иде дуж кп 5667 и  5668, и завршава се између кп 2862 и кп 2947, све у КО Вртовац. 
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6. Улица МИКАТОВА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 2014 и кп 2016, 

иде целом дужином кп 2015, и завршава се код улице Ђурђевданска, између кп 1998/1 и кп 

2066, све у КО Вртовац. 

7. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 2147 и кп 2911, иде 

целом  дужином кп 2173, и завршава се код   улице Ђурђевданска, између кп 2172 и кп 

2880/2, све у КО Вртовац. 

8. Заселак КАЛАВАТ.Заселак се простире између кп 1315, 2454, 2489/1 и 804, све у КО 

Вртовац. 

9. Заселак ТУМБА. Заселак обухвата кп 462, у КО Вртовац. 

10. Заселак ДЕЛ.Заселак обухвата кп 341/3 и 341/2, и део кп 333, све у КО Вртовац.     

 
Члан 20. 

У нaсeљeнoм мeсту Габровница (мaтични брoj нaсeљa: 717363), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица ГАБРОВНИЧКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Кална, између кп 

7604/2 и кп 7605/2, иде целом дужином кп 7660/2 и 7660/1, наставља дуж кп 7662, и 

завршава  се између кп 3502 и кп 3538, све у КО Габровница. 

2. Заселак СРЕДЊИ РТ. Заселак се простире између кп 2344, 2063, 3400 и 3474, све у КО 

Габровница. 

3. Заселак МАЛА РЕКА.  Заселак се простире између кп 3584, 4850, 5295 и 4978, све у КО 

Габровница. 

4. Заселак ГЛАДНИЦА.Заселак се простире између кп 6730, 6685, 7233 и 7226, све у КО 

Габровница.     

Члан 21. 

У нaсeљeнoм мeсту Глоговац (мaтични брoj нaсeљa: 717371), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ГЛОГОВАЧКА.Улица почиње код улице Књажевачка између кп 84/8 и кп 84/17, иде 

целом дужином кп 2103, наставља дуж кп 2101, и завршава се између кп 493 и кп 434, све у 

КО Глоговац. 

2. Улица ПЕКАРСКА.Улица почиње између кп 146 и кп 580/2, иде дуж кп 184/1, и завршава се 

између кп 183 и кп 566, све у КО Глоговац. 

3. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Глоговачка између кп 64/2 и кп 209, иде целом 

дужином кп  208, скреће десно и наставља дуж кп  2100,и завршава се између кп 30/9 и 

кп 234,  све у КО Глоговац. 

4. Улица КЊАЖЕВАЧКА.Улица почиње код улице Глоговачка између кп 2103 и кп 1883, иде 

дуж кп 2098, и  завршава се код границе са  насељеним местом Књажевац, између кп 

1105/2 и кп 1014/3, све у КО Глоговац. 

 

Члан 22. 

У нaсeљeнoм мeсту Горња Каменица (мaтични брoj нaсeљa: 717380), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица МАНАСТИРСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Доња Каменица, 

код кп 3164, иде дуж кп 12852, и завршава се код улица Барска и Горњокрајска , између кп 

12848 и кп 3665, све у КО Горња Каменица. 

2. Улица БАРСКА. Улица почиње код улица Манастирска и Горњокрајска између кп 12848 и кп 

3666, иде дуж кп 12852, затим дуж кп 12851, и завршава се између кп 12888 и кп 5909, све у 

КО Горња Каменица. 

3. Улица ГОРЊОКРАЈСКА. Улица почиње код улица Манастирска и Барска, између кп 12879 

и кп 2210, иде целом дужином кп 12848, наставља дуж кп 12879, и завршава се између кп 

558 и кп 460, све у КО Горња Каменица. 
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4. Улица ШЉИВАРСКА. Улица почиње код улице Манастирска између кп 9521 и кп 9519, иде 

целом дужином кп 9523, скреће лево и наставља уз реку, дуж кп 12879, затим иде целом 

дужином кп 3785, и завршава се код улице Барска, између кп 3786/1 и кп 3784/2, све у КО 

Горња Каменица. 

5. Улица БРЗИНСКА. Улица почиње код улице Горњокрајска између кп 2174 и кп 2203, иде 

целом  дужином кп 2175, и завршава се између кп  2193/1 и кп 2195, све у КО Горња 

Каменица. 

6. Улица ВИЧЈАНСКА. Улица почиње код улице Горњокрајска код кп 3840, прелази реку и 

наставља уз  реку дуж кп 12879, и завршава се код кп 3871, све у КО Горња Каменица. 

7. Улица ПАДИНСКА. Улица почиње код улице Горњокрајска између кп 2140 и кп 2510, иде 

дуж кп 12845,  и завршава се између кп 2147 и кп 2592, све у КО Горња Каменица. 

8. Улица ПЕЧКА.Улица почиње код улице Горњокрајска између кп 2140 и кп 2138, иде целом 

дужином кп 2139/1, и завршава се између кп 2135 и кп 2144, све у КО Горња Каменица. 

9. Заселак МЕЛО.Заселак се простире између кп 10360 и кп 10372, обе у КО Горња Каменица. 

10. Заселак ДУБРАВА. Заселак се простире између кп 1209,1273,1308 и 1502, све у КО Горња 

Каменица. 

 

Члан 23. 

У нaсeљeнoм мeсту Горња Соколовица (мaтични брoj нaсeљa: 717398), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзиви улица и засеока: 

1. Улица КЊАЖЕВАЧКА.Улица почиње између кп 191 и кп 269, иде дуж кп 3271, и завршава 

се између кп 2056 (кп 1482) и кп 2057/1 (кп 2058/3), све у КО Горња Соколовица. 

2. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка између кп 1780 и кп 1718, иде 

целом дужином кп 3270/2, и завршава се између кп1773 и кп 1756, све у КО Горња 

Соколовица. 

3. Заселак ОРЕОВАЦ.Заселак се простире између кп 679 и кп 797, обе у КО Горња 

Соколовица. 

 

Члан 24. 
У нaсeљeнoм мeсту Горње Зуниче (мaтични брoj нaсeљa: 717401), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ЗАЈЕЧАРСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, између 

кп 3378 и кп 2742, иде целом дужином кп 2785, прелази  преко кп 3354, наставља дуж 

кп 3359, и завршава се између кп 2886 и кп 1737/1, све у КО Горње Зуниче. 

2. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње код улице Зајчарска између кп 2789/1 (КО Горње 

Зуниче) и кп 6181/3 (КО Књажевац), иде дуж границе са насељеним местом Књажевац, 

целом дужином заједничке кп 3378 (КО Горње Зуниче) тј. 6217 (КО Књажевац), и завршава 

се између кп 2792 (КО Горње Зуниче) и кп 6181/3 (КО Књажевац). 

3. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код улице Зајчарска између кп 2866/1 и кп 2854/4, иде 

целом  дужином кп 2865, 3141/1 и 3139/1, и  завршава се код границе са насељеним 

местом Штипина, између кп 3139/2 и кп 3136/2, све у КО Горње Зуниче. 

4. Улица ДРВАРСКА. Улица почиње код улице Зајчарска између кп 1772/2 и кп 1773/5, иде 

целом дужином кп 1773/12, 1773/8 и 1773/1, и завршава се између кп 1773/10 и кп 1814, све 

у КО Горње Зуниче. 

5. Улица ГЛАВНА. Улица почиње код улице Зајчарска,  између кп 1832 и кп 1833/1, иде дуж кп 

3369,и целом дужином кп 2579/2 и кп 3384, и завршава се кодгранице са насељеним 

местом Берчиновац, између кп 2636/1 и кп 2636/2, све у КО ГорњеЗуниче. 

6. Улица ЗУНИЧКА. Улица почиње код улице Зајчарска између кп 2731/1 и кп 2784/1, иде 

целом  дужином кп 2742, прелази преко кп 3354, наставља дуж кп 1872, и завршава се код 

улице Главна, између кп 1871 и кп 1873, све у КО Горње Зуниче. 

7. Улица АТАРСКА. Улица почиње код улице Главна између кп 1805 и кп 2024, иде дуж кп 

3371, и завршава се између кп 3485 и кп 2043, све у КО Горње Зуниче. 
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8. Улица СОКАЧЕ.Улица почиње код улице Главна између кп 1921 и кп 1935, иде дуж кп 1928, 

и завршава се између кп 1927 и кп 1929, све у КО Горње Зуниче. 

9. Улица ПОЉСКА. Улица почиње код улице Главна између кп 2589/2 и кп 1973, иде целом 

дужином кп 3368, и завршава се између кп 2488 и кп 2487, све у КО Горње Зуниче. 

10. Заселак РАКЉЧКИ ДЕЛ.Заселак обухвата део кп 453, у КО Горње Зуниче. 

11. Заселак ВЕТРЕН.Заселак обухвата део кп 671/2, у КО Горње Зуниче. 

 

Члан 25. 

У нaсeљeнoм мeсту Градиште (мaтични брoj нaсeљa: 717410), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица: 
1. Улица МИЏОРСКА.Улица почиње између кп 1478 и кп 1637, иде дуж кп 3046 и 3041, и 

завршава сеизмеђу кп 1795 и кп 1819, све у КО Градиште. 

2. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Миџорска између кп 2240 и кп 2231, иде целом 

дужином кп 2229, прелази преко кп 3054, наставља дуж кп 2165, и завршава се између кп 

2190 и кп 2081, све у КО Градиште. 

 

Члан 26. 

У нaсeљeнoм мeсту Грезна (мaтични брoj нaсeљa: 717282), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица САСТАВАЧКА.Улица почиње између кп 611 и кп 630, иде дуж кп 602, затим целом 

дужином кп 1444/2 и 2400, и завршава се код границе са насељеним местом Књажевац, 

између кп 1721 и кп 1718, све у КО Грезна. 

2. Улица ЂУРЂЕВДАНСКА. Улица почиње код улице Саставачка, између кп 1496/2 и кп 

1496/1, иде дуж кп 1496/3 и 2405, прелази преко кп 677, 688 и 720, наставља дуж кп 980/5, 

2398, 2060/2  и 2060/1, и завршава се између кп 184 и кп 264, све у КО Грезна.  

3. Улица ОМЛАДИНСКА. Улица почиње код улице Ђурђевданска, између кп 981/3 и кп 981/1, 

иде дуж кп 981/2, 2396/1, скреће и наставља дуж кп 2050 и 2403/1, и завршава се између кп 

2061/2 и кп 2029, све у КО Грезна.  

4. Улица СВЕТОГ ЂОРЂА. Улица почиње код улице Омладинска, између кп 981/1 и кп 2091, 

иде дуж кп 2060/2, и завршава се између кп 2059/10 и кп 2059/5, све у КО Грезна.          

5.  Заселак ТОПОЛЕ. Заселак обухвата кп 1275/1 и део кп 1273/5,обе у КО Грезна. 

 
Члан 27. 

У нaсeљeнoм мeсту Дебелица (мaтични брoj нaсeљa: 717436), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА.  Улица почиња између кп 606 и кп 1099, иде дуж кп 10346, 

и завршава се код  улица брСрпских Јунака и Цара Душана, између кп 1899/1 и кп 2062, 

све у КО Дебелица. 

2. Улица ЖИВОЈИНА МИШИЋА. Улица почиње код улице Стеван Синђелић,  у кп 786, иде 

 дуж кп 10354, скреће десно и иде целом дужином кп 836, и завршава се код улице  Стеван 

 Синђелић, између кп 824/2 и кп 822, све у КО Дебелица. 

3. Улица КРАЉА ПЕТРА. Улица почиње код улице Стеван Синђелић, између  кп 912 и кп 

 951/2, иде целом дужином кп 915, и завршава се код улице Стеван Синђелић између 

 кп 848 и кп 1788, све у КО Дебелица.      

4. Улица МАРКА КРАЉЕВИЋА.Улица почиње код улице Стеван Синђелић,  измеђукп 2045 

 и кп 2042, иде дуж кп  2044, 2051/5 и 10354, и завршава се између кп 785/1  и кп 2084/5, све 

 у КО Дебелица. 

5. Улица СРПСКИХ ЈУНАКА. Улица почиње код улица Стеван синђелић и Цара Душана,

 између кп 2064 и кп 2038 (обе у КО Дебелица), иде дуж кп 10346 (КО Дебелица), прелази 

 преко кп 10343/2 (КО Дебелица), наставља дуж кп 10361 (КО Дебелица), и завршава се 

 између кп 8999 (КО Трновац) и кп 4159/1 (КО Дебелица). 
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6. Улица ЦАРА ДУШАНА.Улица почиње код улица Стеван Синђелић и Српских Јунака, 

 између кп 1896/1 и кп 2038, иде целом дужином кп 1899/1,  наставља дуж  кп 10356, и 

 завршава се између кп 2754 и кп 10353/3, све у КО Дебелица. 

7. Улица КНЕЗА ЛАЗАРА. Улица почиње код улице Цара Душана, између кп  1900 и кп 2737, 

 иде дуж кп 10340, скреће и наставља дуж кп 10357/1, и завршава се између  кп 2857 и кп 

 10375, све уКО Дебелица.     

8. Улица МИЛОША ОБИЛИЋА. Улица почиње код улице Кнеза Лазара између кп 2734 

 и кп 2812, иде дуж кп 10358/1, и завршава се између кп 2951 и кп  2904,  све у КО 

 Дебелица. 

9. Улица НЕМАЊИНА.  Улица почиње код улице Српских Јунака између кп 2151 и кп 2427, 

 иде целом дужином кп 2141 и 10363, и завршава се између кп 2157/4 и кп 4136, све у КО 

 Дебелица. 

10.  Улица ДЕБЕЛИЧКА. Улица почиње између кп 4167 и кп 4168, иде целом дужином кп 

 4031, и завршава се између кп 4993 и кп 4992, све у КО Дебелица. 

11.  Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код улице Дебеличка, између кп4199 и кп 4929, иде 

 дуж кп 4034,скреће десно и иде целом дужином кп 4033, скреће лево и наставља дуж 

 кп 4032, изавршава се код улице Пољска, између кп 4913 и кп 5008,  све у КО Дебелица. 

12.  Улица ПОЉСКА. Улица почиње између кп 4176 и кп 4060, иде дуж кп 4059, скреће  десно и 

 наставља целом дужином кп 4040 и 4007, скреће десно и пружа се  дуж целе кп  4014, 

 поново  се пружа дуж кп 4007 и завршава се између кп 5125 и кп 5122, све у КО 

 Дебелица. 

13. Улица РАТАРСКА.  Улица почиње код улице Пољска, између кп 5048/2 и  кп 5049/1, иде 

 целом дужином кп 4013, и завршава се између кп 5037/1 и кп 5061,  све у  КО Дебелица. 

14.  Улица ПОВРТАРСКА. Улица почиње код улице Пољска, између кп 5049/2  и кп 5122, иде 

 целом дужином кп 4016, и завршава се између кп 5107 и кп 5061, све у КО  Дебелица. 

15. Заселак ДОСЕЛСКА ПАДИНА.Заселак се простире између кп 7070 и кп 7103, обе у КО 

 Дебелица. 

 

Члан 28. 

У нaсeљeнoм мeсту Дејановац (мaтични брoj нaсeљa: 717444), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ДЕЈАНОВАЧКА.Улица почиње између кп 2587 и кп 2598, иде дуж кп 2597, 2908, 

3217, 3177, 3127 и 1573, и завршава се између кп 1579 и кп 8797, све у КО Дејановац. 

2. Улица БРДСКА. Улица почиње код улице Дејановачка, између кп 2612 и кп 8799, иде целом 

дужином кп 2615, затим дуж кп 2659 и 8813, наставља целом дужином кп 2752, и завршава 

се између кп 2748 и кп 2753, све у КО Дејановац. 

3. Улица СЕОСКА.Улица почиње између кп 4733 и кп 5677, иде целом дужиномкп 4774, 

наставља дуж кп 8825, и завршава се између кп 4880 и кп 5100, све у КО Дејановац. 

4. Заселак СЕЛО.Заселак обухвата кп 2542 и 2541, обе у КО Дејановац. 

 

Члан 29. 

У нaсeљeнoм мeсту Доња Каменица (мaтични брoj нaсeљa: 717452), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица МАНАСТИРСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Штрбац, између 

кп 9 и кп 2436/1, иде целом дужином кп 13639 и 13636, и завршава се код границе са 

насељеним  местом Горња Каменица, између кп 9902 и кп 13622,  свеуКОДоња 

Каменица. 

2. Улица СКРАЈНИК. Улица почиње код улице Манастирска, између кп 6683 и кп 6681, 

прелази преко кп 6682 и кп 13622, наставља целом дужином кп 13651, и завршава се 

између кп 7323и кп 13623, све у КО Доња Каменица. 
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3. Улица ДОЊОКРАЈСКА.Улица почиње код улице Скрајник, између кп 6531 и кп 6512/1, иде 

целом дужином кп 6536 и 13641, и завршава се између кп 2872 и кп 2806, све у КО Доња 

Каменица. 

4. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Доњокрајска, између кп 2820 и кп 2823, иде 

целом  дужином кп 2821, и завршава се између кп 2835 и кп 2832, све у КО Доња Каменица. 

5. Улица БАЛТИНСКИ ПОТОК.Улица почиње код улице Доњокрајска, између кп 6559 и кп 

6538, иде целом дужином кп 6552, и завршава се између кп 6551 и кп 6569, све у КО Доња 

 Каменица. 

6. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улице Скрајник, између кп 6511 и кп 6492, иде 

дуж кп 13642, и завршава се између кп 4052 и кп 13643, све у КО Доња Каменица. 

7. Улица ПОТОЧКА. Улица почиње код улице Скрајник, између кп 6436 и кп 6428, иде целом 

дужином кп 6435, прелази преко кп 13623, наставља целом дужином кп 7067, затим иде дуж 

кп 13664, и завршава се између кп 10229 и кп 10051, све у КО Доња Каменица. 

8. Улица БРДСКА.Улица почиње код улице Манастирска, између кп 6820 и кп 13636, иде 

целом  дужином кп 6822, наставља дуж кп 13635, скреће и иде дуж кп 13632, и завршава се 

између кп 1187 и кп 1084, све у КО Доња Каменица. 

9. Заселак САРУША.Заселак се простире између кп 1162/1, 1252, 235 и 266, све у КО Доња 

Каменица. 

10. Заселак ТРГОВИШКИ ТИМОК. Заселак се простире између кп 3017 и кп 3060, обе у КО 

Доња Каменица. 

11. Заселак ЛИСИЧИЈИ ВРХ.Заселак се простире између кп 3392, 3394, 3584 и 3660, све у КО 

Доња Каменица.     

12. Заселак РУЊАВА ЧУКА.Заселак обухвата кп 4654 и 4380, обе у КО Доња Каменица. 

13. Заселак ЦАРЕВА ГЛАВА. Заселак се простире између кп 5758, 7897, 7742 и 7696, све у КО 

Доња Каменица. 

14. Заселак РАВНИ РТ. Засеок  обухвата простор између кп 9220, кп 8268, кп 8260,кп 9063, све 

у КО Доња Каменица. 

 

 

Члан 30. 

У нaсeљeнoм мeсту Доња Соколовица (мaтични брoj нaсeљa: 717479), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица СОКОЛОВИЧКА. Улица почиње између кп 1103 и кп 1381, иде дуж кп 3830, и 

завршава се између кп 2687 и кп 2636, све у КО Доња Соколовица. 

2. Улица КАМЕНИЧКА.  Улица почиње код улице Соколовачка, између кп 1954 и кп 1432, иде 

 целом дужином кп 1929, и завршава се код улицеСоколовичка, између кп 1921 и кп  1930, 

 све у КО Доња  Соколовица. 

3. Улица МИТАЛИНСКА.  Улица почиње код улице Соколовичка, између кп 2591 и кп 1969, 

 иде целом дужином кп 2590, наставља дуж кп 3838, скреће десно и иде целом дужином 

 кп 2463, и завршава се између кп 2452 и кп 2464, све у КО Доња Соколовица.      

4. Улица ЖАБАРСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Бучје, између  кп 609 и 

кп 667, иде целом дужином кп 3832/1, и завршава се код  границе са насељеним  местом 

између кп 3832/6 и кп 183, све у КО Доња Соколовица. 

 

Члан 31. 

У нaсeљeнoм мeсту Доње Зуниче (мaтични брoj нaсeљa: 717487), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње између кп 2030 и кп 2039, иде дуж кп 2031,2033 и 5034, и 

завршава се код улица Јединства и Марка Краљевића, између кп 1386 и кп 1389, све у КО 

Доње Зуниче. 



15 | P a g e  
 

2. Улица ШКОЛСКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 1428 и кп 1448, иде целом 

дужином кп 1443, прелази преко кп 1492 и 5029, и завршава се између кп 2013 и кп 5030, 

све у КО Доње Зуниче. 

3. Улица СЕОСКА.Улица почиње код улице Тимочка, између кп 1417 и кп 1418, иде дуж кп 

1390, скреће лево и наставља целом дужином кп 1389, и завршава се кодулице Тимочка, 

између кп 1409 и кп 1387, све у КО Орешац. 

