СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 015-6/18-2
Датум:______ 2020.године

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 181. став 1.
Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру
(„Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист
града Ужица'' број 4/19), уз прибављену сагласност Министарства државне управе и
локалне самоуправе број 015-05-35/2020-24 од 02.марта 2020.године, Скупштина града
Ужица, на седници одржаној дана ___________, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на
територији града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 19/19-пречишћен текст) врше
се следеће измене и допуне:
I НАСЕЉЕНО МЕСТО УЖИЦЕ
У насељеном месту Ужице брише се 13 назива улица, односно бришу се подтачке:
1. Улица Борислава Пекића која почиње између кп 1367 и кп 1370, иде дуж кп 1344 и
завршава се између кп 6444 и кп 6442, све у КО Ужице .
5. Улица Лазара Докића која почиње између кп 2199 и кп 2203, иде дуж кп 12066/1
и завршава се између кп 2202 и кп 2200, све у КО Ужице.
13. Улица Тина Ујевића која почиње између кп 1704 и кп 1645, иде дуж кп 1539 и
завршава се између кп 1523 и кп 1537/2, све у КО Ужице.
29. Улица Данила Киша која почиње између кп 8525 и кп 8947/1, иде дуж кп 12086
и завршава се између кп 8947/2 и кп 8521/1, све у КО Ужице.
30. Улица Гандијева која почиње између кп 8876 и кп 8774, иде дуж кп 12086 и
завршава се између кп 8833 и кп 8774, све у КО Ужице.
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31. Улица Милеве Ајнштајн која почиње између кп 8888 и кп 8885, иде дуж кп
12086 и завршава се између кп 8902 и кп 8833, све у КО Ужице.
37. Улица Дијане Будисављевић која почиње од постојеће Карађорђеве улице,
између кп 3947 и кп 3940, иде дуж кп 12078/1 и завршава се између кп 3942 и кп
3944, све у КО Ужице.
43. Улица Мића Петровића која почиње почиње од постојеће улице Краља
Милутина, између кп 232 и кп 2769, иде дуж кп 12072/1 и завршава се код границе са
насељеним местом Дубоко, између кп 163/2 и кп 164, све у КО Ужице.
48. Улица Петра Коњевића која почиње од постојеће Романијске улице, кп 94, иде
дуж заједничке границе са насељеним местом Дубоко, кп 1857 (КО Дубоко), и
завршава се код кп 92, све у КО Ужице. Заједничка са насељеним местом Дубоко.
134.Улица Јуриј Дриза која почиње између кп 5552 и кп 1746/3, иде дуж кп 5532 и
завршава се између кп 1923/3 и кп 1935, све у КО Ужице.
146. Улица Милоша Трифуновића која почиње између кп 3301 и кп 3341, иде дуж
кп 3298/1 и завршава се код границе са насељеним местом Дубоко, између кп 3322/1
и кп 3330, све у КО Ужице.
155.Улица Веријска која почиње између кп 11656 и кп 11515/2, иде дуж кп 11526,
кп 11563 и завршава се између кп 11574 и кп 11562, све у КО Ужице.
187.Улица Николе Љубичића која почиње између кп 9901 и кп 9885, иде делом кп
9876/1, кп 9951, кп 9955 и завршава се између кп 10127 и кп 10130, све у КО
Ужице .
Мења се опис улице Михаила Миловановића, тако да гласи:
121.Улица Михаила Миловановића која почиње између кп 2676 и кп 2603, иде
дуж кп 12052 и завршава се између кп 2682 и кп 2591, све у КО Ужице.
У одељку - Постојеће улице у насељеном месту Ужице, брише се:
''179. Улица Велико Забучје матични број улице је 741892000325. ''
У истом одељку назив Улице Горански Парк матични број улице