4. Улица ПЕКАРСКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 1459 и кп 1383, иде целом 

дужином кп 1491, и завршава се између кп 1490 и кп 1500/5, све у КО Доње Зуниче. 

5. Улица ЦАРА ДУШАНА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 1383 и кп 1386, иде 

целом дужином кп 1384, и завршава се код улице Пекарска, између кп 1353 и кп 1354, све у 

КО Доње Зуниче. 

6. Улица ЈЕДИНСТВА. Улица почиње код улица Тимочка и Марка Краљевића између кп 1386 

и кп 1351, иде  дуж кп 5043, и завршава се између кп 1319 и кп 1185, све у КО Доње Зуниче. 

7. Улица ЖЕЛЕЗНИЧКА. Улица почиње код улице Јединства, између кп 1260 и кп 1290, иде 

целом дужином кп 1261, и завршава се код улице Марка Краљевића, између кп 1263 и кп 

1252/2, свеу КО Доње Зуниче. 

8. Улица МАРКА КРАЉЕВИЋА.Улица почиње код улица Тимочка и Јединства, између кп 

1387 и кп 1254, иде целом дужином кп 1351, 1251 и 1225, и завршава се између кп 1237/1 и 

кп 1223, све у КО Доње Зуниче. 

9. Улица ФРАНЦУСКА. Улица почиње код улице Марка Краљевића, између кп 1233/2 и кп 

1266, иде целом дужином кп 1201/2, и завршава се између кп 1185 и кп 2626/2, све у КО 

Доње Зуниче. 

10. Заселак БАРЕ. Заселак обухвата део кп 2464/1, у КО Доње Зуниче. 

11. Заселак ХАЏИЈСКО. Заселак обухвата део кп 2639, у КО Доње Зуниче. 

12. Заселак ЛАЗИЊЕ.Заселак обухвата кп 614, у КО Доње Зуниче.     

13. Заселак ЦРКВЕНАЦ. Заселак обухвата кп 4522 и део кп 4524, обе у КО Доње Зуниче. 

 

Члан 32. 

У нaсeљeнoм мeсту Дрвник (мaтични брoj нaсeљa: 717495), утврђуjе сe слeдeћи нaзивулице: 
1. Улица СТАРОПЛАНИНСКА.Улица почиње између кп 484 и кп 387, иде дуж кп 2409, 418, 573 

и 721, и завршава се између кп 910 и кп 662, све у КО Дрвник. 

 

Члан 33. 

У нaсeљeнoм мeсту Дреновац (мaтични брoj нaсeљa: 717509), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Кожељ,између кп 3099 

(КО Кожељ) и кп 4431 (КО Дреновац), иде дуж кп 8500 (КО Дреновац), пролази између кп 

2928/1 и кп 5445 (обе у КО Дреновац), и завршава се  између кп 2090 и кп 8527 (обе  уКО 

Дреновац). 

2. Улица ЗЕМУНСКА.Улица почиње код улице Тимочка, између кп 6192 и кп 8500, преко кп 

6612, иде целом дужином кп 6609, наставља дуж кп 8514, 6848, 6675/2 и 8500, и завршава 

се између кп 6676 и кп 2090, све у КО Дреновац. 

3. Заселак СТАРЕ ЛИВАДЕ.  Заселак се простире између кп 1858, 1738 и 7336. све у КО 

Дреновац.     

4. Заселак КОЊАР.Заселак се простире између кп 6955 и кп 7065, обе у КО Дреновац. 

 

Члан 34. 

У нaсeљeнoм мeсту Дречиновац (мaтични брoj нaсeљa: 717517), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица ДРЕЧИНОВАЧКА. Улица почиње код границе са насељеним местомСтогазовац, 

између кп 1122 и кп 1123, иде целом дужином кп 2000, и завршава се између кп 231 и кп 

232, све у КО  Дречиновац. 
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2. Улица ПАВЛОВДАНСКА. Улица почиње код улице Дреновачка, између кп 1174 и кп 899, 

иде дуж кп 1185, 1211, 2004 и 2005, и завршава се између кп 1258 и кп 1257, све у КО 

Дречиновац. 

3. Улица ПОТОЧКА.Улица почиње код улице Павловданска, између кп 1276 и кп 1274, иде 

дуж кп 2004, а затим целом дужином кп 1332, и завршава се између кп 1330 и кп 1338, све у 

КО Дречиновац. 

4. Заселак ДУБРАВА.Заселак се простире између кп 1527, 1893 и 1855/1, све у КО 

Дречиновац. 

Члан 35. 
 

У нaсeљeнoм мeсту Жлне (мaтични брoj нaсeљa: 717525), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА. Улица почиње код границе са насељеним 

местом Књажевац, између кп 53 и кп 54, иде целом дужином кп 9834, и завршава се код 

границе са насељеним местима Понор и Ргоште, код кп 3079, све у КО Жлне. 

2. Улица РАДНИЧКА. Улица почиње код улице Добривоја Радосављевића, између кп 69 и кп 

85, иде целом дужином кп 65/1, и завршава се код границе са насељеним местом 

Књажевац, између кп 112 и кп 62/5, све у КО Жлне. 

3. Улица ТРЕСИБАБСКА.Улица почиње код улице Радничка између кп 66/2 и кп 66/4, иде 

целом дужином кп 66/5, и завршава се између кп 66/9 и кп 66/7, све у КО Жлне. 

4. Улица ЦЕРОВИЧКА. Улица почиње код улице Радничка између кп 110 и кп 121, иде дуж кп 

9782, и завршава се између кп 102 и кп 149, све у КО Жлне. 

5. Улица ПАНТЕЛЕЈСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, између 

кп 9810 и кп  222, иде целом дужином кп 9779, и завршава се код улице Ужарска, између 

кп 4835 и кп 4867, све у КО Жлне. 

6. Улица УЖАРСКА. Улица почиње код улице Панталејска између кп 4871 и кп 6690, иде 

целом дужином кп 9780, наставља дуж кп 5903, и завршава се између кп 9802 и кп 5949, све 

у КО Жлне. 

7. Улица КУРИНСКА МАЛА. Улица почиње код улице Ужарска, између кп4829 и кп 6690, иде 

дуж кп 6684, затим целом дужином кп 6637, и завршава се код предложене улице бр. 6, 
између кп 6611 и кп 9780, све у КО Жлне. 

8. Улица 8 – назив улице Јоцинска.Улица почиње код улице Куринска мала  између кп 6527 и 

кп 6547, иде целом дужином кп 6531, наставља дуж кп 9787 и 9788, и завршава се између 

кп 2368 и кп 2389, све у КО Жлне, матични број 717525. 

9. Улица 9 – назив улице Жлнска. Улица почиње код улице Ужарска, између кп 7024 и кп 

6969, иде целом дужином кп 6997, и завршава се између кп 6995/1 и кп 6357, све у КО 

Жлне, матични број 717525. 

10. Улица 10 – назив улице Мало Сокаче. Улица почиње код улице Ужарска, између кп 6862 и 

кп 6864, иде целом дужином кп 6863, скреће десно и наставља дуж кп 6840, а затим дуж кп 

6895, и завршава се код улице Ужарска, између кп 6894 и кп 6900, све у КО Жлне, матични 

број 717525. 

11. Заселак  Витуља. Заселак се простире између кп 3791, 3992 и 3970, све у КО Жлне, матични 

број 717525. 

12. Заселак Церинско.Заселак се простире између кп 3354 и кп 3361, обе у КО Жлне, матични 

број 717525.     
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Члан 36. 

У нaсeљeнoм мeсту Жуковац (мaтични брoj нaсeљa: 717533), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Трговиште, код кп 

2425, иде дуж  кп 6083, 2419/3, 2443/1, 2452 и 2451, прелази преко кп 2411 и 2410, 

наставља дуж  кп 6083, скреће лево и иде дуж кп 3559, и завршава се код улице Алдинска, 

између кп 3557 и кп 3560, све у КО Жуковац. 

2. Улица АЛДИНСКА. Улица почиње између кп 3994 и кп 4011, иде дуж кп 6088, прелази преко 

кп 6098, наставља дуж кп 6087, и завршава се између кп 6086 и кп 1446, све у КО Жуковац. 

3. Улица ЖУКОВАЧКА.Улица почиње код улице Алдинска између кп 3530/1 и кп 2110, иде дуж 

кп 3473,  скреће десно и наставља дуж кп 2130, а затим дуж кп 6108, иде уз реку, дуж 

кп 6098, наставља делом кп 6085, и завршава се између кп 2272 и кп 588, све у КО 

Жуковац. 

4. Улица СЕОСКА.Улица почиње код улице Жуковачка између кп 3477 и кп 3527, иде дуж кп 

3480, скреће десно и наставља дуж кп 2130, и завршава се код улице Жуковачка, између кп 

3471 и кп 2140/1, све у КО Жуковац. 

5. Улица ПОТОЧКА.Улица почиње код улице Алдинска, кодкп 1198, иде уз реку, дуж кп 6098, и 

завршава се код кп 616, све у КО Жуковац. 

6. Заселак УРЕНОВАЦ.Заселак обухвата део кп 4310, у КО Жуковац. 

 

 

Члан 37. 

У нaсeљeнoм мeсту Зоруновац (мaтични брoj нaсeљa: 717541), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица ВИНСКА. Улица почиње између кп 2729 и кп 2762, иде дуж кп 7345 и 7349, и 

завршава се између кп 2166 и кп 2278, све у КО Зоруновац. 

2. Улица ЗОРУНОВАЧКА. Улица почиње код улице Винкса између кп 2350 и кп 2724, иде дуж 

кп 7345, 2700, 2676 и 7344/2, и завршава се код улице Књажевачка, између кп 4732 и кп 

2625, све у  КО Зоруновац. 

3. Улица АТАРСКА.Улица почиње код улице Зоруновачка између кп 2677/4 и кп 4104/1, иде 

дуж кп 7344/2 и 7344/1, и завршава се између кп 4202 и кп 2103/1, све у КО Зоруновац. 

4. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње између кп 4767 и кп 6565, иде дуж кп 7354 и кп 6660, 

и завршава се између кп 6760 и кп 6659, све у КО Зоруновац. 

5. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 6593 и кп 6586/1, иде дуж 

кп 6585/1, 2584 и 2589, и завршава се између кп 2587 и кп 2583, све у КО Зоруновац. 

6. Заселак БАРИЦЕ.Заселак обухвата кп 6263/2, у КО Зоруновац. 

 

Члан 38. 

У нaсeљeнoм мeсту Зубетинац (мaтични брoj нaсeљa: 717550), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица БУЧАНСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Бучје, између кп 1401 

и кп 334, иде целом дужином кп 8467, и завршава се  код улице Зубетиначка, између кп 

491/4 и кп 1241, све у КО Зубетинац. 

2. Улица ЗУБЕТИНАЧКА. Улица почиње код улице Бучанска, између кп 2 и кп 8464/1, иде 

целом дужином кп 1238/5, наставља дуж кп 1204 и 8464/1, наставља целом дужином кп 

1777, и завршава се код улице Сеоска, између кп 1756 и кп 1792/2, све у КО Зубетинац. 

3. Улица ШКОЛСКА.Улица почиње код улице Зубетиначка, између кп 1168 и кп 1166, иде дуж 

кп 1167, 1148, 1124 и 8464, и завршава се кодулице Зубетиначка, између кп 1110 и кп 1111, 

све у КО Зубетинац. 

4. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Петровданска, између кп 1755 и кп 1834, иде дуж 

кп 1795,8464/1, 2325/2, 2380 и 2388, и завршава се код улица Гладноречка и Масначука, 

између кп 2386 и кп 2389, све у КО Зубетинац. 
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5. Улица ГЛАДНОРЕЧКА. Улица почиње код улица Сеоска и Масначука, између кп 2692 и кп 

8475, иде дуж кп 8474, 8482, 4617, и 4462, и завршава се између кп 4436 и кп 4469, све у КО 

Зубетинац. 

6. Улица МАСНАЧУКА. Улица почиње код улица Сеоска и Гладноречка, између кп 2389 и кп 

2691/1, иде дуж кп 8475, и завршава се између кп 8460 и кп 4833, све у КО Зубетинац. 

7. Улица ПЕТРОВДАНСКА.Улица почиње код улице Зубетиначка, између кп 1744 и кп 1769, 

иде дуж кп 8468 и 8471, и завршава се између кп 3476 и кп 3505, све у КО Зубетинац. 

8. Заселак КРЕМЕН.Заселак се простире између кп 5788, 5684, 5690 и 5694, све у КО 

Зубетинац. 

Члан 39. 
У нaсeљeнoм мeсту Иново (мaтични брoj нaсeљa: 717568), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица: 

1. Улица СТАРОПЛАНИНСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Кална, 

између кп 2342 и кп 2346, иде целом дужином кп 3838, и завршава се код границе са 

насељеним местом Вртовац, између кп 3278 и кп 3279, све у КО Иново. 

2. Улица МИЏОРСКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 2263/1 и кп 2260, 

иде целом дужином кп 2262, прелази преко кп 3829, наставља дуж кп 2221, и завршава се 

код улице Бабин Зуб,  између кп 2210 и кп 2244, све у КО Иново. 

3. Улица БАБИН ЗУБ. Улица почиње између кп 2039 и кп 2184, иде дуж кп 2121 и 2221, 

наставља уз реку дуж кп 3830, и завршава се између кп 1317 и кп 1368, све у КО Иново. 

 

Члан 40. 

У нaсeљeнoм мeсту Јаковац (мaтични брoj нaсeљa: 717576), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица ЈАКОВАЧКА.Улица почиње између кп 13803 и кп 373, иде  дуж кп 13811  и 

13812, иде целом дужином кп 305/1, враћа се у кп 13812, и завршава се кодулица 

Протићева и  Малоречка, између кп 3588 и кп 13817, све у КО Јаковац. 

2. Улица ЉУБАВСКА.Улица почиње код улице Јаковачка, између кп 305/2 и кп 274, иде дуж 

кп 13812, и  завршава се кодулице Јаковачка, између кп 280/ и кп 1486, све у КО Јаковац. 

3. Улица ПАДИНСКА. Улица почиње код улице Љубавска, између кп 13813/2, и завршава се 

између кп 148 и кп 1536, све у КО Јаковац. 

4. Улица ПРОТИЋЕВА. Улица почиње код улица Јаковачка и Малоречка, између кп 2450 и кп 

2436, иде дуж кп 13817, и завршава се између кп 2470 икп 2417, све у КО Јаковац. 

5. Улица МАЛОРЕЧКА. Улица почиње код улица Јаковачка и Протићева, између кп 13816 и кп 

13817, иде дуж кп 13812, и завршава се између кп 7166 и кп 13844, све у КО Јаковац. 

6. Улица ПЕТРУШКА. Улица почиње код улице Малоречка, између кп 2044 и кп 2079, иде 

целом дужином кп 2045, и завршава се код границе са насељеним местом Петруша, између 

кп 2046 и кп 2018, све у КО Јаковац. 

7. Заселак БЕЉИЧИ.Заселак обухвата кп 5952/1, у КО Јаковац. 

8. Заселак ШУМАК. Заселак се простире између кп 4879, 4670 и 4631, све у КО Јаковац. 

9. Заселак ЧУТУРИЛО.Заселак се простире између кп 3175/1 и кп 3164/1, обеу КО Јаковац.  

 

Члан 41. 

У нaсeљeнoм мeсту Јаловик Извор (мaтични брoj нaсeљa: 717584), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ГАЗДИНА.Улица почиње код границе са насељеним местом Кална, између кп 2715/1 

и кп 2716, иде дуж кп 15769/1, и завршава се кодулица Пиротски Пут и Изворска, између кп 

15767 и кп 15733, све у КО Јаловик Извор. 

2. Улица ПИРОТСКИ ПУТ. Улица почиње код улице Газдина,  између кп 3251 и кп 3826, иде 

дуж кп 15769/1,прелази преко кп 15733, иде целом дужином кп 3775 и кп 13968, и завршава 

се између кп 13955 и кп 13969, све у КО Јаловик Извор. 
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3. Улица КАРЧИНА.Улица почиње код улице Пиротски Пут, између кп 13963 и кп 13897, иде 

дуж кп 13962, 3802 и 15800, и завршава се  између кп 13750 и кп 13879, све у КО Јаловик 

Извор. 

4. Улица ПЕТРОВСКА. Улица почиње код улице Пиротски Пут, између кп3774 и кп 14019, иде 

дуж кп 15746  и 15770, и завршава се између кп 2965 и кп 2995,све у КО Јаловик Извор. 

5. Улица ИЗВОРСКА. Улица почиње код улице Газдина, између кп 3826 и кп 3828, иде дуж кп 

15773, 15776, 5752, 5810, 4841, 15785, 15786 и 15750, и завршава се између кп 141 и кп 

8826, све у КО Јаловик Извор. 

6. Улица КРЕШТАНСКА. Улица почиње код улице Изворска, између кп 4829 и кп 4835, иде 

дуж кп 4830 и  4831, прелази преко кп 15733,  наставља дуж кп15777, и завршава се између 

кп 13218 и кп 13233, све у КО Јаловик Извор. 

7. Улица БОЈКОВА.Улица почиње код улице Изворска, између кп 7022 икп 7034, иде дуж кп 

15752, и завршава се између кп 756 и кп 761, све у КО Јаловик Извор. 

8. Улица ЈАВОРСКА.Улица почиње код улице Изворска, између кп 7287 и кп 7034, иде дуж кп 

15751, и завршава се код границе са насељеним местомШести Габар, код кп 320, све у КО 

Јаловик Извор. 

9. Улица ЋИРИНСКА. Улица почиње код  улице Изворска, између кп 8733 и кп 7297, иде дуж 

кп 15786, наставља целом дужином кп 15787, и завршава се између кп 9482 и кп 9635, све у 

КО Јаловик Извор. 

10. Заселак ПУЗИЧИ.Заселак се простире између кп 1272, 1800, 1705 и 1217, све у КО Јаловик 

Извор. 

11. Заселак РЕЈАНОВАЦ. Заселак обухвата кп 2265 и 4590, све у КО Јаловик Извор. 

12. Заселак БРЕСЈЕ.Заселак се простире између кп 2307, 2431, 4437 и 2358, све у КО Јаловик 

Извор.     

13. Заселак ПОПОВДОЛ. Заселак се простире између кп 2627, 4309, 4294 и 2641, све у КО 

Јаловик Извор. 

14. Заселак ТИЈАЧА. Заселак се простире између кп 5516, 4171, 4075 и 3153, све у КО Јаловик 

Извор. 

15. Заселак ЖДРЕЛО. Заселак се простире између кп 11809, 12094, 11669 и 11568, све у КО 

Јаловик Извор. 

16. Заселак КРАЈИШТЕ. Заселак се простире између кп 15066, 13352, 14919 и 14972, све у КО 

Јаловик Извор. 

 

Члан 42. 

У нaсeљeнoм мeсту Јања (мaтични брoj нaсeљa: 717592), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица СЕОСКА.Улица почиње код улице Мездрејска, између кп 1419 и кп 1795, иде дуж кп 

1789 и 1786, и завршава се код улице Алдинска, између кп 1010 и кп 1001/2, све у КО Јања. 

2. Улица МЕЗДРЕЈСКА.Улица почиње код улице Сеоска, између кп 1318 и кп 1317, иде целом 

дужином кп 1787, и завршава се код границе са насељеним местом Црни Врх, између кп 

1219 и кп 1220, све у КО Јања. 

3. Улица АЛДИНСКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп 1002 и кп 1045, иде целом 

дужином кп 1001/2, 1785 и 257, и завршава се између кп 240 и кп 258, све у КО Јања. 

4. Заселак КУЛА.Заселак обухвата кп 1713, све у КО Јања. 

 

Члан 43. 

У нaсeљeнoм мeсту Јелашница (мaтични брoj нaсeљa: 717606), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица ЈЕЛАШНИЧКА ДОЊА. Улица почиње између кп 273/1 и кп 273/2, иде целом 

дужином кп 6609/2 и кп 10001, наставља дуж кп 6609, и завршава се код улица Чика 

Милетова и Јелашничка Горња, између кп 4481 и кп 3339, све у КО Јелашница. 



20 | P a g e  
 

2. Улица СРЕДОПОЉСКА. Улица почиње код улице Јелашничка Доња, између кп 3205 и кп 

3425, иде дуж кп 6607, скреће десно и наставља целом дужином кп 3279 и кп 3295, и 

завршава се код улице Србе Милићевића,  између кп 3299 и кп 3378, све у КО Јелашница. 

3. Улица СРБЕ МИЛИЋЕВИЋА.Улица почиње код улице Јелашничка Доња,  између кп 3390 

и кп 3361, иде целом  дужином кп 3376, и завршава се код  улице Чика Милетова, између 

кп 3301 и кп  3375, све у КО Јелашница. 

Образложење: Улица носи назив по Србиславу Милићевићу (1941-1992) дипломираном 

пољопривреднм инжењеру који је водио пољопривредни комбинат „Џервин“ у Књажевцу. 