741892000066'' мења назив у Парк Пријатељства.
У подтачкама 136, 137 и 138. бришу се речи :
''од постојеће улице Велико Забучје,''
У подтачки 147. бришу се речи:
''од Улице Милоша Трифуновића''.
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Додају се називи нових девет улица и то:
1. Улица Борислава Пекића која почиње између кп 9296 и кп 4167, иде дуж кп 9579,
кп 9580/4, кп 9580/6 и завршава се између кп 4118 и кп 4114/2, све у КО Ужице.
2. Улица Тина Ујевића која почиње између кп 1645 и кп 6285, иде дуж кп 1539 и
завршава се између кп 6288 и кп 6293, све у КО Ужице.
3. Улица Данила Киша која почиње између кп 8821 и кп 8798, иде дуж кп 8822/1 и
завршава се између кп 8805 и кп 8803, све у КО Ужице.
4. Улица Милеве Ајнштајн која почиње између кп 11642 и кп 11619/1, иде дуж
кп 11398 и завршава се између кп 11629 и кп 11620/3, све у КО Ужице.
5. Улица Петра Коњевића која почиње између кп 10132 и кп 10113, иде дуж кп 9955
и завршава се између кп 10127 и кп 10130, све у КО Ужице.
6. Улица Милоша Трифуновића која почиње између кп 88 и кп 80, иде дуж кп 85 и
завршава се између кп 95 и кп 96, све у КО Ужице.
7. Улица Веријска која почиње између кп 5524 и кп 5522, иде дуж кп 5523 и
завршава се између кп 5493 и кп 5509, све у КО Ужице.
8. Улица Николе Љубичића која почиње између кп 8769 и кп 8750, иде дуж кп
12086 и завршава се између кп 8769 и кп 8763, све у КО Ужице.
9. Улица Византијска која почиње од кп. 46 КО Ужице, иде делом кп.2444/2 КО
Буар и завршава се код кп. 59 КО Ужице. Улица заједничка са насељеним местом
Буар.
II НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕВОЈНО
У насељеном месту Севојно се брише 10 назива улица и то подтачке:
3. Улица Војводе Путника која почиње између кп 3722 и кп 3723, иде дуж кп 3718 и
завршава се између кп 3721 и кп 3724, све у КО Севојно.
11. Улица Николе Тесле која почиње од улице Краљице Марије између кп 3312 и кп
3349, иде дуж кп 3315/1 и завршава се код постојеће Сремске улице, између кп 3317 и
кп 3293, све у КО Севојно.
12. Улица Краља Александра Карађорђевића која почиње између кп 4012/1 и кп
4009/1, иде дуж кп 4013 и завршава се између кп 4011 и кп 4009/18, све у КО Севојно.
15. Улица Кнеза Милоша која почиње између кп 4130 и кп 4155, иде дуж кп 4051 и
завршава се између кп 4135 и кп 4154, све у КО Севојно
19. Улица Бранка Ћопића која почиње између кп 4081 и кп 1692/1, иде дуж кп 3120/1 и
завршава се код Дунавске улице између кп 1622 и кп 1671, све у КО Севојно.
32. Улица Војислава Илића која почиње између кп 377/1 и кп 378/1, иде дуж кп 415/1 и
завршава се између кп 342/4 и кп 381, све у КО Севојно.
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33. Улица Стевана Синђелића која почиње од постојеће улице Браће Николић, између
кп 3357 и кп 3358/2, иде дуж кп 3358/1 и завршава се између кп 3354 и кп 3358/4, све у
КО Севојно.
36. Улица Милунке Савић која почиње између кп 3962 и кп 3970, иде дуж кп 4644/1
и завршава се између кп 3963 и кп 3966/2, све у КО Севојно.
40. Улица Хероја Луна која почиње између кп 4070 и кп 4088, иде дуж кп 4126/2 и
завршава се између кп 4071 и кп 4087, све у КО Севојно.
72. Улица Железничка која почиње између кп 4210 и кп 4216, иде дуж кп 4234 и
завршава се између кп 4238/1 и кп 4232, све у КО Севојно.