4. Улица ЧИКА МИЛЕТОВА. Улица почиње код улица Јелашничка Доња и Јелашничка Горња, 

између кп 3340 и кп 4420, иде целом дужином кп 3339 и 6606/2, наставља дуж кп3261, и 

завршава се  између кп 3263 и кп 2191, све у КОЈелашница. 

Образложење: Улица носи назив по Михајлу Миленовићу (1938-2018) веома цењеном 

мештанину који је радни век провео у предузећу Тимок градња. 

5. Улица ЈЕЛАШНИЧКА ГОРЊА.Улица почиње кодулица Јелашничка Доња и Чика Милетова, 

између кп 4420 и кп 4480, иде дуж кп 6609, и завршава се између кп 5469 и кп 5534, све у 

КО  Јелашница. 

6. Улица СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ. Улица почиње код улице Јелашничка Горња, између кп5203 и кп 

5232, иде дуж кп 5204, 5207 и 6613, и завршава се између кп 5124 и кп 5086, све у КО 

Јелашница. 

7. Улица ВУКИНА.Улица почиње код улице Јелашничка Горња, између кп 5361 и кп 5368, иде 

целом  дужином кп 5367, 5933, 5927, скреће лево и наставља дуж кп 5863 и 6015, и 

завршава се између кп 6014 и кп 6016, све у  КО Јелашница. 

Образложење: Улица носи назив по Вукашину Миленовићу (1895-1978) трговцу који је 

радио у сеоској продавници и задрузи. 

8. Заселак ШУМАК.Заселак се простире између кп 787, 809, 822 и 4667, све у КОЈелашница. 

9. Заселак ПОТОК.Заселак се простире између кп 587 и кп 597, обе у КО Јелашница. 

 

Члан 44. 

У нaсeљeнoм мeсту Каличина (мaтични брoj нaсeљa: 717614), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица КАЛИЧИНСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, између 

кп 2201 (КО Књажевац) и кп 2033/2 (КО Каличина), иде дужзаједничке кп 2296 (КО 

Каличина) и  кп 6226 (КО Књажевац),иде целом дужином кп 2030 (КО Каличина) и 2279 

(КО Каличина), и завршава се код границе са насељеним местом Валевац, између кп 60 и 

782 (КО Каличина. 

2. Улица СПАСОВДАНСКА. Улица почиње код улице Каличинска, измеђукп 94 и кп743, иде 

дуж кп 764, прелази преко кп 2275/1, наставља дуж кп 2276, и завршава се између кп 160 и 

кп 304, све у КО Каличина. 

3. Улица ЏЕРВИНСКА.Улица почиње код улице Каличинска, између кп 678 и кп 714/3, иде 

дуж кп 713, 711, 2280 и 2277, и завршава се између кп 373 и кп490, све у КО Каличина. 

4. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улице Каличинска, између кп1602 и кп 1593, иде 

дуж кп 1598,  прелази преко кп 2275/1, наставља  дуж кп 2284/1 и 2286, и дуж заједничке 

кп 2297 (КО Каличина), тј. 6225 (КО Књажевац), и завршава се између кп 2201 (КО 

Књажевац) и кп 2029 (КО Каличина. 

5. Улица СЕЛИШТЕ. Улица почиње код улице Каличинска, између кп 1214/1 и кп 1497, иде 

целом дужином кп 2281, и завршава се код границе санасељеним местом Штипина, између 

кп 1382 и кп 1383/3. све у КО Каличина. 

6. Улица ЛОЛЕ РИБАРА. Улица почиње између кп 1386 (КО Каличина) и кп 4653 (КО 

Штипина), иде дуж  заједничке кп 2294 (КО Каличина), тј. 4937 (КО Штипина), и 

заједничке кп 2295 (КО Каличина), тј. 6223 (КО Књажевац), и завршава се између кп 2290 

(КО Каличина) и кп 3343/7 (КО Књажевац. 

 

Члан 45. 
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У нaсeљeнoм мeсту Кална (мaтични брoj нaсeљa: 717622), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица и 
засеока: 

1. Улица СТАРОПЛАНИНСКА. Улица почиње код границе са насељеним местомИново, 

између кп 9449 и кп 7588,иде дуж кп 9454/6, наставља целом дужином кп 9454/5, 9454/4, 

9454/3, 9454/2 и 9454/1, и завршава се између кп 2171 и кп 2169, све у КО Кална. 

2. Улица БАБИН ЗУБ. Улица почиње код улице Старопланинска, прелази преко кп 7344, иде 

дуж кп 9435/3, прелази преко кп 7373/1, наставља дуж кп 7466, изавршава се код границе са 

насељеним местом Иново, између кп 7465 и кп 7469, све у КО Кална. 

3. Улица МИЏОРСКА.Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 3531/1 и кп 3990/2, 

иде дуж кп 3486/1, и завршава се између кп 3548 и кп 3547, све у КО Кална. 

4. Улица КАЛАНСКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 7576 и кп 7607/1, 

иде дуж кп 9454/6, иде целом дужином кп 7645 и 9436/1, и завршава се између кп 8874 и кп 

8885, све у КО Кална. 

5. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Каланска, између кп 7644/1 и кп 8040, иде целом 

дужином кп 9346/2, и завршава се код улица Стара Кална и Стари Пут, између кп 7050 и кп 

4068, све у КО Кална. 

6. Улица РАДНИЧКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп7664/1 и кп 7663/1, иде 

целом дужином кп 7674, и завршава се између кп 7665/1 и кп 7663/1, све у КО Кална. 

7. Улица СТАРА КАЛНА. Улица почиње код улица Сеоска и Стари Пут, између кп 7055 и кп 

9447, иде целом дужином кп 7050, прелази преко кп 9447, наставља целом дужином кп 

9426, 6195 и 5807, затим иде дуж кп 5823, и завршава се између кп 5464 и кп 5820, све у 

КОКална. 

8. Улица СТАРИ ПУТ.Улица почиње код улица Сеоска и Стара Кална, између кп 4069 и кп 

4113, иде дуж кп 9413, скреће десно и наставља целом дужиномкп 9412, и завршава се код 

границе са насељеним местом Габровница ,  између кп 356 и кп 361, све у КО Кална. 

9. Заселак ЦЕРОВО.Заселак се простире између кп 877, 641 и 938, све у КО Кална. 

10. Заселак ЦЕРОВ ДОЛ. Заселак се простире између кп 1171,  1196, 1513 и 1494, све у КО 

Кална. 

11. Заселак РОЈИНА БАРА.Заселак се простире између кп 1880 и кп 4677, обе у КО Кална.     

12. Заселак МЕЧИ ДЕЛ. Заселак се простире између кп 5651, 5618 и 5095, све у КО Кална. 

 

Члан 46. 

У нaсeљeнoм мeсту Кандалица (мaтични брoj нaсeљa: 717649), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви улица 
и засеока: 

1. Улица КАНДАЛИЧКА. Улица почиње између кп 1318 и кп 1235, иде  дуж кп  2807 и 2808, и 

завршава се  између кп 982 и кп 1079, све у КО Кандалица. 

2. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Кандаличка, између кп 1111 и кп 1200, иде дуж кп 

2807, с креће и наставља целом дужином кп 1102, и завршава се код улице Кандаличка, 

између кп 1116 и кп 1061, све у КО Кандалица. 

3. Улица СОКАЧЕ.Улица почиње код улице Сеоска, између кп 1199 и кп 1174, иде целом 

дужином кп 1176, и завршава се између кп 1177 и кп 1168, све у КО Кандалица. 

4. Улица АТАРСКА.Улица почиње код улице Кандаличка, између кп 933 и кп 936, иде целом 

дужином кп 934, скреће лево и наставља  дуж кп  2806,и завршава се између кп 783 и кп 

789, све у КО Кандалица. 

5. Улица РАТАРСКА. Улица почиње код улице Кандаличка, између кп 880  и кп924, иде 

целом дужином кп 881, и завршава се код улице Атарска,између кп 827 и кп 883, све у КО 

Кандалица. 

6. Заселак ТУРСКА ПАДИНА.Заселак обухвата део кп 1911, у КО Кандалица. 

 

Члан 47.  

 У нaсeљeнoм мeсту Књажевац (мaтични брoj нaсeљa: 717657), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 
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1. Улица МИКЕ АЛАСА.Улица почиње код Карађорђеве улице, између кп 3035/1 и кп 3033, 
иде целом  дужином кп 3034 и 3048, наставља дуж кп 6191/1, скреће лево и иде дуж кп 
6193 и 2490, и завршава се између кп 2494 и кп 3075/1, све у КО Књажевац. 

2. Улица СОФИЈЕ ЈОВАНОВИЋ. Улица почиње код Улице Душана Петровића-Шанета, 
између кп 3140/4 и кп 3163/1, иде дуж кп 3149/2, прелази преко кп 3149/3, 6163/1 и 3137, 
наставља дуж кп 3132, и завршава се између кп 3124 и кп 5039, све у КО Књажевац. 

3. Улица АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА. Улица почиње код Улице Слободана Пенезића-Крцуна, 
између кп 7230 и кп 7173,  иде целом дужином кп 7216, и завршава се у кп 7218, код кп 
7212, све у КО  Књажевац. 

4. Улиц аМИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА. Улица почиње код Улице Симе Матавуља, између кп 
7205/1 и кп 7194, иде  дуж кп  7201, прелази преко кп 7196, 7197 и 7089/1, и завршава се 
између кп 7678 и кп 7089/4, све у КО Књажевац 

5. Улица ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА. Улица почиње код улице Симе Матавуља, између 
кп 7187 и кп 7185, иде целом дужином кп 7186, и завршава се код предложене улице бр. 5, 
између кп 7189 и кп 7089/4, све у КО Књажевац 

6. Улица ГЛОГОВАЧКИ ПУТ.Улица почиње код Улице Главичица, између кп 5458/3 и кп 5390 
(обе у КО Књажевац), иде дуж кп 3203 (КО Књажевац), наставља целом дужином кп 6231 
(КО Књажевац), и завршава се код границе са насељеним местом Глоговац, између кп 6230 
(КО Књажевац) и кп 4010 (КО Ргоште). 

7. Улица МИЛИЋА МИЛИЋЕВИЋА.Улица почиње код Улице Иво Лола Рибар, између кп 
2847/2 и кп 2895/1, иде целом дужином кп 2845, и завршава се између кп 2827 и кп 2937, 
све у КО Књажевац. 

8. Улица СТАНИСЛАВА БУНИЧКОГ. Улица почиње код Улице Иво Лола Рибар, пружа се 
преко кп 2917/10, у КО Књажевац. 

9. Улица КОРБИЗИЈЕВА. Улица почиње код Улице Иво Лола Рибар, прелази преко кп 7718 и 
кп 7719, скреће десно и иде дуж кп 7723. и завршава се између кп 7724 и кп 3311/1, све у 
КО Књажевац. 

10. Улица ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА. Улица почиње код Улице Иво Лола Рибар, између кп 3248/1 и 
кп 2918/2, иде целом дужином кп 3248/10, затим дуж кп 3247/1 и 3249/7, наставља целом 
дужином кп  3253/2, и завршава се између кп 3253/7 и кп 3253/9, све у КО Књажевац. 

11. Улица БОГДАНА БОГДАНОВИЋА. Улица почиње код улице Паје Јовановића, између кп 
3249/6 и кп 3253/3, иде дуж  кп 3249/7, и завршава се између кп 3249/2 и кп 3253/6, све у 
КО Књажевац. 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Богдану Богдановићу (1922-2010) славном 
 српском архитекти, професору београдског универзитета који се посебно истакао у 
 меморијалној архитектури (спомен обележја) жртвама фашизма широм бивше Југославије. 
 Богдан Богдановић аутор је и спомен парка палим борцима у ослободилачким ратовима од 
 1804-1945 у Књажевцу.  

12. Улица НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА. Улица почиње код улице Паје Јовановића, између кп 
3249/6 и кп 3247/4, иде дуж  кп 3247/1, и завршава се између кп 3247/6 и кп 3249/3, све у 
КО Књажевац. 

13. Улица ЦАРА НИКОЛАЈА ДРУГОГ. Улица почиње код улице Иво Лола Рибар, између кп 
3255/7 и кп 3255/2, иде целом дужином кп 3255/11, и завршава се између кп 3255/1 и кп 
3255/8, све у КО Књажевац.  

14. Улица ЂОРЂА ЦВЕТКОВИЋА. Улица почиње код Џервинске улице, између кп 3270/7 и кп 
3271/2, иде дуж кп 3270/12 и кп 3270/9, и завршава се између кп 3265/1 и кп 3270/2, све у КО 
Књажевац. 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Цветковић Ђорђу (1872-1957)  чувеном 
 књажевачком кафеџији и београдском хотелијеру који је 1911 био сувласник чувеног 
 Плзењског пива и држао биоском Коларац. Ђорђе Цветковић саградио је један од највећих 
 грађевинских симбола Књажевца „Џервинову вилу“ 1939 године (тада вилу Цветковић). 

15. Улица БРАНИСЛАВА МАРКОВИЋА. Улица почиње код Улице Стевана Лазаревића, 
прелази преко кп 4970/1, скреће лево и иде дуж кп 4981/7 и 4972/1, прелази преко кп 4972/1, 
и завршава се у кп 4992, све у КО Књажевац 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Марковић Браниславу (1948-2010) који је 
 рођен у Књажевцу, завршио академију ликовних уметности у Београду 1972 године. Био је 
 члан удружења ликовних уметника Србије. Излагао је своје слике и цртеже широм земље и 
 света и добитник је бројних домаћих и страних признања. 
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16. Улица МАРИНКА СТАНОЈЕВИЋА. Улица пролази кроз кп 4964/1, између кп 4964/22 и 
4964/21, и између кп 4964/15 и 4964/102, прелази преко кп 4975/143, и завршава се у кп 
4975/15, све у КО Књажевац. 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Станојевић Маринку (1874-1949) једном од 
 највећих истраживача Тимочке крајине проућавао је њену етнологију, фолклор, 
 антропогеографију и дијалектологију. Био је познати српски историчар са делима „Томок, 
 насеља и порекло становништва“, „Црна река“, „Заглавак“ и др. 

17. Улица СИМОНА ВИЗЕНТАЛА. Улица почиње код улице Танаска Рајића, између кп 1456 и 
кп 1452, иде целом дужином кп 1455/9, и завршава се између кп 1446/3 и кп 1444/1, све у КО 
Књажевац. 

18. Улица ПЕТРА ЛУБАРДЕ. Улица пролази кроз кп 4964/1, између кп 4964/79 и кп 4964/78, и 
између кп 4964/101 и кп 4964/46, затим прелази преко кп 6161/2, и завршава се између кп 
4964/1 и кп 4893/2, све у КО Књажевац 

19. Улица АРЧИБАЛДА РАЈСА. Улица почиње код Његошеве улице, између кп 1388/1 кп 
1390/2, иде целом дужином кп 1385/1, и завршава се између кп 1376/1 и кп 10001, све у КО 
Књажевац.   

20. Улица КАПЕТАНА ЖИВОЈИНА СТАНКОВИЋА. Улица почиње код Улице Добривоја 
Радосављевића-Бобија, између кп 4828/3 и кп 4837, пружа се делом кп 4855/2, и завршава 
се између кп 4852 и кп 4833, све у КО Књажевац. 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Станковић Живојину (1885-1918) рођеном 
 књажевчанину и првом књажевачком пилоту. Био је један од првих шест пилота Краљевине 
 Србије који се школовао у чувеној „Блеровој школи“ за пилоте. Као пилот учествовао је у 
 оба Балканска рата и Првом светском рату. Умро је од болести на Солунском фронту 1918 
 године. 

21. Улица ХЕРОЈА СА КОШАРА.  Улица почиње код Улице Тихомира Ђорђевића, између кп 
1559/1 и кп 1559/4, иде целом дужином кп 1552/5, прелази преко кп 1558/4, и завршава се 
код кп 1558/3, све у КО Књажевац 

22. Улица МИЛУНКЕ САВИЋ. Улица почиње код Улице Тихомира Ђорђевића, између кп 1556/3 
и кп 4786, иде  целом дужином кп 1555 и кп 4780/33, и завршава се код Улице Поручника 
Атанасковића, између кп 4780/107 и кп 4780/104, све у КО Књажевац 

23. Улица ЖИВОЈИНА ЖИКЕ ПАВЛОВИЋА. Улица почиње код Улице Тихомира Ђорђевића, 
између кп 4820/2 и кп 4820/9, иде целом дужином кп 4820/17 и кп 4820/27, прелази преко кп 
4820/20, 4820/4 и 4820/43, и завршава се код кп 4819/9, све у КО Књажевац. 

24. Улица МИЛЕВЕ МАРИЋ. Улица почиње код Улице Вука Караџића, између кп 6206/1 и кп 
4605/16, иде целом дужином кп 4604, наставља дуж кп 6205, и завршава се између кп 4731 
и кп 4759/1, све у КО Књажевац. 

25. Улица ЦРВЕНСКИ ПУТ. Улица почиње код Улице Раздолци, почиње између кп 4780/81 и кп 
4779/12, иде дуж кп 6206/2, и завршава се код границе са насељеним местом Црвење, код 
кп 6235, све у КО Књажевац 

26. Улица ДРАГОЉУБА АЛЕКСИЋА. Улица почиње код Улице Милоша Обилића, између кп 
1210 и кп 1213, иде целом дужином кп 1212 и кп 1217/6, и завршава се између кп 1217/4 и 
кп 1219/3, све у КО Књажевац 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Алексић Драгољубу (1910-1985) који је рођен 
 у селу Вина. Био је истакнути филмски сценариста, редитењ, продуцент и глумац европских 
 размера. Као редитељ и глумац истакао се у првом српском филму са дијалектом 
 „Невиност без заштите“ 1942 године  а као глумац  и у филму „Десант на Дрвар“. Његове 
 акробатске способности биле су невероватне (кидао је ланце зубима, ходао по жици између 
 зграда, летео авионом држећи се зубима за уже испод његовог трупа) па је добио надимак 
 „Човек од челика“.  

27. Улица МИЛУТИНА ВЕЛИМИРОВИЋА. Улица почиње код Улице Војводе Путника, између кп 
6952/19 и кп 4417/7, иде дуж кп 6196, прелази преко кп 4417/2, 4419 и 4425, иде целом 
дужином кп 6202, и завршава се код границе са насељеним местом Трговиште, између кп 
4421/3 и кп 4521, све у КО Књажевац. 

28. Улица НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ. Улица почиње код Улице Благоја Паровића, између кп 
6940/1 и кп 6934/4, иде целом  дужином кп 6943/3, и завршава се код Улице 9. бригаде, 
између кп 6948/2 и кп  6949/3, све у КО Књажевац. 
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29. Улица ПЕТРА ПЕТРОВИЋА. Улица почиње код Улице 9. бригаде, између кп 6947/2 кп 
6948/3, иде целом  дужином кп 6947/7, и завршава се између кп 6947/6 и кп 6948/6, све у КО 
Књажевац. 
Образложење: Назив улице под редним бројем 29 утврђује се према Петру Петровићу 
(1938-1997). Рођен је 1938. године у Београду, школовао се у Краљеву, Нишу и Београду, 
где је дипломирао на Одељењу за класичну филологију Филозофског факултета у Београду 
1960. године. Магистрирао је са темом "Историја Ниша од оснивања до 441. године" а 
докторат је стекао на Филозофском факултету 1971. године, са тезом "Палеографија 
римских натписа у Горњој Мезији". Библиографија Петра Петровића укључује бројне 
монографије, студије, прилоге и водиче. Врло су вредна његова систематска истраживања 
Источне Србије и Понишавља, чији су резултати прикупљени у књигама, као што су "Ниш у 
античко доба" 1976, "Медијана - резиденција римских царева" 1994; посебно вреди 
нагласити критичку обраду натписа на надгробним споменицима: "Naisus - Remisiana - 
Horeum Margi", 1979 и "Timacum Minus - Romuliana" 1995.Руководио је низом пројеката, 
међу којима су најзначајнији "Антички Наис" и "Timacum Minus - Ravna". Водио је такође 
Одељење за археологију Центра за научна истраживања САНУ у Нишу, као и Центра за 
документацијууНишу (Медиана) и Књажевцу (Timacum Minus). 

30. Улица ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ. Улица почиње код Улице 9. бригаде, између кп 6938/3 кп 
6944/4, иде дуж кп 6944/10, и завршава се између кп 6948/1 и кп 6939/4, све у КО Књажевац. 

31. Улица ДАНИЛА БАТЕ СТОЈКОВИЋА. Улица почиње код Улице 9. бригаде, између кп 
6856/6  кп 6923/2, иде целом дужином кп 6853/2, и завршава се између кп 6939/4 и кп 6850, 
све у КО Књажевац. 

32. Улица САВЕ ЈЕРЕМИЋА. Улица почиње код Улице књаза Милоша, између кп 256/2 и кп 
260/1, иде целом дужином кп 257 и 299, и завршава се код Улице Луке Лазаревића, између 
кп 298 и кп 300/2, све у КО Књажевац. 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Јеремић Сави (1879-1964) једном од 
 најистакнутијих књажевчана у балканским ратовима и првом светком рату. Био је командант 
 мајор 6. Батерије Тимочког артиљеријског пука Тимочке дивизије, задужен за 
 најсавременије далекометне „Шнајдерове топове“. Орден за храброст добио је приликом 
 опсаде Једрене. Истакао се у борбама код Шапца, Колубарској бици и Солунском фронту. 
 Одликован је златном медаљом за храброст, сребрном медаљом за ревносну службу 
 краља Петра.  

33. Улица СВЕТОЗАРА ЈОВАНОВИЋА. Улица почиње код Улице Миле Јулиног, између кп 
3876 и кп 3871/1, иде дуж кп6197, и завршава се између кп 3821 и кп 3849/3, све у КО 
Књажевац. 

 Образложење: Назив улице утврђује се према Светозару Јовановићу (1951-1999) највећем 
 књажевачком археологу, истраживачу археолошког налазишта „Timacum Minus“ у Равни. 
 Један је од оснивача Архео-етно парка у Равни. Публиковао је највећи део археолошке 
 грађе књажевачког краја. Данас се у његову част у Књажевцу одржава манифестација под 
 називом „Тозин лонац“.  

34. Улица ФЕЛИКСА КАНИЦА. Улица почиње код Првомајске улице, између кп 6720/1 кп 
3897/4, иде целом дужином кп 3897/5, и завршава се између кп 3905/5 и кп 3897/1, све у КО 
Књажевац. 

35. Улица ДИМИТРИЈА ДАВИДОВИЋА. Улица почиње код Улице 7. јули, између кп 3585/4 и кп 
3617/9, иде целом дужином кп 6200, и завршава се код границе са насељеним местом 
Берчиновац, између кп 4037 и кп 4038/2, све у КО Књажевац. 

36. Улица МАЈОРА КИРЈЕЈЕВА. Улица почиње код Улице 7. јули, између кп 3559/13 и кп 
3559/8, иде целом дужином кп 3559/2, и завршава се између кп 3559/9 и кп 3559/1, све у КО 
Књажевац. 

37. Улица ЈОВАНА СКЕРЛИЋА. Улица почиње код Улице 4. септембар, између кп 3546 кп 
3557/6, иде целом дужином кп 3547/6, и завршава се између кп 3547/14 и кп 3547/7, све у 
КО Књажевац. 

38. Улица ЈОВАНА ЦВИЈИЋА. Улица почиње код улице Јована Скерлића, између кп 3557/6 и 
кп 3547/4, иде целом дужином кп 3547/3, прелази преко кп 3554/12 и 3554/1, и завршава се 
код кп 3554/17, све у КО Књажевац. 

39. Улица ДРАГЕ ЉАЧИЋ. Улица почиње код Улице 23. дивизије, између кп 1882/3 и кп 1865/2, 
прелази преко кп 1878, иде дуж кп 1865/2, и завршава се између кп 1869/2 и кп 1860/1, све у 
КО Књажевац 
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40. Улица СТОЈАНА НОВАКОВИЋА. Улица почиње код Улице 23. дивизије, између кп 7717 кп 
1930/4, прелази преко кп 1865/3 и 1930/3, иде дуж кп 7315, прелази преко кп 1926/1, 
наставља дуж кп 7648, прелази преко кп 1945/6, 1946/1 и 1947/8, и завршава се код Улице 
Вукашина Милића- Вује, између кп 1948/6 и кп 1948/7, све у КО Књажевац. 

41. Улица КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ. Улица почиње код улице Стојана Новаковића, између кп 7314 и 
кп 7309, иде дуж кп 7315, прелази преко кп 7311, наставља целом дужином кп 1929/8 и кп 
1929/20, и завршава се између кп 1929/23 и кп 1929/22, све у КО Књажевац.  

42. УлицаСТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ. Улица почиње између кп 7285 и кп 7288, иде дуж кп 7301, 
прелази преко кп 7296, иде целом дужином кп 1929/17, 1921/12 и 1921/19, и завршава се 
између кп 1921/2 и кп 1921/8, све у КО Књажевац. 

43. Улица СУВОДОЛСКА. Улица почиње код улице Стојана Новаковића, између кп 1947/10 и кп 
1945/5, прелази преко кп 1946/1, 1943 и 1917/12, и завршава се између кп 1917/1 и кп 
1917/8, све у  КО Књажевац. 

44. Улица МИХАЈЛА ПУПИНА. Улица почиње код Улице Ивана Милутиновића, прелази преко 
кп 6713/4, и завршава се код границе са насељеним местом Трговиште. 

45. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње између кп 2789/1 (КО Горње Зуниче) и кп 6181/3 (КО 
Књажевац), иде дуж границе са насељеним местом Горње Зуниче, целом дужином кп 6217 
(КО Књажевац), тј. 3378 (КО Горње Зуниче), и завршава се између кп 6181/3 (КО Књажевац) 
и кп 2792 (КО Горње Зуниче). 

1. Засеок ДОЊИ ЛУГ. Засеок обухвата кп 7732, у КО Књажевац 
2. Засеок ДОЊИ ЧИВЛИК. Заселак се простире између кп 4644/1 и кп 6203, обе у КО 

Књажевац. 
3. Засеок ГОРЊИ ЧИВЛИК. Заселак се простире између кп 5915, 4721, 4684/8 и 4684/9,све у 

КО Књажевац. 
 

Члан 48. 
 ПРОДУЖАВАЈУ СЕ следеће улице у насељеном месту Књажевац:  

1. Улица ЦАРА ЛАЗАРА продужава се између кп 7568 и кп 2984/1, иде дуж кп 7551, и 
завршава се између кп 3012/1 и кп 3012/6, све у КО Књажевац.  

2. Улица ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА - БОБИЈА продужава се између кп 4858/12 и кп 
6182/3, иде дуж кп 6182/2, наставља целом дужином кп 5252/2, 5252/13 и 6183/2, и 
завршава се код границе са насељеним местом Жлне, између кп 5658/1 и кп 5564, све у КО 
Књажевац 

3. Улица ЏЕРВИНОВО БРДО продужава се између кп 3238/5 и кп 3261, иде дуж кп 10012, и 
завршава се између кп 2674 и кп 2780, све у КО Књажевац 

4. Улица ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА продужава се и  почиње између кп 4819/7 и кп 4780/1, 
иде дуж кп 6207/1, прелази преко кп 4819/16, 4780/37 и кп 4818/2, наставља целом дужином 
кп 4780/89, и завршава се између кп 4780/38 и кп 4780/2, све у КО Књажевац. 

5. Улица СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА продужава се дуж кп 4542/1, и завршава се код кп 4544, све 

у КО Књажевац. 

6. Улица ВОЈВОДЕ ПУТНИКА продужава се са почетком између кп 4415/1 и кп 4417/7, иде 
дуж кп 6195/2, и завршава се код границе са насељеним местом Трговиште, између кп 
4417/8 и кп 4414/5, све у КО Књажевац ) 

7. Улица ДУБРАВСКА  продужава се почетком између кп 6557/1 и кп 3663/1, иде целом 
дужином кп 6199/1, и завршава се између кп 4173 и кп 4273/3, све у КО Књажевац. 

8. Улица 7 ЈУЛИ  продужава се почетком између кп 1831/1 и кп 3581, иде целом дужином кп 
6186/1, и завршава се код границе са насељеним местом Берчиновац, између кп 1775 и кп 
1776/1, све у КО Књажевац. 

 
Члан 49. 

 Постојећи  раније утврђени називи улица у насељеном месту Књажевац  и то: AЛИ 
АГИЋЕВА; AЦE СТАНОЈЕВИЋА; БЛAГOJA ПАРОВИЋА; БОХИЊСКА; БOРE СТАНКОВИЋА; 
БРAНКA ЋОПИЋА; БРAНКA ЦВЕТКОВИЋА; БРAНКA METAЛЦA; БРAНКA РАДИЧЕВИЋА; БРAНКE 
ДИНИЋ; ЦAРA ДУШАНА; ЦAРA ЛAЗAРA; ЦAРИЦE MИЛИЦE; ЋИРИЛА И METOДИJA; ЦВETAНA 
ЛАЗАРЕВИЋА; ДOБРИВOJA РАДОСАВЉЕВИЋА-БOБИJA; ДOКTOРA ХАЏИЋА; ДOСИTEJEВA; 
ДOКTOРA САВИЋА; ДРАГОЉУБА ЈАНКОВИЋА; ЂУРЕ ХОРВАТОВИЋА; ЂУРЕ ЈАКШИЋА; ЂУРЕ 
САЛАЈА; ДУШАНА ПЕТРОВИЋА-ШАНЕТА; ДУШАНА ПЕТРОВИЋА-ЖИКЕ; ЏEРВИНСКA; ФИЛИПA 
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КЉАЈИЋА,ФИЛИПA ВИШЊИЋА, ФРAЊE КЛУЗA, ГAВРE АНИЧИЋА, ГAВРИЛA ПРИНЦИПA, ХАЏИ 
ЂЕРИНА, ХAJДУК ВЕЉКОВА, ИЛИJE БИРЧАНИНА, ИВAНA МИЛУТИНОВИЋА, ИВO ЛOЛA РИБAР, 
ЈАБЛАНИЧКА, JOВE ЈОВАНОВИЋА-ЗMAJA, JOВE КУРСУЛE, JУГ БOГДAНOВA, КAПЛAРOВA, 
КАРАЂОРЂЕВА, КAСAРСКA, JAНКA КАТИЋА, КEJ ДИMИTРИJA ТУЦОВИЋА, КEJ ВЕЉКА 
ВЛАХОВИЋA, КЊАЗА МИЛОША, MAРКA КРАЉЕВИЋА, ЛУКЕ ЛАЗАРЕВИЋА, ЉУБИНКА 
МИЛАНОВИЋА-КOПEЦКOГ, ЉУТОМИРА ЂОРЂЕВИЋА, MИЛAНA ПУНЧИЋА, MИЛE JУЛИНOГ, 
МИЛОША ОБИЛИЋА, MИЛУНA МИНИЋА, MИРКA ПАУНОВИЋА, MИРOСЛAВA КРЛЕЖЕ, МОШЕ 
ПИJAДE, НАТАШИНА, НЕМАЊИНА, ЊЕГОШЕВА, OКTOБAРСКE РEВOЛУЦИJE, OMЛAДИНСКA, 
ПИOНИРСКA, ПРВOMAJСКA, РAДOMИРA ЋИРКОВИЋА, СAРAJEВСКA,  СAВE КОВАЧЕВИЋА, 
СЛOБOДAНA ПЕНЕЗИЋА-КРЦУНA, ШПАНСКИХ БOРAЦA, СПAСOJA МИЛКИЋА, СРEMСКOГ 
ФРOНTA, СРETEНA МАРКОВИЋА, СTAНOJA ГЛАВАША, СTEВAНA ЂОРЂЕВИЋА, СTEВAНA 
ЛАЗАРЕВИЋА, СTEВAНA МОКРАЊЦА, СTEВAНA СИНЂЕЛИЋА, СTEВAНA СРEMЦA, СВETOЗAРA 
МАРКОВИЋА, TAНAСКA РАЈИЋА, TИХOMИРA ЂОРЂЕВИЋА, ТИМОЧКА, TРГ ОСЛОБОЂЕЊА, 
УЖИЧКА,ВAСE ЧАРАПИЋА, ВAСE ПЕЛАГИЋА, ВИДOВДAНСКA, ВЛAДИMИРA НAЗOРA, 
ВOJИСЛAВA ИЛИЋА, ВOJВOДE ПУTНИКA, ВOJВOДE СTEПE, ВУКA КАРАЏИЋА, ЖИКИЦЕ 
ЈОВАНОВИЋА-ШПАНЦА, ЛAЗE ЛАЗАРЕВИЋА, 22.ДEЦEMБAР, 25.MAJ, 4.СEПTEMБAР, 7.JУЛИ, 
8.AВГУСT, 9.AВГУСT, 9.БРИГAДE, ЉУБИЦЕ ПАВЛОВИЋ, ВИTOMИРA ЂОРЂЕВИЋА, КOСTE 
РAЦИНA, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА, СTEВAНA ЈАКОВЉЕВИЋА, 4.JУЛA, РУДAРСКA, MИХAJЛA ВУЈИЋА,  
СИME МАТАВУЉА, ИВAНA ГOРAНA КОВАЧИЋА, ИВE АНДРИЋА, ПAНE ЂУКИЋА, ПOП ВЛAДE 
ЗЕЧЕВИЋА, MAJКE JEВРOСИME, РАДНИЧКА, ИГMAНСКA, 7.БРИГAДE, УСТАНИЧКА, ДРВAРСКA, 
ПОРУЧНИКА АТАНАСКОВИЋА, ПETРA КОЧИЋА, КОЗАРАЧКА, ПETРA ДОБРЊЦА, ПИРOTСКA, 
ДУБРAВСКA, КOСTE АБРАШЕВИЋА, НИКOЛE TEСЛE, РAДE КОНЧАРА, MИJE ОРЕШКОВИЋА, 
ЦEРСКA, ВУКИЦE МИТРОВИЋ, ВУКАШИНА МИЛИЋА-ВУJE, 23.ДИВИЗИJE, КAПETAНA 
БОЖИДАРА МИТИЋА, НАСЕЉЕ ЛИПAР, ПРOСEНИЦA, РAЗДOЛЦИ, ЏЕРВИНОВО БРДO, 
ГЛАВИЧИЦА остају на снази.  

 

Члан 50. 

 У нaсeљeнoм мeсту Кожељ (мaтични брoj нaсeљa: 717665), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица ПАДИНСКА. Улица почиње између кп 5109 и кп 5877, иде дуж кп 9787, скреће и 

наставља дуж кп 9784/1, и завршава се између кп 8718 и кп 8082, све у КО Кожељ. 

2. Улица ОСОЈСКА. Улица почиње код улице Падинска, између кп.5911 и кп 6176, иде целом 

дужином кп 6175, скреће лево и наставља дуж кп 9788/1,и завршава се између кп 6246 и кп 

6337, све у КО Кожељ. 

3. Улица КОЖЕЉСКА.Улица почиње код улице Падинска, између кп 5110 и кп 5116, иде 

целом дужином кп 5113, скреће десно и наставља дуж кп 5114, и завршава се код улице 

Големодрвска, између кп 5066 и кп 5058, све у КО Кожељ. 

4. Улица ГОЛЕМОДРВСКА. Улица почиње код улице Падинска, између кп5915 и кп 5109, иде 

дуж кп 9784/1,  5065 и 9783, скреће лево и наставља дуж кп 9771, и завршава се између кп 

4663 и  кп 4775, све у КО Кожељ. 

5. Улица БАРСКА. Улица почиње код улице Големодрвска, између кп 4412 и кп 6025, иде дуж 

кп 4415, 7874, 7865 и 7777, и завршава се код улице Падинска, између кп 7776 и кп 6124, 

све у КО Кожељ. 

6. Засеок ШУШКИН ПУТ. Заселак обухвата кп 5212 и кп 2027, све у КО Кожељ. 

7. Засеок ШОПУР.  Заселак обухвата кп 595 и кп 385, све у КО Кожељ. 

 

 

Члан 51. 

 У нaсeљeнoм мeсту Крента (мaтични брoj нaсeљa: 717673), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица 12. ДЕЦЕМБАР.Улица почиње између кп 4822 и кп 5691,иде дуж кп5688 и 5675, и 

завршава се  између кп 4461/2 и кп 4177, све у КО  Крента. 
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2. Улица РАДНИЧКА. Улица почиње код улице 12. Децембар, између кп 4527 и кп 4742, иде 

целом  дужином кп 4518, и завршава се код  улице  Пензионерска, између кп 4497 и кп 

4508, све у КО Крента. 

3. Улица ПЕНЗИОНЕРСКА.Улица почиње код улице 12. Децембар,  између кп 4480 и кп 4482, 

иде дуж кп 5680, и завршава се између кп 4383 и кп 4517, све у КО Крента. 

4. Улица ПРВОМАЈСКА. Улица почиње код улице 12. Децембар, између кп4455 и кп 4462, иде 

целом дужином кп 4461/1, наставља дуж кп 4461/2,и завршава се код улице Ловачка, 

између кп 4386 и кп 4469, све у КО Крента. 

5. Улица ЛОВАЧКА. Улица почиње код улице 12. Децембар, између кп 4159/1 и кп 4566, иде 

дуж кп 5677,  и завршава се између кп 4120 и кп 5676/1, све уКО Крента. 

6. Улица ГАБРОВСКА. Улица почиње између кп 3102 и кп 3162, иде целом дужином кп 5681, 

наставља дуж кп 5680 и 5672, и завршава се између кп 1514 и кп 1601, све у КО Крента. 

7. Заселак ЦРВЕНИ КРС.Заселак се простире између кп 2101, 1948, 2032 и 2036, све у КО 

 Крента. 

 

Члан 52. 

 У нaсeљeнoм мeсту Лепена (мaтични брoj нaсeљa: 717681), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ЗОРАНА СОКОЛОВИЋА.Улица почиње између кп 1344 и кп 1699, иде дуж кп 2518 и 

завршава се код границе са насељеним местом Валевац, између кп 2514 и кп 1550, све у 

КО Лепена. 

 Образложење: Улица носи назив по Зорану Соколовићу (1938-2001), политичару, 
 Републичком министру унутрашњих послова и савезном министру, који је рођен у овом 
 насељеном месту.  

2. Улица ЛЕПЕНСКА.Улица почиње код улице Зоран Соколовић, између кп 1374 и кп 1597, 

иде дуж кп 2523, скреће и иде целом дужином кп 1595, скреће у кп 1576, и завршава се код 

улице Зорана Соколовић, између кп 1614 и кп 1575, све у КО Лепена. 

3. Заселак ГОРИЦА.Заселак се простире између кп 2366/2, 2188 и 2205, све уКО Лепена. 

4. Заселак ГОЛИ ДЕЛ. Заселак обухвата део кп 3, у КО Лепена. 

 

Члан 53. 

 У нaсeљeнoм мeсту Локва (мaтични брoj нaсeљa: 717690), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица ЛОКВАНСКА.Улица почиње између кп 3019 и кп 3435, иде дуж кп 5228, и завршава 

се између кп 3222 и кп 3269, све у КО Локва. 

2. Улица СЕОСКА.Улица почиње код улице Локванска, између кп 3371 и кп 3372, иде дуж кп 

5222/1, прелази преко кп 3334, наставља дуж кп 5220, и завршава се између кп 5223 и кп 

5222/1, све у КО Локва. 

3. Улица БЕРЧИНОВАЧКА.Улица почиње код улице Локванска, између кп 3288 и кп 3290, иде 

дуж кп 3289, и  завршава се између кп 3300 и кп 3276, све у КОЛоква. 

4. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код  улице Локванска, између кп 3251 и кп 3122/1, иде 

целом дужином кп 3247, и завршава се код  улицеЛокванска,између кп 3265 и кп 3230, све 

у КО Локве. 

5. Улица ВИДОВДАНСКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 3134 и кп 3129, иде 

дуж кп 5227, скреће лево и наставља целом дужином кп 3130, и завршава се између кп 

3125 и кп 3124, све у КО Локве. 

 

Члан 54. 

 У нaсeљeнoм мeсту Мањинац (мaтични брoj нaсeљa: 717703), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 
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1. Улица ТУПИЖНИЧКА.Улица почиње између кп 4402 и кп 3295/3, иде дуж кп 5582, скреће 

лево и наставља дуж кп 3294, затим иде дуж кп 5586/1, и завршава се између кп 1587/2 и кп 

1587/1, све у КО Мањинац. 

2. Улица ДУБРАВСКА. Улица почиње код улице Тупижничка, између кп 2808/1 и кп 2842, иде 

целом дужином кп 2894, скреће лево и наставља дуж кп 5582, прелази прекп кп 2055 и кп 

2027, и завршава се код улице Тушижничка, код кп 2787, све у КО Мањинац. 

3. Улица ЈАГЊИЛСКА.Улица почиње код улице Тупижничка, између кп 2031 и кп 2034, иде 

дуж кп 2054, скреће лево и наставља дуж кп 2055, и завршава се између кп 2051 и кп 1564, 

све у КО Мањинац. 

4. Заселак ПАДИНА.Заселак обухвата кп 1107 и 800, обе у КО Мањинац. 

5. Заселак МАГЛЕН. Засеок се простире између кп 639/1 и кп 369, све у КО Мањинац. 

 

Члан 55. 

 У нaсeљeнoм мeсту Миљковац (мaтични брoj нaсeљa: 717711), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица КЊАЗА МИЛОША. Улица почиње код границе са насељеним местом Понор, између 

кп 336/1 и кп 336/4, иде целом дужином кп 6287, наставља дуж кп 6269 и кп 6268 и 

завршава се код улице Карађорђева, између кп 6275 и кп 4617, све у КО Миљковац. 

2. Улица КАРАЂОРЂЕВА. Улица почиње код улице Књаза Милоша, између кп4617 и кп 4584, 

иде дуж кп 6268, и завршава се код улица Хајдук Вељкова, Гробљанска и Миљковачка, 

између кп 5253 и кп 5632, све у КО Миљковац. 