У подтачки 54. бришу се речи:
''код улице Војислава Илића,''.
У подтачки 57. бришу се речи:
'' од улице Војислава Илића,''
У подтачкама 61 и 62. бришу се речи:
''од улице Бранка Ћопића,''.
У одељку Постојећи називи улица у НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СЕВОЈНО, бришу се
''20. Улица Црквари матични број улице 741850000071'' и
'' 26. Улица Влаовац матични број улице 741850000005.''

X НАСЕЉЕНО МЕСТО КАМЕНИЦА
После подтачке 10. додаје се нова подтачка 11 која гласи:
'' 11. Улица Београдска која почиње између кп 613/2 и кп 585/3, иде дуж кп 605 и
завршава се између кп 612/1 и кп 585/3, све у КО Каменица.''
XVI НАСЕЉЕНО МЕСТО ТРНАВА
У насељеном месту Трнава додаје се нови засеок, тако да гласи:
''4. Засеок Гујин Камен који обухвата кп 548, кп 547 и кп 457, све у КО Каран.
Заједнички са насељеним местом Каран.''
XVIII НАСЕЉЕНО МЕСТО КАРАН
У насељеном месту Каран мења се назив Засеока Ђурићи тако да гласи:
''2. Засеок Гујин Камен који обухвата кп 548, кп 547 и кп 457, све у КО Каран.
Заједнички са насељеним местом Трнава.''
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XIX НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБАЊЕ
Мења се назив улице 23. Улица Војводе Мишића тако да гласи:
''23. Улица Борислава Пекића,'' опис предложене улице остаје непромењен.
Додаје се једна нова улица и то:
''Улица Стари пут која почиње од кп 656/8 (КО Љубање), иде дуж кп 1504/1 (КО
Дријетањ) и завршава се код кп 664/3 (КО Љубање).''
XXI НАСЕЉЕНО МЕСТО ГОСТИНИЦА:
После подтачке 27. додаје се нова подтачка 28. која гласи:
''28.Улица Београдска која почиње од кп 508, иде дуж кп 1803 и завршава се код кп 491,
све у КО Гостиница.''
XXIV НАСЕЉЕНО МЕСТО ДРИЈЕТАЊ:
Мења се подтачка 26. Улица IV Пука тако да гласи:
''26. Улица Васка Попе која почиње између кп 1379/3 и кп 1418/3, иде дуж 1496 и
завршава се код границе са насељеним местом Качер, између кп 1392 и кп 1011/4,
све у КО Дријетањ. Матични број улице је 741582900021.Незванични назив улице
је био Пут за Брковиће.''
Мења се подтачка 44. Улица Васка Попе тако да гласи:
''44. Улица IV Пука која почиње од улице Васка Попе, кп 1011/4, иде дуж заједничке
границе са насељеним местом Качер, кп 1496 и завршава се код кп 999/1, све у КО
Дријетањ. Заједничка улица са насељеним местом Качер.''
У подтчки 49. у опису улице речи ''IV Пука'' замењују се речима '' Васка Попе''.
У подтачки 50. у опису улице речи'' Васка Попе'' замењују се речима ''IV Пука''.
Мења се назив улице 35. Улица Нушићева тако да гласи:
''35. Улица Танаска Рајића'', опис предложене улице остаје непромењен.
Додаје се један нови назив улице и то:
''Улица Миладина Пећинара која почиње између кп 1466/2 и кп 1467/4, иде делом кп
1465/1 и завршава се код кп 1467/2, све у КО Дријетањ.''

XXV НАСЕЉЕНО МЕСТО МОКРА ГОРА
У насељеном месту Мокра Гора додају се једна нова улица и два нова засеока и то
Улица Танаска Рајића која почиње од кп 5532, иде делом кп 5533/2, кп 5533/1, кп
5604, дуж кп 5596, кп 9459, делом кп 5732, кп 5734, кп 5733, кп 5754 и завршава се
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код кп 5715, све у КО Мокра Гора.
Засеок Филиповићи који обухвата кп 6156, кп 6158 и кп 6159, све у КО Мокра
Гора.
Засеок Шијаковићи који обухвата кп 6205, кп 6213, кп 6214, кп 6203, кп 6201 и
кп 6199, све у КО Мокра Гора.
XXVI НАСЕЉЕНО МЕСТО КРШАЊЕ
У насељеном месту Кршање додају се једна нова улица и четири засеока
Улица Игњевачка која почиње од границе са насељеним местом Мокра Гора,
између кп 818 и кп 679, иде дуж кп 9442/1, кп 1220/3 и завршава се између кп 1208 и
кп 1702, све у КО Мокра Гора. Улица је заједничка са улицом Игњевачка у
насељеном месту Мокра Гора .
Засеок Подстолац који обухвата кп 2994, кп 2992, кп 2993, кп 2990, кп 3007, кп
3006, кп 3013, кп 3012 и кп 3019, све у КО Мокра Гора.
Засеок Столац који обухвата кп 3054/1, кп 3054/2, кп 3055, кп 3057, кп 3060, кп
3063, кп 3066, кп 3067, кп 3070, кп 3071, кп 3072, кп 3069 и кп 3239, све у КО Мокра
Гора.
Засеок Суви поток који обухвата кп 7633, кп 7634, кп 7621/2, кп 7620/1, кп 7620/2,
кп 7620/3 и кп 7632, све у КО Мокра Гора.
Засеок Дубоки до који обухвата кп 3140, КО Мокра Гора.