3. Улица ЈОВАНОВИЋИ.Улица почиње код улице Карађорђева, између кп 5474 и кп 5362, иде 

целом дужином кп 6280, наставља дуж кп 5623, и завршава се код улице Карађорђева, 

између кп 5630 и кп 5573, све у КО Миљковац. 

4. Улица МИЛЕТИЋИ. Улица почиње код улице Карађорђева, иде дуж кп 4644 и кп 5317, иде 

дуж кп 6264, скреће лево и иде целом дужином кп 5331, скреће десно и наставља дуж кп 

6258, и завршава се између кп 4765 и кп 5213, све у КО Миљковац. 

5. Улица ХАЈДУК ВЕЉКОВА. Улица почиње код улица бр. Карађорђева, Гробљанска и 

Миљковачка, између кп 5132 и кп 5633, иде дуж кп 6268, скреће лево и наставља дуж кп 

6281, и завршава се између кп 5670 и кп 5615, све у КО Миљковац. 

6. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улица бр. Карађорђева, Хајдук Вељкова и 

Миљковачка, између кп 5183/2 и кп 5132, иде целом дужином кп 5182, скреће десно и 

наставља дуж кп 6279, и завршава се код улице Миљковачка, између кп 4817 и кп 5208, све 

у КО Миљковац. 

7. Улица МИЉКОВАЧКА. Улица почиње код улица бр. Карађорђева, Хајдук Вељкова и 

Гробљанска , између кп 5223 и кп 5182, иде дуж кп 6261, и завршава се између кп 4821 и 

кп1908/3, све у КО Миљковац. 

8. Заселак ДУБРАВА.Заселак се простире између кп 1682, 2074, 2615, 2449 и2479, све у КО 

Миљковац. 

9. Заселак СРЕДЊА ПЛАНИНА. Заселак обухвата део кп 3454, у КО Миљковац. 

10. Заселак ГОЛЕМА МРТВИНА.Заселак се простире између кп 3979/2, 4244,  4193 и кп 3994, 

све у КО Миљковац.     

 

Члан 56. 

 У нaсeљeнoм мeсту Минићево (мaтични брoj нaсeљa: 717720), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица ГРОБЉАНСКА.Улица почиње код Клисурске улице , између кп 1606 и кп 2034/1, иде 

дуж кп 2037/1, прелази преко кп 2039/8 и 2040/1, иде целом дужином кп 1537, наставља дуж 

кп 1206, и завршава се између кп 1253 и кп 1259, све у КО Минићево, матични број 717720. 

2. Улица СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА. Улица почиње код Улице Светозара Марковића и Хајдук 

Вељкове улице, између кп 1317 и кп 1535, иде дуж кп 1318/2, и завршава се код границе са 

насељеним местом Витковац, код кп 2109/2, све у КО Минићево. 
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3. Улица ВЕЛИМИРА ЂОРЂЕВИЋА. Улица почиње код Улице Трг слободе, између кп 1921 и 
кп 2180/2, иде дуж кп 2159, и завршава се између кп 2160 и кп 1961/2, све у КО Минићево. 

 Образложење: Улица носи назив Велимира Ђорђевића(1948-2016) по занимању бравар 
 иначе дугогодишњег председникаСавеза месне заједнице. 

4. Улица ЦАРА ДУШАНА. Улица иде целом дужином кп 1401 и 2397, и дуж кп 2396 до кп 768, 

све у КО Минићево. 

5. Улица 25. СЕПТЕМБАР. Улица иде целом дужином кп 2384, у КО Минићево. 
6. Улица ТИМОЧКА. Улица иде целом дужином кп 1475, 1476/6 и 1480/8, све у КО Минићево. 

7. Улица ПРЕЉИНСКА. Улица  иде целом дужином кп 1480/6, у КО Минићево. 

8. Улица ВУКА КАРАЏИЋА. Улица иде целом дужином кп 1686, у КО Минићево.  

9. Улица ТУПИЖНИЧКА. Улица иде целом дужином кп 1675,  делом кп 2383 између кп 1699 

и кп2387, и дуж кп 2413 до кп 1446/2, све у КО Минићево. 

10. Улица ВИТКОВА. Улица иде целом дужином кп 2403, у КО Минићево. 

11. Улица КЛИСУРСКА. Улица иде целом дужином кп 1614, 1612 и 1607, све у КО Минићево. 

12. Улица КОСАНЧИЋЕВА. Улица иде целом дужином кп 1613, у КО Минићево. 

13. Улица НИШКА. Улица иде целом дужином кп 1593, у КО Минићево. 

14. Улица ХАЈДУК ВЕЉКОВА. Улица иде целом дужином кп 1535, у КО Минићево. 

15. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица иде целом дужином кп 1558 и  1525, и дуж кп 2401 до кп 

1287/1, све у КО Минићево. 

16. Улица СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА. Улица иде целом дужином кп 2412/4, и дуж кп 1318/2 до 

кп 1535, све у КО Минићево 

17. Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ. Улица иде целом дужином кп 2409,  све у КО Минићево 

18. Улица ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА. Улица иде целом дужином кп  2408/14, 1333/3, 1333/4 и 

1287/1, све у КО Минићево 

19. Улица ТРГ СЛОБОДЕ. Улица иде до кп 2183 дуж кп  2398/1, до  кп 870, све у КО Минићево 
 

  
Члан 57. 

 У нaсeљeнoм мeсту Мучибаба (мaтични брoj нaсeљa: 717738), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица МУЧИБАБСКА. Улица почиње код границе са насељеним местомКрента, између кп 

2950 и кп 6911, иде дуж кп 6925, и завршава се између кп 6769 (кп 5563) и кп 6768 (кп 5567), 

све у КО Мучибаба. 

2. Улица ДОЊОКРАЈЧКА. Улица почиње код улице Мучибабска, између кп 3146 и кп 4457, 

иде дуж кп 6915/1, скреће лево и наставља целом дужином кп 4590, и завршава се између 

кп 5967 и кп 4595, све у КО Мучибаба. 

3. Улица СТРУЖНИЧКА.Улица почиње код улице Мучибабска, између кп4439 и кп 4430, иде 

целом дужином кп 6914, и завршава се код улице Вучинска, између кп 4037/1 и кп 4047, све 

у КО  Мучибаба. 

4. Улица ВУЧИНСКА. Улица почиње код улице Стружничка, у кп 4430, између кп 4057 и кп 

4431, иде дуж кп 4430 и 6905, и завршава се између кп 4029 и кп4023, све у КО Мучибаба. 

5. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улице Мучибабска, између кп 4794 и кп 5127/1, 

иде целом дужином кп 6915/2, и завршава се између кп 4598 и кп 5190, све у КО Мучибаба. 

6. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Мучибабска, у кп 4854, прелази преко кп 4848, 

иде целом дужином кп 4852, прелази преко кп 4862/1, и завршава се између кп 4981 и кп 

6916, све у КО Мучибаба. 

7. Улица БРЗИНСКА. Улица почиње код улице Мучибабска, између кп 4850 и кп 5532, иде 

целом дужином кп 6917, и завршава се између кп 5069 и кп 5380, све у КО Мучибаба. 

 

Члан 58. 
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 У нaсeљeнoм мeсту Ново Корито (мaтични брoj нaсeљa: 717746), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзиви улица и засеока: 

1. Улица КОРИТСКА.Улица почиње између кп 3046 и кп 3967, иде дуж кп 11082/2 и 11083, и 

завршава се код улице Ливадска, између кп 6722 и кп 6664, све у КО Ново Корито. 

2. Улица ДУБРАВСКА. Улица почиње код улице Коритска, између кп 3892 и кп 3898/2, иде 

целом дужином кп 3897 и кп 4847, и завршава се између кп  4904 и кп 11078, све у КО Ново 

Корито. 

3. Улица КЛИСУРСКА.Улица почиње између кп 4812/2 и кп 4809, иде целом дужином кп 4846 

и 4848, и завршава се између кп 4867 и кп 4879, све у КО Ново Корито. 

4. Улица ЈОЈИНСКА. Улица почиње код улице Коритска, између кп 3724 и кп 3720, иде целом 

дужином кп 3763 и 3782, и завршава се код улице Врелска, између кп 6752 и кп 3783, све у 

КО Ново Корито. 

5. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње код улице Јојнска, између кп 3657 и кп 3765, иде дуж 

кп 3764, скреће десно и наставља целом дужином кп 3773,и завршава се између кп 3749 и 

кп 3748, све у КО Ново Корито. 

6. Улица ВРЕЛСКА. Улица почиње код улице Коритска, између кп 6727и кп 3803, иде дуж кп 

11102, и завршава се између кп 6776 и кп 6894, све у КО НовоКорито. 

7. Улица ИЛИНСКА.Улица почиње код улице Врелска, између кп 6751 и кп 6921, иде целом 

дужином кп 6723, и завршава се код улице Коритска, између кп 6725 и кп 6706, све у КО 

Ново  Корито. 

8. Улица ЋОСИНСКА.Улица почиње код улице Коритска, између кп  3818 и кп 3805, иде 

целом дужином кп 3812, прелази преко кп 11076, наставља целом дужином кп 5003, и 

завршава сеизмеђу кп 11076 и кп 5026, све у КО Ново Корито. 

9. Улица ЛИВАДСКА. Улица почиње код улице Илинска, између кп 6724 и кп 6594, иде целом 

дужином кп 6722, наставља дуж кп 11083, затим иде целом дужином кп 11084/1 и 11085, и 

завршава се између кп 7917 и кп 8110/2, све у КО Ново Корито. 

10. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње између кп 11111 и кп 8899/2, иде дуж кп 11106, 5466, 5518, 

5632 и  11089, и завршава се између кп 6326 и кп 5697, све у КОНово Корито. 

11. Заселак ЛИВАЂЕ.Заселак се простире између кп 8318 и кп 8448, обе у КО Ново Корито. 

12. Заселак ЛИЦЕ ЈЕДАН. Заселак се простире између кп 5988, 5855, 5836 и 6205, све у КО 

Ново Корито. 

13. Заселак ЛИЦЕ ДВА.Заселак обухвата делове кп 7013 и 6532, обе у КО НовоКорито.     

14. Заселак ДРОЧИНА. Заселак се простире између кп 1356 и кп 2077, обе у КОНово Корито. 

15. Заселак КИТКА. Заселак  обухвата кп 531, све у КО Ново Корито. 

16. Заселак  СУВИ ДОЛ.  Заселак обухвата кп 163, све у КО Ново Корито. 

 

 

Члан 59. 

 У нaсeљeнoм мeсту Ошљане (мaтични брoj нaсeљa: 717762), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица КЛИСУРСКА. Улица почиње између кп 17151 и кп 17031, иде дуж кп 18989, а затим 

целом  дужином кп 18990, 18992 и 18993, и завршава се код  улице Милуна Минића, између 

кп 14842 и кп 14745, све у КО Ошљане. 

2. Улица МИЛУНА МИНИЋА. Улица почиње код улице Клисурска, између кп 14079 и кп 14097, 

иде целом дужином кп 14252 и 19007, и завршава се између кп 17737 и кп 14443, све у КО 

Ошљане. 

3. Образложење: Улица носи назив по  Милуну Минићу (1906-1942) Југословенском народном 

хероју који је умро у овом насељу. 

4. Улица ОШЉАНСКА.Улица почиње код улице Клисурска, између кп 16957/2 и кп 16904, иде 

целом  дужином кп 18984, а затим дуж кп 18983, и завршава  се код улица Гробарска и 4. 

Јули,  између кп 18985 и кп 2672, све у КО Ошљане. 

5. Улица ГРОБАРСКА. Улица почиње код улице Ошљанска, између кп 2259 и кп 2673, иде дуж 

кп 18985, 2241 и 1883, и завршава се између кп 2205 и кп 1852, све у КО Ошљане. 
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6. Улица ТОПОЛОВСКА. Улица почиње код улице 4. Јули , између кп  2259 и кп 2260, иде 

дуж кп 18987, и завршава се између кп 2699 и кп 2237, све у КООшљане. 

7. Улица 4 ЈУЛИ.  Улица почиње код улица Ошљанска и Тополовска, између кп 2653 и кп 

18987, иде дуж кп 18983, и целом дужином кп 2337, и завршава се између кп 1574 и кп 2387, 

све у КО Ошљане. 

8. Улица ГУРГУСОВАЧКА. Улица почиње код улице 4. Јули,  између кп 2298 и кп 2297, иде 

дуж кп 2284/2,  скреће десно и иде дуж кп 2286, затим скреће лево наставља целом 

дужином кп 1726, и завршава се између кп 1468 и кп 1794, све у КО Ошљане. 

9. Улица УСТАНИЧКА.Улица почиње код улице Гургусовачка, између кп 1760 и кп 1739, иде 

целом  дужином кп 1759, и завршава се између кп 1780 и кп  1774,све у КО Ошљане. 

10. Улица ЗМАЈ ЈОВИНА. Улица почиње код улице Гургусовачка, између кп 2306 и кп 1726, 

иде дуж кп 2286, и завршава се код улице 4. Јули,  између кп 2336 и кп 1587, све у КО 

Ошљане. 

11. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код улице Гургусовачка, између кп 1725 и кп 1479, иде дуж 

кп 1600, скреће десно и наставља целом дужином кп 1637, и завршава се код улице Змај 

Јовина, између кп 1674 и кп 1605, све у КО Ошљане. 

12. Улица ЦАРА ДУШАНА. Улица почиње код улице Милуна Минића, између кп 14030/1 и кп 

14253, иде дуж кп 19001, наставља целом дужином кп 12256 и 9933, и завршава се код 

улице  Живојина Мишића, између кп 16176 и кп 387, све у КО Ошљане. 

13. Улица 10. ОКТОБРА. Улица почиње код улице Цара Душана, између кп 9926 и кп 9919, 

иде дуж кп 19003 и кп 18995, и завршава се између кп 5870 и кп 6296, све у КО Ошљане. 

14. Улица ЖИВОЈИНА МИШИЋА. Улица почиње код улице Цара Душана, кодкп 9964, иде дуж 

кп 19004 и кп 19005, и  завршава се између кп 13219 и кп 12085, све  у КО Ошљане. 

 

Члан 60. 

 У нaсeљeнoм мeсту Орешац (мaтични брoj нaсeљa: 717754), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица АЛБАНСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Подвис, између кп 

5954 и кп 205/2, иде дуж кп 5920/4, 3263, 3296 и 5937, и завршава се између кп 3952 и кп 

3889, све у КО Орешац. 

2. Улица РУДНИЧКА. Улица иде дуж границе са насељеним местом Подвис, почиње између 

кп 205/3 и 201, прелази преко кп 204, 202/2 и 242, и завршава се у кп 243, између кп 248 и кп 

242, све у КО Орешац. 

3. Улица БОЛВАНСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Подвис, код улице 

Рудничка, између кп 242 и кп 248, иде дуж кп 5895/1, наставља целом дужином кп 220, и 

завршава се код улице Албанска, између кп 215 и кп 5895/1, све у КО Орешац. 

4. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Подвис, између кп 

2047 и кп 5954, иде дуж кп 5931, скреће десно и наставља дуж 5933, и завршава се између 

кп 2533 и кп 2815, све у КО Орешац. 

5. Улица ЗАДРУЖНА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3087 и кп 3115, иде 

дуж кп 5936, и  завршава се код улице Балканска, између кп 3034 и кп 3459, све у КО 

Орешац. 

6. Улица БАЛКАНСКА.Улица почиње између кп 3479/2 и кп 3460, иде дуж кп 3461, 3492 и 

5933, и завршава се код улице Књажевачка, између кп 3051 и кп 2994, све у КО Орешац. 

7. Улица КАМЕНИЧКА. Улица почиње код улице Балканска, између кп 3031 и кп 3494, иде дуж 

кп 5936, 3712  и 5937, и завршава се између кп 4039 и кп 3652, све у КО Орешац. 

8. Улица ДРАГОЉУБА САНДИЋА.Улица почиње код улице Балканска, између кп 3006 и кп 

2999, иде целом дужином кп 3005 и 2954, скреће лево и наставља дуж кп 5939, и завршава 

се између кп 3645 и кп 5149, све у КО Орешац, матични број 717754. 

9. Образложење: Улица носи назив Драгољуба Сандића(1951-2001) добитника југословенских 

награда за дизајн, креирање и визуелне комуникације (Златно перо Београда, Награда 

Београда за политички плакат, Награда за модне креације итд). Више пута је био 

представник Југославије у Европском комитету за моду "МОДЕУРОП" - Цирих. 
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10. Улица МИЉКОВАЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 2989 и кп 2823, иде 

дуж кп 5935, и  завршава се између кп 2896 и кп 5939, све у КО Орешац. 

11. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3147 и кп 3145, иде 

целом дужином кп 3146 и 3128, наставља дуж кп 5920/4, и завршава се код улице 

Задружна, између кп 3097 и кп 3453/3, све у КО Орешац. 

 

 

Члан 61. 

 У нaсeљeнoм мeсту Папратна (мaтични брoj нaсeљa: 717789), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица СТАРОПЛАНИНСКА.Улица почиње између кп 4484 и кп 4650, иде дуж кп 4647, 4616, 

4585, и целом  дужином кп 5364, и завршава се између кп 2731 и кп 5365, све у КО 

Папратна. 

2. Заселак ПАНАЏУРИШТЕ.Заселак се простире између кп 4047, 5979, 5938 и 5935, све у КО 

Папратна. 

 

Члан 62. 

 У нaсeљeнoм мeсту Петруша (мaтични брoj нaсeљa: 717797), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица КЛИСУРСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Витковац, између кп 

13137 (КО Витковац) и кп 1724/1 (КО Петруша), иде целом дужином кп 1720 (КО Петруша), 

наставља дуж кп 5500 (КО Петруша), изавршава се између кп 1282 и кп 2183 (обе у КО 

Петруша). 

2. Улица МАРИНКОВА. Улица почиње код улице Малоречка, између кп 1078/2 и кп 1080, 

прелази преко кп 1071 и 5514, скреће десно и наставља дуж кп 5498, и завршава се између 

кп 573 и кп 594, све у КО Петруша. 

3. Улица МАЛОРЕЧКА.Улица почиње код улице Клисурска, између кп 1391 и кп 1390, прелази 

преко кп 1389 и 5511, наставља целом дужином кп 1093, 1125/1, 5521, 5522, 5274, 5523, 

5524 и 5277/1, и завршава се између кп 5518 и кп 3996, све у КО Петруша. 

 

Члан 63. 

 У нaсeљeнoм мeсту Подвис (мaтични брoj нaсeљa: 717819), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ЂОРЂА ВАЈФЕРТА.Улица почиње између кп 961 и кп 971, иде целом дужином кп 

969, наставља дуж кп  5922 и 5945/2, и завршава се код границе са насељеним местом 

Ргоште, код улице Рудничка, код кп 425, све у КО Орешац. 

2. Улица РУДНИЧКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Ргоште, код улице 

Ђорђе  Вајферт, између кп 426 и кп 424/2, иде целом  дужином кп 425, 5921, 1608, 5920/2 и 

1639/10, наставља дуж кп 5920/4, прелази преко кп 204, 202/2 и 243 и завршава се  код 

границе са насељеним местом Орешац, између кп 248 и кп 242,  све у КО Орешац. 

3. Улица ОРЕШАЧКА.Улица почиње код улице Рудничка, између кп 1659 и кп 1669, иде дуж кп 

5932 и 5931, и завршава се код границе са  насељеним местом Орешац, између кп 2047 и 

кп 5954, све у КО Орешац. 

4. Заселак ВЕНТИЛАТОРЕ.Заселак обухвата део кп 54/1, у КО Орешац. 

5. Заселак ГОЛЕМИ КАМЕН. Заселак се простире између кп 5543, 5540/1, 5579 и 5422, све у 

КО Орешац. 

6. Заселак ЛОВАЧКА КОЛИБА. Заселак се простире између кп 2255, 2271/1 и 2286, све у КО 

Орешац.     

7. Заселак  ЛЕНЧИШТЕ.  Засеок се простире између кп 1866  и кп 1863, све у КО Орешац 

 

Члан 64. 
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 У нaсeљeнoм мeсту Понор (мaтични брoj нaсeљa: 717827), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица НИШКА. Улица почиње између кп 3797 и кп 3799/1, иде целом дужином кп 3798, 

8500, 3746, 3740 и 8500, и завршава се између кп 8502 и кп 3742, све у КО Понор. 

2. Улица ПОНОРСКА. Улица почиње између кп 3219 и кп 6867, идедуж кп 8492 и 8487, и 

завршава се између кп 2935 и кп 2418, све у КО Понор. 

3. Улица СЕОСКА.Улица почиње код улице Понорска, између кп 2808 и кп 3216, иде дуж кп 

8495, и завршава се између кп 2877 и кп 3072, све у КО Понор. 

4. Улица ШУМСКА. Улица почиње код улице Понорска, између кп 2034 и кп 2037, иде дуж кп 

2009 и  8531, и завршава се између кп 1998 и кп 6949, све у КО Понор. 

5. Улица ЖЛНСКА. Улица почиње код  улице Понорска, између кп 2778 и кп 2038, иде дуж кп 

8493, и завршава се између кп 8488 и кп 2162, све у КО Понор. 

6. Улица АТАРСКА. Улица почиње код улице Понорска, између кп 2424 и кп 2517, иде целом 

дужином кп 2515, и завршава се између кп 2526 и кп 2495, све у КО Понор. 

7. Улица ЛОВАЧКА. Улица почиње код улице Понорска, између кп 2922 и кп 2934, иде дуж кп 

8492,наставља целом дужином кп 8496, и завршава се између кп 3547 и кп 3295, све у КО 

Понор. 

8. Заселак МЕЧИН КАМЕН.Заселак се простире између кп 1125, 1159 и 7401, све у КО Понор. 

9. Заселак СРУГАР. Заселак се простире између кп 4075, 3456 и 4163, све у КО Понор. 

10. Заселак ЧАПЉАК.Заселак се простире између кп 7453, 7473 и 7401, све у КО Понор.     

11. Заселак КЛИСУРА. Заселак се простире између кп 7703, 7655 и 7658, све у КО Понор. 

12. Заселак ДЕБЕЛИ ДЕЛ. Заселак се простире између кп 1956,  1757, 1737 и 1742/2, све у КО 

Понор. 

 

Члан 65. 

 У нaсeљeнoм мeсту Потркање (мaтични брoj нaсeљa: 717835), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ВИНОГРАДАРСКА.Улица почиње између кп 706 и кп 710, иде дуж кп 3259/1 ицелом 

дужином кп 3259/2, и завршава се између кп 1157 и кп 1560/2, све у КО Потркање. 

2. Улица МОШЕ ЈОВИЋА. Улица почиње код улице Моша Јовић, између кп 1690 и кп 1689, 

иде дуж кп 3263/1, и завршава се између кп 1942 и кп 1666, све у КО Потркање. 

3. Улица БУЧАНСКА.Улица почиње код улице Виноградарска, између кп 1140 и кп 1148, иде 

целом  дужином кп 1145, прелази преко кп 1143, и завршава се између кп 1179 и кп 1142, 

све у КО Потркање. 

4. Заселак КАТАРУГА.Заселак обухвата кп 2131/1 и кп 2131/2, обе у КО Потркање. 

5. Заселак ЈАЗ. Заселак се простире између кп 2108, 2017, 2864 и 2599, све у КО Потркање. 

 

Члан 66. 

 У нaсeљeнoм мeсту Причевац (мaтични брoj нaсeљa: 717843), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица: 

1. Улица ГУРГУСОВАЧКА.Улица почиње између кп 1534 и кп 1552,иде дуж кп 1548, 1512, 

3134, 3896, 3750, 4859, 5253 и 5297, и завршава се између кп 5299 и кп 7488, све у КО 

Причевац. 

2. Улица ДЕЈАНОВАЧКА. Улица почиње код улице Дејановачка, код кп 1503, иде уз реку, дуж 

кп 7498, и завршава се код кп 7494, све у КО Причевац. 

 
Члан 67. 

 У нaсeљeнoм мeсту Равна (мaтични брoj нaсeљa: 717851), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица РАВАНСКА.Улица почиње између кп 6698 и кп 6056, иде дуж кп 9048/1, и завршава 

се код улице Вртопска, између кп 9089 и кп 9088/1, све у КО Равна. 
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2. Улица ВРТОПСКА. Улица почиње код улице Раванска, између кп 3434 и кп 2014, иде целом 

дужином кп 9085, скреће лево и иде дуж кп 9088/1, и завршава се код улице Раванска, 

између кп 2207 и кп 2208, све у КО Равна. 

3. Улица БОГДЕНОВСКА.Улица почиње код улице Раванска, између кп 3507 и кп 1969, иде 

дуж кп 1892, и  завршава се између кп 3515 и кп 1926, све у КО Равна. 

4. Заселак ВАЛЕВСКО.Заселак обухвата део кп 7269, у КО Равна. 

 

Члан 68. 

 У нaсeљeнoм мeсту Равно Бучје (мaтични брoj нaсeљa: 717860), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзиви улица: 

1. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње између кп 1790 и кп 3033, иде целом дужином кп 1827 и 

2038 и дуж кп 3022 и 3027, прелази преко кп 2459, 556, 590/2, наставља дуж кп 613, и 

завршава се између кп 642 и кп 423, све у КО Равно  Бучје. 

2. Улица ПОЉАНСКА. Улица почиње између кп 2071 и кп 2073, иде  целом дужином кп 

2072, прелази  преко кп 848, 864, 899/2 и 871, наставља дуж кп 887, 3023 и 1230, прелази 

преко кп 1217 и 1204, и завршава се између кп 1651 и кп 1638, све у КО Равно Бучје. 

 

Члан 69. 

 У нaсeљeнoм мeсту Радичевац (мaтични брoj нaсeљa: 717878), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица РАДИЧЕВСКА. Улица почиње између кп 1993/1 и кп 1362/2,  иде дуж кп 6108, 2931, 

6113, 3383, 3464, 5199 и 4681, и завршава се између кп 4682 и кп 4670, све у КО Радичевац. 

2. Заселак СЕЛО.Заселак обухвата део кп 5695, у КО Радичевац. 

3. Заселак ПЕШЧАНА ПАДИНА. Заселак обухвата кп 4477, у КО Радичевац. 

 

 

 

Члан 70. 

 У нaсeљeнoм мeсту Ргоште (мaтични брoj нaсeљa: 717886), утврђуjу сe слeдeћи нaзиви 
улица и засеока: 

1. Улица ПАЛИХ БОРАЦА.Улица почиње код границе са насељеним местима Подвис и 

Орешац, између кп 2862 и 3243/2, иде дуж кп 4013/1, и завршава се код улица Сретењска и 

Бањичка, између кп 3136 и кп 3375, све у КО Ргоште. 

2. Улица ЦАРА ДУШАНА. Улица почиње код улице Палих бораца,  између кп 3172/17 и кп 

3367/3, иде дуж кп 4020/2, скреће лево и наставља целом дужином кп 3350, и завршава се 

између кп 3351 и кп 3342, све у КО Ргоште. 

3. Улица РОСУЉСКА. Улица почиње код улице Цара Душана, између кп 3172/12 и кп 3271, 

иде целом дужином кп 3172/20, и завршава се између кп 3172/2 и кп 3186/4, све у КО 

Ргоште. 

4. Улица ПРВОМАЈСКА.  Улица почиње између кп 3367/3 и кп 3367/2, иде целом дужином кп 

3368, 3412/2 и  3412/1, и завршава се код улице Сретењска, између кп 3423 и кп 3401, све у 

КО Ргоште. 

5. Улица СРЕТЕЊСКА.  Улица почиње код улица Палих бораца и Цара Душана, између кп 

3377 и кп 3375, иде целом дужином кп 3400, наставља дуж кп 3989/1, и завршава се између 

кп 3432 и кп 3462/2, све у КО Ргоште. 

6. Улица БАЊИЧКА. Улица почиње код улица Палих бораца и Сретењска, између кп 3135 и 

кп 4013/3, иде дуж кп 4013/1, наставља целом дужином кп 4013/5 и 4013/2, и завршава се 

код границе са насељеним местом Жлне, између кп 1602 и кп 1477, све у КО Ргоште. 

7. Улица РУСАЛНИЧКА. Улица почиње код улице Бањичка, између кп 1815 и кп 3489/2, иде 

целом дужином кп 4016/2, наставља дуж кп 4016/1, и завршава се између кп 3549 и кп 3470, 

све у КО Ргоште. 
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8. Улица ЖЕЛЕЗНИЧКА. Улица почиње код улице Бањичка, између кп 3109/4 и кп 1994/1, иде 

целом дужином кп 4015/2, 4015/1, 4014 и 2188, и завршава се између кп 900 и кп 2170/3, све 

у КО Ргоште. 

9. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње код улице Железничка, између кп 3107 и кп 3104/1, иде дуж 

кп 3105, прелази преко кп 3119/1, наставља дужкп 3118, скреће лево и иде дуж кп 3120, и 

завршава се између кп 3116 и кп 3121, све у КО Ргоште. 

10. Улица ГЛАВИЧИЦА.  Улица почиње на граници са насељеним местом Књажевац, поред кп 

1301/2 КО Ргоште, иде дуж границе са насељеним местом Књажевац кп 6180 КО Књажевац, 

и завршава се поред кп 1319 КО Ргоште 

11. Улица ЂОРЂА ВАЈФЕРТА.  Улица почиње на граници са насељеним местом Подвис поред 

кп 2822, иде границом са насељеним местом Подвисдужкп 4024, и завршава се поред кп 

2830, све у КО Ргоште. 

12. Заселак ДУБРАВА.Заселак обухвата кп 156 и део кп 155, обе у КО Ргоште. 

13. Заселак КРСТ. Заселак се простире између кп 227 и кп 410,  обе у КО Ргоште. 

14. Заселак ДЕЛ. Заселак се обухвата део кп 1277/1, у КО Ргоште.     

 

 

Члан 71. 

 У нaсeљeнoм мeсту Решушница (мaтични брoj нaсeљa: 717894), утврђуjе сe слeдeћи нaзив 
улице: 

1. Улица РЕПУШНИЧКА.Улица почиње између кп 1506 и кп 4975, иде дуж кп 1501, 4982, 2172 

и 1870, и завршава се између кп 1857 и кп 4970, све у КО Репушница. 

 

Члан 72. 

 У нaсeљeнoм мeсту Сврљишка Топла (мaтични брoj нaсeљa: 717908), утврђуjу сe 
слeдeћи нaзивиулица: 

 
1. Улица БРЕСТОВАЧКА. Улица почиње између кп 4089 и кп 4102, иде дуж кп 5114, 5108 и 

5111, и завршава се код улице Омладинска. између кп 2432 и кп 3301, све у КО Сврљишка 

Топла. 

2. Улица ДОЊОМАЛСКА. Улица почиње код улице Брестовачка, између кп 3515 и кп 5103, 

иде дуж кп 5113, и завршава се код улице Радничка, између кп 3130 и кп 3204, све у КО 

Сврљишка Топла. 

3. Улица РАДНИЧКА.Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3547 и кп 3206, иде 

дуж кп 3205,  3204 и 5113, и завршава се код улице Карађорђева, између кп 3167 и кп 

3165, све у КО Сврљишка Топла. 

4. Улица КАРАЂОРЂЕВА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3207 и кп 3211, 

иде целом дужином кп 5112, и завршава се између кп 2678 и кп 3166, све у КО Сврљишка 

Топла. 

5. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње између кп 3532 и кп 3529,иде целом дужином кп 

3531, наставља дужкп 5108, и завршава се између кп 2552 и кп 2454, све у КО Сврљишка 

Топла. 

6. Улица ВЛАШКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3220 и кп 3223, иде 

целом дужином кп 3225, и завршава се између кп 3256 и кп 3232, све у КО Сврљишка 

Топла. 

7. Улица ОМЛАДИНСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 3300 и кп 3296, 

иде целом дужиномкп 3299, наставља дуж кп 5111, и завршава се између кп 2444 и кп 34/3, 

све у КО  Сврљишка Топла. 

 

Члан 73. 

 У нaсeљeнoм мeсту Скробница (мaтични брoj нaсeљa: 717916), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 
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1. Улица СОКОБАЊСКА.Улица почиње између кп 1609 и кп 2011, иде дуж кп 10444, и 

завршава се код улица Гробљанска и Мечедолска, између кп 6185 и кп 10475, све у КО 

Скробница. 

2. Улица ГРОБЉАНСКА. Улица почиње код улица Сокобањска и Мечедолска, између кп 6185 

и кп 6436, иде  дуж кп 10444 и 10466, скреће и иде целом дужином кп 5835, и завршава се 

код  улице Гробљанска Друга, између кп 5816 и кп 5836, све у КО Скробница. 

3. Улица МЕЧЕДОЛСКА.Улица почиње код улица Сокобањска и Гробљанска, између кп 6204 

и кп 6436, иде  дуж кп 10475, и завршава се између кп 7817 и кп 7858, све у КО Скробница. 

4. Улица ДИЛИМАНСКА. Улица почиње код улице Мечедолска, између кп 6978 и кп 6979, иде 

дуж кп 10442, и завршава се између кп 10476 и кп 7148, све у КО Скробница. 

5. Улица ЗЕЉАРСКА. Улица почиње код улице Гробљанска, између кп 6482/1 и кп 6485, иде 

целом  дужином кп 6484 и 6496, наставља дуж кп 6578, и завршава се између кп 10491 и кп 

8137, све у КО Скробница. 

6. Улица ЛАБОКОВСКА. Улица почиње код улице Гробљанска, између кп 6030 и кп 6046, иде 

дуж кп 10453, и завршава се између кп 6064 и кп 6061, све у КО Скробница. 

7. Улица ПОЉСКА.Улица почиње код улице Гробљанска, између кп 5993 и кп 6001, иде 

целом дужином кп 5994, затим дуж кп 10469,  наставља целом дужином кп 10467, иде дуж 

кп 10497, и завршава се између кп 10493 и кп 10494, све у КО Скробница. 

8. Улица ГРОБЉАНСКА ДРУГА.Улица почиње између кп 5785 и кп 5784, иде дуж кп 10457, и 

завршава се између кп 5578 и кп 5308, све у КО Скробница. 

9. Улица МИЛИНСКА.Улица почиње код улице Гробљанска друга, између кп 5524 и кп 5685, 

иде целом дужином кп 10458, наставља дуж кп 10456, и завршава се између кп 10455 и кп 

10457, све у КО Скробница. 

10. Заселак ДЕВИЦА.Заселак обухвата део кп 174, у КО Скробница. 

 

Члан 74. 

 У нaсeљeнoм мeсту Слатина (мaтични брoj нaсeљa: 717924), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица ВИНСКА. Улица почиње између кп 736 и кп 780/1, иде дуж кп 3896 и кп 3897, и 

завршава се између кп 1051 и кп 1066, све у КО Слатина. 

2. Улица СЛАТИНСКА. Улица почиње код улице Винска, између кп 737 и кп 773, иде целом 

дужином кп 3901/1, и завршава се код улице Радничка, између кп 3563/8 и кп 3910, све у КО 

Слатина. 

3. Улица РАДНИЧКА.Улица почиње код улице Винска, између кп 750 и кп 752, иде целом 

дужином кп 751, наставља дуж кп 3904, скреће у кп 3563/8, и завршава се код улице 

Слатинска, између кп 3563/1 и кп 3904, све у КО Слатина. 

4. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Слатинска, између кп 3113/2 и кп 3563/6, иде дуж 

кп 3563/14, скреће и наставља целом  дужином кп 3082, и завршава се код улице Радничка,  

између кп 3081/4 и кп 3563/1, све у КО Слатина. 

5. Заселак РУДИНА.Заселак обухвата део кп 3857, у КО Слатина. 

 

Члан 75. 

 
 У нaсeљeнoм мeсту Стањинац (мaтични брoj нaсeљa: 717932), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица КЊАЖЕВАЧКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Јаловик Извор, 

код кп 4682, иде целом дужином кп 4681, и завршава се код  границе са насељеним местом 

Шургин, град Пирот, између кп 4133 и кп 4149, све у  КО Стањинац. 

2. Улица КЛИСИЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 203 и кп 185, иде 

целом дужином кп 194, и завршава се између кп 228 и кп 149, све у КО Стањинац. 
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3. Улица ДЕВКАЧКА.Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 2662 и кп 2664, иде 

целом дужином кп 2663 и кп 2672, наставља дуж кп  4697, и завршава се између кп 4700 и 

кп 2873, све у КО Стањинац. 

4. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 2293 и кп 2153, иде 

целом дужином кп 4692, и завршава се код улица Бањалучка и 19. Децембар,  између кп 

2418 и кп 2421, све у КО Стањинац. 

5. Улица БАЊАЛУЧКА. Улица почиње код улица Тимочка и 19. Децембар,  између кп 1979 и 

кп 4692, иде дуж кп 4682, и завршава се између кп 697 и кп 700, све у КО Стањинац. 

6. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Бањалучка, између кп 1946 и кп 1978, иде целом 

дужином кп 1916, скреће десно и наставља дуж кп 4689, и завршава се између кп 1869 и кп 

1868, све у КО Стањинац. 

7. Улица 19. ДЕЦЕМБАР.Улица почиње код улица Тимочка и Бањалучка, између кп 4692 и кп 

1979, иде дуж  кп 4682, и завршава се између кп 4621 и кп 4584, све у КО Стањинац. 

8. Улица ЛОВАЧКА.Улица почиње код улице Сеоска, између кп 1941 и кп 1949, иде дуж кп 

4686,  наставља целом дужином кп 4687, и  завршава се код улице 19. Децембар,  између 

кп 4379 и кп 2063, све у КО Стањинац. 

9. Заселак ЈАВОР.Заселак се простире између кп 1041/1, 1069, 1092 и 1503, све у КО 

Стањинац. 

10. Заселак ГОРУЊЕ ПРВО.Заселак обухвата кп 1417 и 1419, обе у КОСтањинац. 

11. Заселак ГОРУЊЕ ДРУГО.Заселак обухвата кп 1332 и 454, обе у КО Стањинац.     

12. Заселак ГОРУЊЕ ТРЕЋЕ. Заселак обухвата кп 1538 и 1539, обе у КО Стањинац. 

13. Заселак КЛИСИЋИ ТРАП. Заселак обухвата кп 17, у КО Стањинац. 

14. Заселак ДЕВКАЋА. Заселак се простире између кп 3230, 3138, 3147 и 3397, све у КО 

Стањинац. 

15. Заселак КУШИНА БАЗА. Заселак обухвата кп 3952, у КО Стањинац. 

 

Члан 76. 

 У нaсeљeнoм мeсту Старо Корито (мaтични брoj нaсeљa: 717959), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица КЊАЖЕВАЧКА.Улица почиње између кп 2618/1 и кп 3056, иде дуж кп 3952 и целом 

дужином кп 2180 и 2189, и завршава се између кп 2190 и кп 3938, све у КО Старо Корито. 

2. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 2177 и кп 2165, иде дуж 

кп 3948, и завршава се између кп 2366 и кп 2171,све у КО Старо Корито. 

3. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Књажевачка, између кп 2096 и кп 2101, иде целом 

дужином кп 2100, скреће десно и наставља дуж кп 2127, и завршава се код улице Тимочка, 

између кп 2126 и кп 2128, све у КО Старо Корито. 

4. Заселак БИЈАНЦИ.Заселак обухвата део кп 372, у КО Старо Корито. 

 

Члан 77. 

 У нaсeљeнoм мeсту Стогазовац (мaтични брoj нaсeљa: 717967), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица СТОГАЗОВАЧКА. Улица почиње између кп 1443 и кп 1529, иде дуж кп 4074, и 

завршава се код улице Видовданска, између кп 1277 и кп 2083, све у КО Стогазовац. 

2. Улица ВИДОВДАНСКА. Улица почиње између кп 1297 и кп 1179, иде дуж кп 4075, скреће и 

иде целом дужином кп 1277, 2083 и 2243, иде дуж кп 4081, и завршава се између кп 2478 и 

кп 1866, све у КО Стогазовац. 

3. Улица РУДНИЧКА.Улица почиње код улице Видовданска,између кп 2083 и кп 1277, иде дуж 

кп 4074, и  завршава се код границе са  насељеним местом Бучје, између кп 635 и кп 

755, све у КО Стогазовац. 

4. Заселак ДУБРАВА.Заселак се простире између кп 2564/1 и кп 1724, обе у КО Стогазовац. 

 

Члан 78. 
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 У нaсeљeнoм мeсту Татрасница (мaтични брoj нaсeљa: 717975), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица ТАТРАШНИЧКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Габровница, 

између кп 2104 и кп 2121, иде целом дужином кп 2106,наставља дуж кп 4209, и завршава се 

између кп 2471 и кп 2483, све у КО Татрасница. 

2. Заселак ТЕТКОВА ЧУКА.Заселак обухвата кп 1452 и делове кп 1451 и 1086, све у КО 

Татрасница. 

3. Заселак ЛЕТНИЧКО. Заселак се простире између кп 3376, 2256, 2285 и 2311, све у КО 

Татрасница. 

4. Заселак ЛЕТНИЧКИ ДОЛ.Заселак обухвата кп 3385 и 3393, обе у КО Татрасница.   

5. Заселак СЕЛИШТЕ.Заселак обухвата кп 3028, у КО Татрасница. 

Члан 79. 
 У нaсeљeнoм мeсту Трговиште (мaтични брoj нaсeљa: 717983), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица КРСТОВЕ. Улица почиње код границе са насељеним  местом Жуковац, између кп 

3371 и кп 3362, иде целом дужином кп 3370/1, и завршава се код улице Трговишка, између 

кп 2827/2 и кп 3512, све у КО  Трговиште. 

2. Улица ТРГОВИШКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, иде 

целом дужином кп 3524, дуж кп 1327/8, дуж кп 3511, кп 3512 и завршава се код кп2825/2 и 

кп 2814, све у КО Трговиште. 