XXIX НАСЕЉЕНО МЕСТО КРЕМНА
У насељеном месту Кремна додаје се пет нових улица и то:
Улица Драгутина Селаковића која почиње између кп 11330 и кп 11408, иде дуж
кп 11421, кп 11387, делом кп 11384/1, кп 11384/2, кп 10612, кп 10618/1 и завршава
се у кп 10622, све у КО Кремна.
Улица Јаћима Врачарића која почиње од кп 10303/1, иде делом кп 10303/2,
дуж кп 11422, кп 10324 и заавршава се код кп 10328/2, све у КО Кремна.
Улица Миљка Врачарића која почиње између кп 8/9 и кп 8/10, иде дуж кп 8/1 и
завршава се између кп 8/6 и кп 8/25, све у КО Кремна.
Улица Здравка Селаковића која почиње између кп 9/12 и кп 10/30, иде дуж кп
9/28, делом кп 1/1, кп 12/2 и завршава се између кп 12/16 и кп 12/20, све у КО
Кремна.
Улица Радована Филиповића која почиње од предложене улице бр.4, између кп
10/31 и кп 9/17, иде дуж кп 9/28 и завршава се између кп 9/32 и кп 10/19, све у КО
Кремна.
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Мења се подтачка 24. Улица Богдана М. Ђуричића тако да гласи:
24. Улица Церска која почиње од раскрснице улица Животе Панића и Богдана М.
Ђуричића, између кп 5973 и кп 5992, иде дуж кп 9824 и завршава се између кп 5879 и
кп 6001, све у КО Кремна.
Мења се подтачка 25. Улица Церска тако да гласи:
25. Улица Богдана М. Ђуричића која почиње од раскрснице улица Животе Панића
и Церска, између кп 9824 и кп 5993, иде делом кп 5991, кп 5992, наставља дуж кп
5991, кп 6010 и завршава се између кп 6014 и кп 6020, све у КО Кремна.

XXX НАСЕЉЕНО МЕСТО СТРМАЦ
У насељеном месту Стрмац у подтачки 8. мења се опис Улице Теше Николића, тако
да гласи:
''8.Улица Теше Николића која почиње од кп 6999/2, иде дуж заједничке границе са
насељеним местом Радуша, кп 6997/3, кп 7000 и завршава се између кп 6510 и кп
6998/1, све у КО Кремна.''
XXXIII НАСЕЉЕНО МЕСТО БИОСКА
У насељеном месту Биоска и подтачки 8.мења се опис Улице Речанска, тако да
гласи:
''8.Улица Речанска која почиње између кп 4793/2 и кп 4795/2, иде дуж кп 4794,
делом кп 4693, кп 4692/2, кп 4804 и ззавршава се између кп 4696/6 и кп 4805/2,
све у КО Биоска.''
XXXV НАСЕЉЕНО МЕСТО КЕСЕРОВИНА
У насељеном месту Кесеровина додаје се једна нова улица и то:
''Улица Николе Пашића која почиње од кп 897/3, иде дуж кп 897/6 и завршава се
код кп 897/5 , све у КО Биоска.''