3. Улица МИХАЈЛА ПУПИНА. Улица почиње код улице Трговишка,  прелази преко кп 2839/1, 

2838, 2853,дуж кп 2855, преко 2866 и 2996, и завршава се у кп 2998, све у КО Трговиште. 

4. Улица ШТИТАРСКА. Улица почиње код улице Трговишка,  између кп 2878 и кп 2877, иде 

целом дужином кп 3521, и завршава се између кп 3510 и кп 1910/1, све у КО Трговиште. 

5. Улица ЈОВАНА ДУЧИЋА. Улица почиње код улице Трговишка, између кп 2085/1 и кп 3511, 

иде целом дужином  кп 2902, наставља  дуж кп 2891 и  3519, и завршава се између кп 

1978 и кп 2921, све у КО Трговиште. 

6. Улица НИКОЛЕ ПАШИЋА. Улица почиње код улице Трговишка, у кп 2650, прелази преко 

кп 2643/1, 2216/1, 3509, 1622 и 1621/1, иде целом дужином кп 1682, и завршава се код 

улице  Трговишка, између кп  1686/3 и кп 1679, све у КО Трговиште. 

7. Улица ВОЈВОДЕ МИШИЋА. Улица почиње код улице Трговишка, између кп 1603 и кп 

3508, иде целом дужином кп 1605, и завршава се између кп 1547 и кп 1608, све у КО 

Трговиште. 

8. Улица НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ. Улица почиње код улице Трговишка, између кп 1327/6 и кп 

3508, иде дуж кп 3514 и 3513, и завршава се  између кп 240/11 и кп 195/2, све у КО 

Трговиште. 

9. Улице РУДНИЧКА.Улица почиње код улице Надежде Петровић, између кп 1271 и кп 

1689,иде дуж кп 1270, прелази преко кп 1286, наставља дуж кп 1270, и пружа целом 

дужином кп 1183, наставља целом дужином кп 1128 и 996/3, дуж кп 3518 и 3515, и 

завршава се између кп 1845/1 и кп 1849, све у КОТрговиште. 

10. Улица ПЕТРА БОЈОВИЋА. Улица почиње код улице Надежде Петровић, између кп 1293 и 

кп 1292, иде целом  дужином кп 1287, наставља дуж кп 1266, и завршава се код улице 

Рудничка, у кп 1286, све у КО Трговиште. 

11. Улица ЈОАКИМА ВУЈИЋА. Улица почиње код улице Петра Бојовића, између кп 1302/3 и кп 

1303/3, иде дуж кп 1303/4 и 1303/1, и завршава се између кп 1304/7 и кп 1302/1, све у КО 

Трговиште. 

12. Улица ЛАЗАРА КОСТИЋА. Улица почиње код улице Петра Бојовића, између кп 1263/4 и кп 

1262/2, иде дуж кп 1262/5 и целом дужином кп 1263/5, и завршава се између кп 1260 и кп 

1263/1, све у КО Трговиште. 

13. Улица ЈОВАНА ЦВИЈИЋА.Улица почиње код улице Трговишка, између кп 1530/5 и кп 

1564/3, иде целом дужином кп 1530/9, и завршава се између кп 1530/7 и кп 1564/1, све у КО 

Трговиште. 
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14. Улица БРАНИСЛАВА НУШИЋА. Улица почиње код улице Трговишка, између кп 1528/4 и 

кп 1528/3, иде дуж кп  1527/1, скреће  десно и наставља целом дужином кп 1527/6, и 

завршава се између  кп 1516/4 и кп 1525/1, све у КО Трговиште. 

15.  Улице ДЕЈАНОВСКА. Улица почиње код улице Трговишка, између кп 1386 и кп 1521, иде 

целом  дужином кп 1429,обухвата кп кп 1410/6 и кп 1405/5, и завршава се између кп 1428/1 

и кп 1431, све у КО Трговиште. 

16.  Улице ИБРИМОВА.Улица почиње код улице Трговишка, између кп 1377/2 и кп 1384/4, иде 

дуж кп 1348/3, дуж кп 1349/4,  1349/4, 1351/5, 1357/3 и 1360/3, прелази преко кп 1363, иде 

дуж кп 1311/2, и завршава се код улице Бранка Миљковића, између кп 1311/1 и кп 1311/3, 

све у КО Трговиште. 

17. Улице МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА. Улица почиње код улице Трговишка,  између кп 69 и кп 

1383, иде дуж кп 103 и 1308,дуж кп 1376/4 и кп 1376/6, дуж кп 133/1,наставља целом 

дужином кп 104 и кп 106/6, и завршава се између кп 106/3 и кп 108, све у КО Трговиште 

18. Улица ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ. Улица почиње код улице Михајла Обреновића, између 

кп 1374/2 и кп 1375/2, иде целом дужином кп 1374/7 и 1374/8,иде целом дужином кп 1358/2, 

и завршава се између кп 1357/1 и кп  1360/1,све у КО Трговиште. 

19. Улице БРАНКА МИЉКОВИЋА. Улица почиње код улице Михајла Обреновића, између кп 

1368/1 и кп 145/3, иде дуж кп  1308, захвата кп 160 и завршава се код предложене улице 

бр. 10, између кп 151 и кп  1314, све у КО Трговиште. 

20. Улица РЕПУШНИЧКА. Улица почиње код улице Михајла Обреновића, између кп 62/2 и кп 

74/1, иде целом дужином кп 68, и завршава се код улице Првомајска, између кп 11/23 и кп 

88/1, све у КО Трговиште. 

21. Улица МИЛАНА РАКИЋА. Улица почиње код улице Михајла Обреновића између кп 77/1 и 

кп 80/4, иде целом дужином кп 80/5, и завршава се између кп 78/2 и  кп 80/2, све у КО 

Трговиште. 

22. Улица ЈОСИФА ПАНЧИЋА. Улица почиње код улице Михајла Обреновића, између кп 82/1 

и кп 83/1, иде целом  дужином кп 82/4, и завршава се у кп 83/4 код кп 82/3, све у КО 

Трговиште. 

23. Улица АЛЕКСЕ ШАНТИЋ. Улица почиње код улице Трговишка, између кп 26/5 и кп 22, иде 

целом дужином кп 23, и завршава се између кп 26/11 и кп 19, све у КО Трговиште. 

24. Улица СВЕТОГ САВЕ. Улица почиње код границе са насељеним  местом Књажевац, код 

улице  Трговишка, иде преко кп 26/9 и 27/2, иде дуж кп 29/5 и 28/4, и завршава се између кп 

28/2 и кп 30/9, све у КО Трговиште. 

25. Улица ВИДОВДАНСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, 

између кп 1/21 и кп 1/24, иде целом дужином кп 1/32, и завршава се између кп 1/17 и кп 

1/32, све у КО Трговиште. 

26. Улица КАЛАНСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, између кп 

6/9 и кп 6/10, иде целом дужином кп 6/2 и кп 11/21, и  завршава се између кп 11/19 и кп 

11/35, све у КО Трговиште. 

27. Улица СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ. Улица почиње код границе са насељеним местом 

Књажевац, прелази преко кп 7/2, 7/4 и 7/6, и завршава се у кп 7/1 код кп 6/18, све у КО 

Трговиште. 

28.  Улице ПРВОМАЈСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Књажевац, 

између кп 4399/1 (КО  Књажевац) и кп 8/5 (КО Трговиште), иде целом дужином кп 6239 (КО 

Књажевац), преко кп 88/8, кп 93/5 и кп 95/3и завршава се између кп 4363 (КО Књажевац) и 

кп 93/1 (КО Трговиште). 

29. Заселак СПАСОВДАН.Заселак се простире између кп 1750, 2001 и 1775/1, све у КО 

Трговиште. 

30. Заселак БАРСКИ ДЕЛ. Заселак се простире између кп 886,  884 и 491, све у КО Трговиште. 

 

Члан 80. 

 У нaсeљeнoм мeсту Трновац (мaтични брoj нaсeљa: 717991), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 
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1. Улица ТИМОЧКА.Улица почиње између кп 9390 и кп 4988, иде дуж кп 9382/1 и 9382/2, 

прелази преко  кп 3362/2, 3370/3 и 3380/4, наставља дуж кп  9384 и 9383, и завршава се 

између кп 4224 и кп 4189/1, све у КО Трновац. 

2. Улица КАЧАРЕВА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 1922/1 и кп 1939, иде дуж 

кп 9380, и зарвршава се између кп 1983 и кп 1920, све у КО Трновац. 

3. Улица ЂАЧКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 1963 и кп 2468, иде дуж кп 

1996, и завршава се између кп 2000 и кп 1974,све у КО Трновац. 

4. Улица МАНАСТИРСКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 2475 и кп 2477, иде 

целом дужином кп 2476, наставља дуж кп 3182, и завршава се код улице Тимочка, између 

кп 3205 и кп 2486, све у КОТрновац. 

5. Улица ШКОЛСКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 3397 и кп 3415/1, иде целом 

дужином кп 3414, а затим дуж кп 9379, и завршава се између кп 2152 и кп 2271/1, све у КО 

Трновац. 

6. Улица РАТАРСКА. Улица почиње код улице Тимочка, између кп 9383 и кп 4172, иде дуж кп 

9384, прелази преко кп 9373/8, наставља дуж кп 9376 и 9377, и завршава се код границе са 

насељеним местом Минићево, између кп 8822/2 и кп 8824/2, све у КО Трновац. 

7. Заселак ПОЉЕ.Заселак обухвата део кп 4651, у КО Трновац. 

8. Заселак МАНАСТИР. Заселак обухвата део кп 7844, у КО Трновац. 

 

Члан 81. 

 У нaсeљeнoм мeсту Ћуштица (мaтични брoj нaсeљa: 718025), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица БЕРИЛОВАЧКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Балта Бериловац, 

између кп 1725 и кп 1726, иде целом дужином кп 7030, и завршава се код улице Ћуштичка, 

између кп 1698 и кп 1531, све у КО Ћуштица. 

2. Улица ЋУШТИЧКА. Улица почиње код улице Бериловачка, између кп 1452 и кп 6987, иде 

дуж кп 6997, и  завршава се код улице Миџорска, између кп 5231 и кп 5232, све у КО 

Ћуштица. 

3. Улица СТАРОПЛАНИНСКА.Улица почиње код улице Ћуштичка, између кп 2823 и кп 2768, 

иде дуж кп 7008, и завршава се између кп 2960 и кп 3054, све у КО Ћуштица. 

4. Улица МИЏОРСКА. Улица почиње код улице Ћуштичка, између кп 5127 и кп 5126, иде 

целом дужином кп 7017 и 4677, прелази преко кп 4684, 4663, 4653 и 4695, и завршава се 

између кп 4699 и кп 4694, све у КО Ћуштица. 

5. Заселак ДУЊИ ДЕЛ.Заселак се простире између кп 4521, 3758, 3738 и 3704, све у КО 

Ћуштица. 

6. Заселак ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ. Заселак обухвата кп 4055/2, 241/2 и 4067/1, све у КО 

Ћуштица. 

7. Заселак ТРЕШТЕНА ЧУКА.Заселак обухвата део кп 82, у КО Ћуштица.     

8. Заселак ПРЕКРСНИ ДЕЛ. Заселак се простире између кп 6518, 6397, 6924 и 6830, све у КО 

Ћуштица. 

9. Заселак ТОВАРНИЦА. Заселак се простире између кп 4453,  4708, 4255 и 4257, све у КО 

Ћуштица. 

10. Заселак ЛОКВА. Заселак се простире између кп 2341, 5782 и 2515, све у КО Ћуштица. 

11. Заселак БРОД. Заселак обухвата кп 473, у КО Ћуштица. 

12. Заселак ПРЕСЛАП. Заселак се простире између кп 899, 1011, 1028 и 880, све у КО 

Ћуштица. 

13. Заселак ВОДАНСКИ ДОЛ. Заселак се простире између кп 2379, 2432 и 2477, све у КО 

Ћуштица. 

 

Члан 82. 

 У нaсeљeнoм мeсту Црвење (мaтични брoj нaсeљa: 718009), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 
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1. Улица ДОЊОКРАЈСКА.Улица почиње између кп 1899 и кп 2098, иде дуж кп 4778, и 

завршава се код улице Караџинска, између кп 2218 и кп 2217/2, све у КО Црвење. 

2. Улица СЕОСКА. Улица почиње код улице Доњокрајска, између кп 2104/2 и кп 2113, иде дуж 

кп 4789, и завршава се између кп 2027 и кп 2302, све у КО Црвење. 

3. Улица СОКАЧЕ.Улица почиње код улице Доњокрајска, између кп 2225 и кп 2222, иде целом 

 дужином кп 2224 и кп 2464, и завршава се између кп 2463 и кп 2451, све у КО 

Црвење. 

4. Улица ПАДИНСКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп 2260 и кп 2253, иде дуж кп 

4790, и завршава се између кп 2944 и кп 2377/1, све у КО Црвење. 

5. Улица ЖЛНСКА. Улица почиње између кп 2427 и кп 2406, иде дужкп 2424 и 4791, иде целом 

 дужином кп 2393, и завршава се између кп 4791 и кп  2359, све у КО Црвење. 

6. Улица КАРАЏИНСКА.  Улица почиње код улице Падинска, између кп 2258 и кп 2409, иде 

дуж кп 4785, и  завршава се између кп 2141/2 и кп 2610, све у КО Црвење. 

7. Улица ТИМОЧКА. Улица почиње код улице Караџинска, између кп 2470 и кп 2469, иде дуж 

кп 4793, и завршава се између кп 4794 и кп 2909, све у КО Црвење. 

8. Заселак ДЕЛ.Заселак обухвата део кп 190, у КО Црвење. 

9. Заселак ГОЛЕМА КРУШКА. Заселак обухвата кп 1353, у КО Црвење. 

 

 

Члан 83. 

 У нaсeљeнoм мeсту Црни Врх (мaтични брoj нaсeљa: 718017), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица МЕЗДРЕЈСКА. Улица почиње код границе са насељеним местом Јања, између кп 

6472 и кп 6474, иде дуж кп 8889, и завршава се између кп 6429 и кп 6423, све у КО Црни 

Врх. 

2. Улица ДОЊО КРАЈСКА.Улица почиње између кп 1046 и кп 8868, иде дуж кп 8889, 8888/1 и 

8894/1, и завршава се код улице Црновршка, између кп 2053/2 и кп 5250, све у КО Црни Врх. 

3. Улица ЦРНОВРШКА.  Улица почиње код улице Доњо Крајска, између кп 8868 и кп 4923, 

прелази преко кп 5005, 4990/1, 4962, 4807/1, 4810/1, 4518/1, 4510, 4431, 4423, 4323/1, 

4305/1, 7706/1 и 7726/1, иде дуж кп 8912, и завршава се између кп 8102 и кп 8079/1, све у 

КО Црни Врх. 

4. Заселак СТАРИ РТ. Заселак се простире између кп 1755, 823,2460 и 1906, све у КО Црни 

Врх. 

5. Заселак КОЗИН РТ. Заселак се простире између кп 2710, 2696/2 и 2405, све у КО Црни Врх. 

6. Заселак КОШАРИШТЕ. Заселак се простире између кп 2720, 2768/1 и 2308, све у КО Црни 

Врх. 

7. Заселак КРШЈЕ.  Заселак се простире између кп 2188, 2132, 2160/1 и 2152, све у КО Црни 

Врх. 

8. Заселак ПАДЕЖ.Заселак обухвата кп 6102 и 5993, обе у КО Црни Врх.     

9. Заселак МЕЗДРАЈСКИ ЈАЗ.  Заселак обухвата кп 6574, 6850 и6577, све у КО Црни Врх. 

10. Заселак ДЕБЕШТИЧКА РЕКАДОЊА. Заселак се простире измеђукп 6670 и кп 6778, обе у 

КО Црни Врх. 

11. Заселак ДЕБЕШТИЧКА РЕКА ГОРЊА.Заселак се простире између  кп 7078, 7048 и 7052, 

све у КО Црни Врх. 

12. Заселак ВРЕЛА. Заселак обухвата кп 7293, у КО Црни Врх. 

13. Заселак ЗУБСКА РЕКА.Заселак се простире између кп 8041/11, 8041/14 и 8041/16, све у КО 

Црни Врх.  

14. Заслека БАБИН ЗУБ. Заселак обухвата кп 8040/1 и 8040/2, све у КО Црни Врх. 

 

 

Члан 84. 
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 У нaсeљeнoм мeсту Шарбановац (мaтични брoj нaсeљa: 718033), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица ШАРБАНОВАЧКА. Улица почиње између кп 857 и кп 1095, иде дуж кп 848 и 1085, 

прелази преко кп 2286, наставља дуж кп 2293, и завршава се између кп 600 и кп 605, све у 

КО Шарбановац. 

2. Улица ДРВАРСКА. Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 877 и кп 2286, иде 

дуж кп 918, прелази преко кп 2286, наставља целом  дужином кп 937 изавршава се код 

предложене улице бр. 3, између кп 947 и кп 936, све у КО Шарбановац. 

3. Улица СЕОСКА.Улица почиње код улице Шарбановачка, између кп 1085 и кп 923, иде дуж 

кп 2292, и завршава се код улице Дрварска, између кп 1070 и кп 937, све у КО Шарбановац. 

4. Заселак ДУБРАВСКИ ДЕЛ.Заселак се простире између кп 289 и  кп 271, обе у КО 

Шарбановац. 

5. Заселак БИЉАЧЕ. Заселак обухвата кп 390 и 391, обе у КО Шарбановац. 

6. Заселак СЕЛИШТЕ.Заселак се простире од кп 1415 до кп 1389, обе у КО Шарбановац.     

7. Заселак ГОРУНИЧЈЕ.  Заселак обухвата кп 1601, у КО Шарбановац. 

 
Члан 85. 

 У нaсeљeнoм мeсту Шести Габар (мaтични брoj нaсeљa: 718041), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица СЕОСКА.Улица почиње код границе са насељеним местом Јаловик Извор, између кп 

9962/2 и кп 9897, иде целом дужином кп 11247 и 11246, наставља дуж кп 11211, и завршава 

се код улице Торлачка, измеђукп 8184 и кп 7841, све у КО Шести Габар. 

2. Улица ЈАВОРСКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп 9431 и кп 9931, иде дуж кп 

11251, и завршава се између кп 9415 и кп 10024, све у КО Шести Габар. 

3. Улица БРКАЧЕВСКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп 8052 и кп 9254, иде дуж 

кп 9255, 11248, 9375, 11253, 11255 и 6502, и  завршава се између кп 10443 и кп 6495, све у 

КО Шести Габар. 

4. Улица СТАНИЋЕВСКА. Улица почиње код улице Бркачевска, између кп 9328 и кп 9326, иде 

дуж кп 9327, 11249 и 11236, и завршава се између кп 6329 и кп 6287, све у КО Шести Габар. 

5. Улица ПАЛИГРАШКА. Улица почиње код улице Бркачевска, између кп 9316 и кп 8003, иде 

дуж кп 11248,  прелази преко кп 8002, наставља дуж кп 11238, и завршава се између кп 

6757 и кп 6775, све у КО Шести Габар. 

6. Улица ТОРЛАЧКА. Улица почиње код улице Сеоска, између кп 7840 и кп 8184, иде дуж кп 

11211, скреће  десно и наставља дуж кп 11215 и завршава се између кп 2150 и кп 2203, све 

у КО Шести Габар. 

7. Улица БРЕСЈАНСКА. Улица почиње код улице Торлачка, прелази преко кп 2042, 2048, 

1767, 1781, 1697, 1549 и 1484, и завршава се у кп 1252, код кп 1253, све у КО Шести Габар. 

8. Заселак ЈАВОР.Заселак се простире између кп 140, 237, 419 и 388, све у КО Шести Габар. 

9. Заселак БРКАЧЕВАЦ. Заселак се простире између кп 1020, 856, 940 и 991, све у КО Шести 

Габар. 

10. Заселак СЕЛО.Заселак се простире између кп 4591, 4463 и  3621, све у КО Шести Габар.     

11. Заселак МИНСКО КРАЈИШТЕ. Заселак се простире између кп 7755, 8686, 8807 и 8945, све 

у КО Шести Габар. 

 

Члан 86. 

 
 У нaсeљeнoм мeсту Штипина (мaтични брoj нaсeљa: 718050), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица ЗАНАТСКА. Улица почиње код улице Светог Саве, између кп 2777 и кп 2877/1, иде 

дуж кп 4908, и завршава се код улице Лоле Рибара, између кп 4649 и кп 4651/1, све у КО 

Штипина. 



43 | P a g e  
 

2. Улица СВЕТОГ САВЕ. Улица почиње код улице Занатска,  између кп 2881/1 и кп 2781, иде 

дуж кп 4927/1,  прелази преко кп 4903, наставља дуж кп 4907, и завршава се између кп 2473 

и кп 2678, све у КО Штипина. 

3. Улица РАДНИЧКА.Улица почиње код улице Светог Саве, између кп 4903 и кп 2687/1, иде 

дуж кп 2689 и  4923, и завршава се између кп 3590 и  кп 3576, све у КО Штипина. 

4. Улица ПУКОВНИЧКА. Улица почиње код улице Радничка, између кп 2757 и кп 2762, иде 

целом дужином кп 2758, прелази преко кп 4903, наставља дуж кп 4925/1, и завршава се 

између кп 3310 и кп 3396/10, све у КО Штипина. 

5. Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ. Улица почиње код улице Радничка, између кп 2764 и кп 2766, иде 

дуж кп 2765, прелази преко кп 4903, иде дуж кп 2781, скреће и иде целом дужином кп 2788, 

и завршава се између кп 2805/1 и кп 3301/24, све у КО Штипина. 

6. Улица ПОДИНА. Улица почиње код улице Светог Саве, између кп 2942/5 и кп 4903, иде 

целом  дужином кп 2942/2 и кп 2943/6, и завршава се између кп 2448/6 и кп 2944/5, све у КО 

Штипина. 

7. Улица СОЛУНСКИХ БОРАЦА. Улица почиње код улице Светог Саве, између кп 2880 и кп 

2893, иде целом дужином кп 2892, прелази преко кп 2942/1, и завршава се код улице 

Подина, између кп 2943/6 и кп 2944/3, све у КО Штипина. 

8. Улица ЈЕЗАВСКА.Улица почиње код улице Светог Саве, између кп 2877/1 и кп 2881/1, иде 

дуж кп 4927/1, и завршава се између кп 3175 и кп 3115, све у КО Штипина. 

9. Улица ЛОЛЕ РИБАРА.Улица почиње код улице Занатска, између кп 4650 и кп 4651/2 (обе у 

КО Штипина), иде дуж кп 4908 (КО Штипина), и целом дужином заједничке кп 4937 (КО 

Штипина), тј. 2294 (КО Каличина), затим наставља дуж кп 2295 (КО Каличина), и завршава 

се код границе са насељеним местима Књажевац и Каличина, између кп 4958 (КО 

 Штипина) и кп 1392/1 (КО Каличина). 

10. Заселак КОВАЧИЦА. Заселак обухвата кп 1964, у КО Штипина. 

11. Заселак ПОЉЕ. Заселак обухвата делове кп 4200 и 4121/5, обе у КО Штипина. 

 

Члан 87. 

 У нaсeљeнoм мeсту Штитарац (мaтични брoj нaсeљa: 718068), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица: 

1. Улица БОРАЧКА.  Улица почиње између кп 1234 и кп 1280, иде дужкп 2211, наставља 

целом  дужином кп 1198 и 2210, и завршава се између кп 953 и кп 240, све у КО Штитарац. 

2. Улица КЊАЖЕВАЧКА. Улица почиње код улице Борачка, између кп 1154 и кп 1151, иде 

дуж кп 2208, и  завршава се између кп 1134 и кп 688,  све у КО Штитарац. 

 

Члан 88. 

 У нaсeљeнoм мeсту Штрбац (мaтични брoj нaсeљa: 718076), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица СТАРОПЛАНИНСКА. Улица почиње између кп 6927 и кп 4856, иде дуж кп 9249, 7108, 

7163 и 9266, и  завршава се између кп 5360 и кп 3603, све у КО Штрбац. 

2. Улица БРДСКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 6928 и кп 7096, иде 

целом  дужином кп 9272, и завршава се између кп 6995 и кп 4290, све у КО Штрбац. 

3. Улица АТАРСКА.Улица почиње код улице Брдска, између кп 6957 и кп 7005, иде дуж кп 

6961,  наставља целом дужином кп 6967, и  завршава се између кп 4517 и кп 6968, све у 

КО Штрбац. 

4. Улица ШТРБАЧКА. Улица почиње код улице Саропланинска, између кп 7107 и кп 7070, иде 

целом  дужином 7104, и завршава се кодулице Брдска, између кп 7082/2 и кп 9276, све у КО 

Штрбац. 

5. Улица МИЏОРСКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 7065 и кп 7174, 

иде дуж кп 9276, и завршава се код улице Штрбачка, између кп 7033 и кп 7104, све у КО 

Штрбац. 
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6. Улица ПОТОЧКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 7164 и кп 7247, иде 

дуж кп  7182/1 и целом дужином кп 7026, и завршава  се између кп 7032 и кп 7025, све у КО 

Штрбац. 

7. Улица ПЛАНИНСКА. Улица почиње код улице Старопланинска, између кп 7262 и кп 7263, 

иде дуж кп 7259, 7223 и 7219, и завршава се између кп 7215 и кп 7218, све у КО Штрбац. 

8. Заселак РАВНИШТЕ. Заселак обухвата кп 5175, 5173 и 5182, све у КО Штрбац. 

 

Члан 89. 

 У нaсeљeнoм мeсту Шуман Топла (мaтични брoj нaсeљa: 718084), утврђуjу сe слeдeћи 
нaзивиулица и засеока: 

1. Улица БАЛКАНСКА.Улица почиње између кп 2952 и кп 2957, иде  дуж кп 2953, 3218 и 

456, скреће лево и наставља дуж кп 270, и завршава се између кп 257 и кп 271, све у КО 

Шуман  Топла. 

2. Улица ОМЛАДИНСКА. Улица почиње код улице Балканска, између кп 137 и кп 136/2, иде 

дуж кп 3219, и  завршава се између кп 1 и кп 126, све у КО Шуман Топла. 

3. Улица ПРВОМАЈСКА. Улица почиње код улице Балканска, између кп 417 и кп 459, иде дуж 

кп 3218, скреће лево и наставља целом дужином кп  370, и завршава се између кп 320 и кп 

388, све у КО Шуман Топла. 

4. Заселак МИРКОВ.Заселак обухвата део кп 1466, у КО Шуман Топла. 

5. Заселак ШЉИВИК. Заселак 2 обухвата део кп 1632, у КО Шуман Топла. 

6. Заселак ВИНОГРАДИ.Заселак обухвата део кп 2179, у КО Шуман Топла.     

7. Заселак ДРЕЊЕ.Заселак обухвата делове кп 2601 и 2602, обе у КО Шуман Топла. 

 

Члан 90. 
 Ова Одлука ступа на сангу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Књажевац.  
 
 
 
 
 
Број 
Дана:  
К њ а ж е в а ц  
 

ПРЕДСЕДНИК СО,  
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О б р а з л о ж е њ е 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 Законом о о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др закон, 
101/2016-др закон и 47/2018)  чланом 93 прописано је да Скупштина једи9нице локалне самоуправе 
одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места 
на својој територији.  
 
 Одлуком  о начину и поступку утврђивања назива улица и тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац („Сл.лист општине 
Књажевац“ бр. 20/2018)   чланом 4 прописано је да Скупштина општине утврђује одлуком називе 
улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине 
Књажевац на предлог комисије за давање предлога назива улица и тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац, коју образује 
Скупштина општине.  
 
 Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 06 септембра 2018 године донела је 
решење бр. 016-8/2018-01 којим је образовала Комисију за давање предлога назива улица и тргова, 
градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац.  
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

 Уредбом о адресном регистру („Сл.гласник РС“ бр. 63/2017) прописано је да зa улицу зa кojу 
ниje утврђeн нaзив, a кoja je фoрмирaнa нa тeрeну изгрaдњoм вишe oд дeсeт oбjeкaтa нa пaрнoj или 
нeпaрнoj стрaни, Службa je дужнa дa сe oбрaти jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe зaхтeвoм дa сe 
утврди нaзив улицe у рoку oд 30 дaнa. Уз зaхтeв, Службa дoстaвљa и прeглeдну скицу улицe сa 
прикaзoм изгрaђeних oбjeкaтa и брojeвимa кaтaстaрских пaрцeлa нa кojимa сe oбjeкти нaлaзe, 
oднoснo прикaз прoстирaњa улицa зa кoje je пoтрeбнo дoнeти нaзивe уз oбaвeзнo прикaзивaњe 
грaницa нaсeљeних мeстa и oпштинa.  

 Републички геодетски завод доставио је општини Књажевац Елаборате уличних система за 
свако насељено место на територији општине Књажевац (укупно 86 насељених места).  
 
 Комисија за давање предлога назива улица и тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места на територији општине Књажевац извршила је увид у достављене 
Елаборате и након консултација са месним заједницама образованим на територији општине 
Књажевац сачинила је предлог Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених 
места на територији општине Књажевац за укупно 85 насељених места.  
  
 У сеоским насељеним местима која су обухваћена предлогом Одлуке не постоји улични 
систем осим у насељеном месту Минићево у коме 16 улица имају незваничне називе који се овом 
Одлуком утврђују као званични називи улица без њихове измене. 
 У насељеном месту Књажевац постоји улични систем и према подацима из Адресног 
регистра називи су утврђени за 141 улицу. Предлогом ове Одлуке продужавају се 8 улица а за 45 
улица и 4 засеока утврђују се нови називи. 
  
 Предлогом Одлуке утврђују се називи улица (укупно 530) и заселака (укупно 159) и то: 
Aлдинa Рeкa (  3 заселака);  Aлдинaц (3 улице);  Бaлaнoвaц (9 улица и 1 засеок) ;   Бaлинaц (5 
улица и 1 засеок);  Бaлтa Бeрилoвaц (7 улица и 4 засеока);  Бaњски Oрeшaц ( 4 улица и 1 засеок); 
Бeли Пoтoк (12 улица и 3 засеока);  Бeрчинoвaц ( 6 улица и 1 засеок);  Бoжинoвaц ( 3 улице и 1 
засеок); Булинoвaц ( 4 улице); Бучje (9 улица и 7 засеока); Валевац - Бaлeвaц (8 улица и 4 засеока); 
Вaсиљ ( 21 улица и 4 засеока); Видoвaц (3 улице и 3 засеока); Винa (9 улица и 2 засеока);  Виткoвaц 
(4 улица и 3 засеока); Влaшкo Пoљe (3 улице и 5 засеока); Вртoвaц (7 улица и 3 засеока);  
Гaбрoвницa (1 улица и 3 засеока);  Глoгoвaц (4 улице); Гoрњa Кaмeницa (8 улица и 2 засеока); 
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Гoрњa Сoкoлoвицa (2 улице и 1 засеок); Гoрњe Зуничe (9 улица и 2 засеока); Грaдиштe (2 улице);  
Грeзнa (4 улице и 1 засеок); Дeбeлицa (14 улица и 1 засеок); Дejaнoвaц (3 улице и 1 засеок); Дoњa 
Кaмeницa (8 улица и 5 засеока);  Дoњa Сoкoлoвицa (4 улице); Дoњe Зуничe (9 улица и 4 засеока); 
Дрвник (1 улица); Дрeнoвaц (2 улице и 2 засеока); Дрeчинoвaц (3 улице и 1 засеок); Жлнe (7 улица); 
Жукoвaц (5 улице и 1 засеок); Зoрунoвaц (5 улица и 1 засеок); Зубeтинaц (7 улица и 1 засеок); 
Инoвo (3 улице); Jaкoвaц (6 улица и 3 засеока); Jaлoвик Извoр (9 улица и 7 засеока); Jaњa (3 улице 
и 1 засеок); Jeлaшницa (7 улица и 2 засеока); Кaличинa (6 улица);  Кaлнa (8 улица и 4 засеока); 
Кaндaлицa (5 улица и 1 засеок); Књажевац (45 улица и 4 засеока); Кoжeљ (5 улица); Крeнтa (6 
улица и 1 засеок); Лeпeнa (2 улице и 2 засеока); Лoквa  (5 улица); Maњинaц (3 улице и 1 засеок); 
Mиљкoвaц (7 улица и 3 засеока); Mинићeвo(19 улица);  Mучибaбa (7 улица); Нoвo Кoритo (10 улица 
и 4 засеока);  Oшљaнe (13 улица); Пaпрaтнa (1 улица и 1 засеок); Oрeшaц (10 улица); Пeтрушa (3 
улице); Пoдвис (3 улице и 4 засеока); Пoнoр (7 улица и 5 засеока); Пoтркaњe (3 улице и 2 засеока); 
Причeвaц (2 улице); Рaвнa (3 улице и 1 засеок);  Рaвнo Бучje (2 улице); Рaдичeвaц (1 улица и 2 
засеока); Ргoштe (9 улица и 4 засеока); Рeпушницa (1 улица); Сврљишкa Toплa (7 улица); 
Скрoбницa (9 улица и 1 засеок); Слaтинa (4 улице и 1 заселак);  Стaњинaц (8 улица и 7 засеока); 
Стaрo Кoритo (3 улице и 1 засеок); Стoгaзoвaц (3 улице и 1 засеок); Taтрaсницa (1 улица и 2 
засеока); Tргoвиштe ( 28 улица и 2 засеока); Tрнoвaц (6 улица и 2 засеока); Ћуштицa (4 улице и 9 
засеока);  Црвeњe (7 улица и 2 засеока); Црни Врх (3 улице и 11 засеока); Шaрбaнoвaц (3 улице и 4 
засеока); Шeсти Гaбaр (7 улица и 4 засеока); Штипинa (9 улица и 2 засеока); Штитaрaц ( 2 улице); 
Штрбaц (7 улица и 1 засеок)   и Шумaн Toплa (3 улице и 4 засеока).  
 
 Називи улица и засеока  на територијама насељених места у општини Књажевац који се 
утврђују овом Одлуком у већини случајева утврђују се према географским или међу становницима 
насеља уобичајеним називима улица и засеока.   
 
 Члан 5  У насељеном месту Балинац, Улица број 1 носи назив по четири брата из куће 
Петровића који су погинули у оба балканска и у Првом светском рату 1912-1918. Улица број 3   у 
истом насељеном месту носи назив по  Ранђелу Бранковићу 1919-2004, дугогодишњем 
председнику МЗ, за чијег мандата је село добило нови пут и струју. Улица број 4 носи име по 
Божину Божиновићу (1922-2010) трговцу, једном од најпоштованијих људи свог времена.  Улица 
број 5 носи име по Драгиши Ђорђевићу (1954-1971), прерано трагично настрадалом младом човеку 
из села, хармоникашу и ученику трговачке школе. 
 
 Члан 6 У насељеном месту Балта Бериловац предложена улица 3 носи назив по Ивици 
Божиновићу (1964-2000), припаднику МУП-а СРЈ који је погинуо у рату на Косову и Метохији и који 
је иза себе оставио супругу и двоје деце. У истом месту предложена улица 7 носи име по Јовану 
Живковићу (1933-2010) учитљу који је рођен у селу и који је радни век провео у селу. 
Назив улице под редним бројем 11 утврђује се према Богдану Богдановићу (1922-2010) славном 
српском архитекти, професору београдског универзитета који се посебно истакао у меморијалној 
архитектури (спомен обележја) жртвама фашизма широм бивше Југославије. Богдан Богдановић 
аутор је и спомен парка палим борцима у ослободилачким ратовима од 1804-1945 у Књажевцу.  
  
 Члан 43 У насељеном месту Јелашница, предложена улица број 3 носи назив по Србиславу 
Милићевићу 1941-1992 дипломираном пољопривреднм инжењеру који је водио пољопривредни 
комбинат Џервин.   У истом члану предложена улица број 4 носи назив по Михајлу Миленовићу 
1938-2018 веома цењеном мештанину који је радни век провео у предузећу Тимок градња а 
предложена улица број 7 носи назив по Вукашину Миленовићу 1895-1978 трговцу који је радио у 
сеоској продавници и задрузи. 
 
 
 У члану 47, насељено место Књажевац назив улице под редним бројем 14 утврђује се 
према Цветковић Ђорђу (1872-1957)  чувеном књажевачком кафеџији и београдском хотелијеру 
који је 1911 био сувласник чувеног Плзењског пива и држао биоском Коларац. Ђорђе Цветковић 
саградио је један од највећих грађевинских симбола Књажевца „Џервинову вилу“ 1939 године (тада 
вилу Цветковић). Назив улице под редним бројем 15 утврђује се према Марковић Браниславу 
(1948-2010) који је рођен у Књажевцу, завршио академију ликовних уметности у Београду 1972 
године. Био је члан удружења ликовних уметника Србије. Излагао је своје слике и цртеже широм 
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земље и света и добитник је бројних домаћих и страних признања. Назив улице под редним бројем 
16 утврђује се према Станојевић маринку (1874-1949) једном од највећих истраживача Тимочке 
крајине проућавао је њену етнологију, фолклор, антропогеографију и дијалектологију. Био је 
познати српски историчар са делима „Томок, насељ и порекло становништва“, „црна река“, 
„Заглавак“ и др. Назив улице под редним бројем 20 утврђује се према Станковић Живојину (1885-
1918) рођеном књажевчанину и првом књажевачком пилоту. Био је један од првих шест пилота 
Краљевине Србије који се школовао у чувеној „Блеровој школи“ за пилоте. Као пилот учествовао је 
у оба Балканска рата и Првом светском рату. Умро је од болести на Солунском фронту 1918 
године. Назив улице под редним бројем 26 утврђује се према Алексић Драгољубу (1910-1985) који 
је рођен у селу Вина. Био је истакнути филмски сценариста, редитењ, продуцент и глумац 
европских размера. Као редитељ и глумац истакао се у првом српском филму са дијалектом 
„Невиност без заштите“ 1942 године  а као глумац  и у филму „Десант на Дрвар“. Његове 
акробатске способности биле су невероватне (кидао је ланце зубима, ходао по жици између зграда, 
летео авионом држећи се зубима за уже испод његовог трупа) па је добио надимак „Човек од 
челика“.  Назив улице под редним бројем 29 утврђује се према Петру Петровићу (1938-1997). Рођен 
је 1938. године у Београду, школовао се у Краљеву, Нишу и Београду, где је дипломирао на 
Одељењу за класичну филологију Филозофског факултета у Београду 1960. године. Магистрирао је 
са темом "Историја Ниша од оснивања до 441. године" а докторат је стекао на Филозофском 
факултету 1971. године, са тезом "Палеографија римских натписа у Горњој Мезији".  
Библиографија Петра Петровића укључује бројне монографије, студије, прилоге и водиче. Врло су 
вредна његова систематска истраживања Источне Србије и Понишавља, чији су резултати 
прикупљени у књигама, као што су "Ниш у античко доба" 1976, "Медијана - резиденција римских 
царева" 1994; посебно вреди нагласити критичку обраду натписа на надгробним споменицима: 
"Naisus - Remisiana - Horeum Margi", 1979 и "Timacum Minus - Romuliana" 1995. 
Руководио је низом пројеката, међу којима су најзначајнији "Антички Наис" и "Timacum Minus - 
Ravna". Водио је такође Одељење за археологију Центра за научна истраживања САНУ у Нишу, 
као и Центра за документацију у Нишу (Медиана) и Књажевцу (Timacum Minus).Назив улице под 
редним бројем 32 утврђује се према Јеремић сави (1879-1964) једном од најистакнутијих 
књажевчана у балканским ратовима и првом светком рату. Био је командант мајор 6. Батерије 
Тимочког артиљеријског пука Тимочке дивизије, задужен за најсавременије далекометне 
„Шнајдерове топове“. Орден за храброст добио је приликом опсаде Једрене. Истакао се у борбама 
код Шапца, Колубарској бици и Солунском фронту. Одлукован је златном медаљом за храброст, 
сребрном медаљом за ревносну службу краља Петра.  Назив улице под редним бројем 33 утврђује 
се према Светозару Јовановићу (1951-1999) највећем књажевачком археологу, истраживачу 
археолошког налазишта „Timacum Minus“ у Равни. Један је од оснивача Архео-етно парка у Равни. 
Публиковао је највећи део археолошке грађе књажевачког краја. Данас се у његову част у 
Књажевцу одржава манифестација под називом „Тозин лонац“.  
 
 Чланом 49 – насељено место Књажевац прописује се да постојећи раније утврђени називи 
улица остају на снази.  
 
 Члан 52 У насељеном месту Лепена, Улица број 1 носи назив по Зорану Соколовићу (1938-
2001), политичару, републичком министру унутрашњих послова и савезном министру, који је рођен 
у овом насељеном месту.  
 
 Члан 56  У насељеном месту Минићево улица број 3 носи име Велимир Ђорђевић 1948-
2016 по занимању бравар иначе дугогодишњи председник савеза месне заједнице. 
 
 Члан 59 У насељеном месту Ошљане, Улица број 1 носи име по  Милуну Минићу 1906-1942 
Југословенском народном хероју који је умро у овом насељу. 
 
 Члан 60 У насељеном месту Орешац Улица број 8 носи назив Драгољуб Сандић 1951-2001 
добитнику југословенских награда за дизајн, креирање и визуелне комуникације (Златно перо 
Београда, Награда Београда за политички плакат, Награда за модне креације итд). Више пута је 
био представник Југославије у Европском комитету за моду "МОДЕУРОП" - Цирих.. 
 

Члан 65 У насељеном месту Потркање улица број 2 добила је име по Миомиру 
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Моши Јовићу (1928-2017) бившем директору предузећа Џервин и Џерси, истакнутом предузетнику 

и добитнику многих награда из области предузетништва који је пореклом из овог места. 

 
ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ 
 
 Спровођење ове Одлуке довешће до трошкова означавања улица и засеока.  
 
 

  

 