XXXVI НАСЕЉЕНО МЕСТО ВРУТЦИ
У насељеном месту Врутци, мењају се описи улица Солунских ратника и Димитрија
Туцовића тако да гласе:
'' 1.Улица Солунских ратника почиње од кп 1715/1, иде делом кп 201/2, кп 201/1, кп
203, кп 204, кп 189/1, кп 188, кп 183/2, кп 178, кп 177/1, кп 177/2, кп 175/2, кп 176, кп
173/2, кп 171/1, кп 171/2, кп 173/3, кп 720, кп 1694, кп 720, кп 527/2, дуж кп 1716, кп
2607 (КО Трипкова) и завршава се код кп 1525/4, КО Врутци. Заједничка улица са
насељеним местом Трипкова.
12.Улица Димитрија Туцовића почиње између кп 1525/2 и кп 1525/3, иде дуж кп
1717, кп 1707/4 и завршава се код границе са насељеним местом Шљивовица,
између кп 1396/2 и кп 1438, КО Врутци.''
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XL НАСЕЉЕНО МЕСТО БУАР
У насељеном месту Буар, додаје се једна нова улицаи то:
1. Улица Јеловогорска која почиње од кп 2444/8, иде дуж кп 12058 и завршава се код

кп 2441, све у КО Буар.

XLI НАСЕЉЕНО МЕСТО ДУБОКО
У насељеном месту Дубоко, назив Улице Олге Ђуровић, мења се и гласи:
''33. Улица Сарића Осоје'', опис улице остаје непромењен.
Мења се назив улице 8.Улица Царинска: тако да гласи
''8. Улица Љубице Чакаревић, опис улице остаје непромењен.
У подтачкама 11. и 37. речи ''Царинске улице'' замењују се речима ''Улице Љубице
Чакаревић''
У подтачкама 25. и 34. речи ''Олге Ђуровић'' замењују се речима ''Сарића Осоје''.
После подтачке 37. додаје се нова подтачка 38. која гласи:
38. Улица Царинска која почиње од границе са насељеним местом Ужице, кп
1481/3, иде делом кп 1481/1, кп 1482 и завршава се код кп 1483/2, све у КО
Ужице.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Ужица.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
___________________________

Образложење
Чланом 93. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина јединице
локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији.
Чланом 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру прописано је да Влада на
предлог Завода, прописује начин и поступак утврђивања кућних бројева, означавања
зграда бројевима и означавања назива насељених места, улица и тргова, вођење регистра
кућних бројева, улица и тргова, као и изглед табли са кућним бројевима и називима улица
и тргова.
Чланом 9. Уредбе о адресном регистру прописано је да Адресни регистар садржи
називе улица и тргова, утврђених одлукама јединица локалне самоуправе.
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Ставом 2. истог члана прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе
одлучује о називима улица тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених
места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове
локалне самоуправе.
Чланом 60 и 61. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19)
прописано је да Скупштина града Ужица већином од укупног броја одборника одлучује о
називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места.
Влада Републике Србије је на предлог Координационог тела
приступила
реализацији пројекта „Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. Пројекат
укључује сва релевантна министарства и организације, и подразумева синхронизоване
активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив улице и кућни број, то јест, да
се званична база података адресног регистра у потпуности ажурира и да је након тога
преузму и користе све државне институције.
У првој фази пројекта градовима и општинама је појашњена њихова улога у
пројекту, која подразумева доношење одлука о додели назива улица, тргова и заселака у
свим насељеним местима, у складу са Законом о локалној самоуправи, а уз претходно
прибављено мишљење ресорног министарства. Ради олакшаног рада Комисија за доделу
назива улица, Републички геодетски завод је припремио Елаборате уличног система по
насељеним местима за све јединице локалне самоуправе.
Скупштина града Ужица је донела Одлуку о утврђивању назива улица и других
делова насељених места на територији Града Ужица (''Службени лист града Ужица''19/19пречишћен текст).
Након достављања Одлуке Републичком геодетском заводу на даљу надлежност,
РГЗ је у току рада дошао до закључка да је потребно извршити одређене измене и допуне
одлуке и то, брисање одређених улица, замену назива одређених улица као и увођење
нових улица у одређеном броју насељених места на територији Града Ужица.
Комисија за давање мишљења о називима улица и тргова је на седници одржаној
27.02.2020.године, утврдила Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
назива улица и других делова насељених места на територији града Ужица.
Градско веће је на седници одржаној 27.02.2020.године, утврдило Предлог о
изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених
места на територији града Ужица, који се након добијене сагласности министарства
доставља Скупштини града на усвајање.
Према предлогу РГЗ у насељеном месту Ужице брише се 13 улица утврђених
Одлуком, а отвара се 9 нових. Од 9 нових улица 8 су добиле називе уместо избрисаних, а
улица Византијска је заједничка са улицом Византијска у насељеном месту Буар, тако да
је уведен само један нови назив улице.
У одељку постојећих улица у насељеном месту Ужица мења се назив Улице
Горански парк у Парк пријатељства.
У насељеном месту Севојно брише се 10 назива улица, нема нових улица.
У одељку постојећих улица у насељеном месту Севојно бришу се две улице.
У насељеном месту Каменица додаје се нова улица – Београдска.
У насељеном месту Трнава додаје се 1 нови назив засеока – Засеок Гујин Камен,
који је заједнички са насељеним местом Каран.
У насељеном месту Каран мења се назив засеока Ђурићи и сада гласи Засеок Гујин
Камен, који је заједнички са насељеним местом Трнава.
У насељеном месту Љубање, мења се назив улице Војводе Мишића, обзиром да се
назив улице два пута поновио у овом насељеном месту, и додељује се нови назив улици
23. који гласи Улица Борислава Пекића. Поред тога, по предлогу РГЗ отвара се и нова
улица Стари пут, која иде уз границу насељеног места.
У насељеном месту Гостиница отвара се нова улица Београдска која иде уз границу
насељеног места.
У насељеном месту Дријетањ, замењују се већ утврђени називи улица IV Пука и
Васка Попе, а назив улице Нушићева мења се и гласи Улица Танаска Рајића јер већ
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постоји један назив Нушићева у овом насељеном месту, а према предлогу РГЗ отвара се и
нова улица Миладина Пећинара, која иде уз границу насељеног места и постоји и у
насељеном месту Качер.
У насељеном месту Мокра Гора додају се један нови назив улице – Улица Танаска
Рајића и два нова засеока и то Филиповићи и Шијаковићи.
У насељеном месту Кршање додаје се једна нова улица и четири нова засеока и то:
улица Игњевачка, која је заједничка са истоименом улицом у насељеном месту Мокра
Гора.
У насељеном месту Кремна додаје се пат нових улица и то: Улица Драгутина
Селаковића, Улица Јаћима Врачарића, Улица Миљка Врачарића, Улица Здравка
Селаковића, Улица Радована Филиповића
У насељеном месту Стрмац мења се опис улице Теше Николића.
У насељеном месту Биоска мења се опис улице Речанска.
У насељеном месту Кесеровина додаје се једна нова улица Николе Пашића која је
заједничка са насељеним местом Биоска.
У насељеном месту Врутци мењају се описи улица Солунских ратника и Димитрија
Туцовића, називи улица остају непромењени.
У насељеном месту Буар додаје се једна нова улице и то Јеловогорска, које се
налазе уз границу са насељеним местом Ужице и потребно је усвојити већ постојећи
назив.
У насељеном месту Дубоко, улица Олге Ђуровић, мења назив и сада гласи: Улица
Сарића осоје, обзиром да се ради о заједничкој улици са насељеним местом Ужице.
Постојећа улица Царинска мења назив и гласи ''Улица Љубице Чакаревић'', а отвара се
нова улица која добија назив Царинска.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА

НАЗИВ УЛИЦЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. НАСЕЉЕНО МЕСТО
УЖИЦЕ

Улица Парк пријатељства
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Донацијом
народа
Народне
Републике
Кине,
односно
пријатељског
града
Харбина, на подручју
парка
урађен
је
комплекс
спортских
терена,
који
представљају значајну
инфраструктурну
основу за бављење
спортом
како
врхунских спортиста
које Град Ужице има,
тако
и
деце
и
омладине која жели да
се бави различитим
врстама спорта. Град
Ужице на овај начин
жели
да
ода

захвалност
пријатељском народу
Кине, који су поред
овога
донирали
и
завршетак
Вртића
који се налази у
непосредној близи овог
Парка.

Улица Византијска

Заједничка улица са
насељеним
местом
Буар.

10. НАСЕЉЕНО МЕСТО
КАМЕНИЦА

Улица Београдска
Топоним по главном
Граду Републике
Србије- Београду
16. НАСЕЉЕНО
МЕСТО ТРНАВА

Засеок Гујин Камен

Назив је опредељен
према географском
топониму односно
вишевековном називу
овог дела насељеног
места.
Заједнички засеок са
Насељеним местом
Каран

Засеок Гујин Камен

Назив је опредељен
према географском
топониму односно
вишевековном називу
овог дела насељеног
места.
Заједнички засеок са
Насељеним местом
Трнава

16. НАСЕЉЕНО МЕСТО
КАРАН

ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

19. НАСЕЉЕНО МЕСТО
ЉУБАЊЕ

Улица Борислава Пекића

Улица Стари пут

Стари назив улице
која постоји и у
насељеним местима
Дријетањ и Качер

Улица Београдска

Топоним по главном
Граду Републике
Србије- Београду

21. НАСЕЉЕНО МЕСТО
ГОСТИНИЦА

24. НАСЕЉЕНО МЕСТО
ДРИЈЕТАЊ

Улица Танска Рајића

Улица Миладина Пећинара

25. НАСЕЉЕНО МЕСТО
МОКРА ГОРА

Улица Танаска Рајића

Засеок Филиповићи

Засеок Шијаковићи
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Назив одређен по
најраспрострањенијој
фамилији која живи у
том делу насељеног
места.
Назив одређен по
најраспрострањенијој
фамилији која живи у
том делу насељеног
места.

26. НАСЕЉЕНО МЕСТО
КРШАЊЕ

Улица Игњевачка

Засеок Подстолац

Засеок Столац

Засеок Суви поток

Засеок Дубоко до

Улица добила назив
исти као у насељеном
месту Мокра Гора,
обзиром да се ради о
заједничкој улици.
Назив је опредељен
према географском
топониму односно
вишевековном називу
тог дела насељеног
места.
Назив је опредељен
према географском
топониму односно
вишевековном називу
тог дела насељеног
места.
Назив је опредељен
према географском
топониму односно
вишевековном називу
тог дела насељеног
места.
Назив је опредељен
према географском
топониму односно
вишевековном називу
тог дела насељеног
места.

29. НАСЕЉЕНО МЕСТО
КРЕМНА

Улица Драгутина Селаковића

Улица Јаћима Врачарића
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Драгутин Селаковић
(1910-1941)из
Кремана.Учесник
Другог Светског рата.
Погинуо у борби
против окупатора у
Косовској Митровици

Јаћим Врачарић (1891
-1977)из Кремана.
Рођен у Кремнима код
Ужица 1891. године.
Учествовао је у
ратовима 1912-1918.
године као

поднаредник у
Четвртом (ужичком)
пешадијском пуку
Дринске дивизије.
Истакао се нарочито
на положајима око
Кајмакчалана. По
завршетку ратова
вратио се у родни крај.
Живео је у Ужицу и
Кремнима. Радећи у
Ужичкој војној
команди у
послератним
годинама, ревносно
прикупљао грађу о
ратовима и ратницима
из овог краја, нарочито
о ратницима који су
били у саставу
његовог Четвртог
(ужичког) пука
Дринске дивизије.
Јаћим Врачарић се
спомиње у списковима
одликованих 19161917. године у
Четвртом пуку. Умро
је у Кремнима 1977.
Године.Носилац
''Карађорђеве звезде''
за храброст.

Улица Миљка Врачарића
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Миљко Врачарић
(1913-1990) из
Кремана. Био је
пилот елитне
престоничке 81.
Бомбардерске групе а
до краја свог
официрског живота,
унапређен је у чин
капетана. Одликован
је сребрном медаљом
за храброст, а после
ДРугог светског рата
добио је цењено
британско
ваздухопловно
одликовање Орден
ваздухопловног крста.

Улица Здравка Селаковића

Улица Радована Филиповића

35. НАСЕЉЕНО МЕСТО
КЕСЕРОВИНА
ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Здравко Селаковић
(1885-1975),
Селаковић С. Здравко
је рођен у Кремнима
код Ужица 1886.
године. Све ратове
1912-1918. године
провео је у редовима
Четвртог (ужичког)
пешадијског пука
Дринске дивизије.
Истакао се храброшћу,
нарочито у борбама на
Кајмакчалану 1916.
године. Помиње се у
списковима
одликованих из
Четвртог пука у 19161917. години. У току
рата стекао је чин
поднаредника. После
рата вратио се у
Кремна, где је умро
1975. године. Носилац
је ''Албанске
споменице'' и Ордена
Милоша Обилића.
Радован Филиповић
(1940-2012), из
Кремана. Цео
животни век провео у
Кремнима где је као
први ветеринар из
овога краја радио свој
посао. Био је велики
добротвор који је
личним залагањем али
и као одборник
Скупштине општине
Ужице, дао велики
допринос за изградњу
путне
инфраструктуре у
Кремнима. Својим
залагањем је допринео
развоју пољопривреде,
туризма и других
привредних области у
Кремнима.

Улица Николе Пашића

Заједничка улица са
насељеним местом
Биоска

40. НАСЕЉЕНО МЕСТО
БУАР

Улица Јеловогорска

Назив улице већ
постоји у насељеном
месту Ужице, тако да
је ово наставак исте
улице

Улица Сарића Осоје

Заједничка улица са
већ постојећом улицом
Сарића Осоје у
насељеном месту
Ужице

41. НАСЕЉЕНО МЕСТО
ДУБОКО

Улица Љубице Чакаревић

Улица Царинска

ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Заједничка улица са
већ постојећом улицом
Сарића Осоје у
насељеном месту
Ужице

Peny6.nura Cp6trja

MI,IHHCTAPCTBO AP}ICABHE YTI PABE
I,I JIOKAJIHE CAMOYTIPABE
Eeorpag, Errpvauuuona 6
Epoj : 0 I 5'05 -35n020-24
AaryM: 2. ruapr 2020. roanHe

y

MunHcrapcrBo ApxaBHe ynpaBe

H

noKanHe caMoynpaBe, Ha ocHoBy unaaa94, a

ca qfiaHoM 93. 3axoua o loraaHoj caMoyrrpaBn (,,(}yor6eHra rnacHHK PC", 6p. 129101,
83/14-ap.sarcoH, l0l/16+p. 3aKoH u 47118), rocrynajylhu no 3axreBy rpaAa yIKHI{a, Cnynurruue
rpaAa, 6poj: I 6poj 0l 5-6118-2 ot27. Se6pyapa 2020. r'oArane H AoryHe I 6poj 015-6118-2 ot2.
uapra 2020, ro4uHe, gaje
Be,sH

CATJIACHOCT
fpaly VxHIry, CxynurnHu
Oanyre o yrep$Hnany Ha:lHBa yrrrlqa

rpaAa, ua Ilpegnor oAryKe

Oglyre o

H3MeHH

rd ApyrHx AeJronir HaceJbeHnx Mecra Ha repr.rropujn rpaaa

YNnqa.

O6pa3roil(eIb€l
fpag Vxuqe, Cxynurrnua rpara, Aocranuraje oBoM MuHlrcrapcrny 3axren 6poj:
I 6poj 0l 5-6118-2 oA27. Qedpyapa 2020. rotune H AonyHy I 6poj 015-6/18-2 o.q 2. uapra2020.
roAHHe, y vujerrr npmoryje llpe4nor offryte Offryre o H3MeHr,r Oaayrce o pnpfnuaruy Heu3HBa
ynnqa s [pyrHx AeJroBa HaceJbeHlrx Mesra Ha repr,rropuju rpaaa Yxnua (y AaJbeM reKcry:
flpe,qnon ognyrce), paAH AaBarba caruracHocrn.
Y crsraqy ca qJraHoM 94. 3anona o lomaruoj caMoynpaBlr (,,Cry:r6eHn HIaoHHK
PC", 6p. 129107,83/14-Ap. 3aKoH, 10Ul6-sp. 3aKoH H 47/18), Mnuncrapcrso je, auajyhry RHAy,

uu$opr*raquje rcoje je npal YxH(e AoeraBuo o rcropnjcxnu
a noA npeTnocTaBKoM Aa bnxoBe yJrore Hncy cnopHe y
pary,
piBMorpnno
cBsrcKoM
HaBeAeHH npeluor H Aano canracHoc Ha npeAlloxeHe
,{pyrou
n3MeHe, Kao y AHcno3?trHBy.

nsr,rely ocrzurot', noAarKe
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rHqHocTHMa JTOKaJTHO| KapaKrepa,
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