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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. 

закон, 101/16-др. 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, 113/2017, 27/2018-др. 

закон и 41/2018-др. закон), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/17), члана 

11. и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Tопола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/19), по претходно 

прибаљеној сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 015-05-00061/2020-24 
од 23.10.2020. године, 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је  
 

ОДЛУКУ   
о утврђивању назива улица и заселака у насељеним местима општине Топола  

Члан 1.   
Овом Одлуком се утврђују називи улица и заселока, без назива, у свим насељеним местима на 

територији општине Топола.   
Члан 2.   

Улицама без назива у насељеном месту Топола утврђују се следећи називи и то:   
1. Улици која почиње од постојеће улице Петра Николајевића Молера (кп 287/1), почиње у кп 5702 (КО 

Топола село), између кп 290/2 и кп 2945 (КО Топола село), протеже се дуж кп 5702 у којој се и 

завршава, између кп 362 и кп 2928 (КО Топола село), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: 

улица МИОДРАГА ЈОВАНОВИЋА. (Био је професор на Филозофском факултету у Београду, радио је и 

као кустос у Штипу у Македонији. Године 1989. објавио је монументалну монографију о цркви Светог 

Георгија на Опленцу у издању садашње Задужбине краља Петра. Био је историчар уметности. Живео је 

од 1932. до 2013. године. Иде границом са суседним насељеним местом Топола (село).)   
2. Улици која представља продужетак постојеће улице Петра Николајевића Молера (кп 287/1), почиње у 

кп 5702 (КО Топола село), између кп 69 и кп 2944 (КО Топола (село)), протеже се дуж кп 5702, кп 5705 

у којој се и завршава, између кп 51 и кп 2616 (КО топола село), а све у КО Топола (варошица), утврђује 

се назив: улица ПЕТРА НИКОЛАЈЕВИЋА МОЛЕРА. (Иде границом са суседним насељеним местом 

Топола (село).)  
3. Улици која почиње од постојеће улице Деспота Стефана Лазаревића (кп 2804/4), почиње у кп 78, између 

кп 77 и кп 86, протеже се дуж кп 78 у којој се и завршава, између кп 1 и кп 46, на граници са суседним 

насељеним местом Топола (село), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: улица ЈЕЛЕ 

ДОЈКИЋ. (Јелисавета Дојкић била је истакнута болничарка у време Првог светског рата, повлачила се 

преко Албаније и ревносно је обављала дужност медицинске сестре на Крфу као једина медицинска 

сестра Српкиња. На крају рата се озбиљно разболела и опорављала се у Швајцарској. Доживела је 

старост, живела је и умрла у Тополи 1985. године. Граничи се са суседним насељеним местом Топола 

(село).)   
4. Улици која представља продужетак постојеће улице Деспота Стефана Лазаревића (кп 2804/4), почиње у 

кп 5708 (КО Топола (село)), између кп 85 и кп 3470/1 (КО Топола (село)), протеже се дуж кп 5708 у којој 

се и завршава, између кп 22/1 и кп 3447/2 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), утврђује се 

назив: улица ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА. (Иде границом са суседним насељеним местом 

Топола (село).)  
5. Улици која почиње од постојеће улице Светосавска (кп 2808/1), почиње у кп 5634 (КО Топола (село)), 

између кп 968 и кп 5671 (КО Топола (село)), протеже се дуж кп 5634 и кп 3838 и завршава се у кп 3838 

(КО Топола (село)), између кп 1024 и кп 3832 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), 
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утврђује се назив: улица СВЕТОЗАРА МАТЕЈИЋА. (Припадао је истакнутој тополској породици 

Матејића, након студија у Хајделбергу и Минхену политички се ангажовао као напредњак и био је 

народни посланик. На прилазу Жабарима је извршен атентат на њега, преживео је, али је метак завршио 

у његовом грлу услед чега је и умро 1899. године јер се метак спустио у срце. Сматра се да је атентат 

имао политичку позадину. Иде границом са суседним насељеним местом Топола (село).)  
6. Улици која почиње од постојеће улице Београдска (кп 2809), почиње у кп 1040, између кп 1034 и кп 

1042, протеже се дуж кп 1040 у којој се и завршава, између кп 1037 и кп 1044, спојивши се са 

постојећом улицом Вука Карађића (кп 996), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: улица 

ЧЕДЕ ПАВЛОВИЋА. (Чедомир Павловић 1922-1999. Учитељ и сликар, пореклом из Божурње. Завршио 

је учитељску школу, а затим се усмерава ка сликарству где се проналази у пејзажној апстракцији. 

Врхунац каријере биле су његове међународне изложбе и студијска путовања. Породичну сликарску 

традицију наставила је његова ћерка Љиљана Павловић Деар.)  
7. Улици која је продужетак постојеће улице Београдска (кп 2809), почиње у кп 5723 (КО Топола (село)), 

између кп 1030 и кп 4020 (КО Топола (село)), протеже се дуж кп 5723 у којој се и завршава, између кп 

1024 и кп 4023 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: улица 

БЕОГРАДСКА. (Иде границом са суседним насељеним местом Топола (село).)  
8. Улици која почиње у кп 2823, између кп 1808 и кп 4452/2 (КО Топола (село)), протеже се дуж кп 2823 у 

којој се и завршава, између кп 489 и кп 4149/2 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), 

утврђује се назив: улица БРАЋЕ ЂУРИЋА. ( Гаврило Ђурић (1775 – око 1830) и Мијаило Ђурић (1767 – 
око 1840) Били су Карађорђеви гардисти (момци) истакли су се у Првом српском устанку. Нарочито се 

по јунаштву истицао Гаврило Ђурић. Међутим, обојица се нису опредељивали за друштвено-политички 

рад након устанака. И поред тога су остали у колективном сећању локалног станвништва као истакнути 

учесници Српске револуције. Иде границом са суседним насељеним местом Топола (село).)  
9. Улици која почиње у кп 740/2 (КО Божурња), између кп 2905 и кп 741 (КО Божурња), пролази кроз кп 

740/1, кп 740/5, кп 751, кп 793, кп 797/1 (КО Божурња) у којој се и завршава, између кп 2877 и кп 3375 

(КО Божурња), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: улица БОЖУРСКА. (Улица носи назив 

по биљци божур по којој је  село Божурња добило име. Иде границом са суседним насељеним местом 

Божурња.)  
10. Улици која је је продужетак постојеће улице Танаска Рајића (кп 2823), почиње у кп 2823, између кп 

1884/2 и кп 4461/1 (КО Топола (село)), пролази кроз кп 2823 у којој се и завршава, између кп 2803 и кп 

5292/1 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: улица ПЕРЕ БУРАЗЕРА 

(Петар Максимовић или популарно називан Пера Буразер, један је од потомака кнеза Јована 

Маринковића. Био је учитељ, а затим је радио и као кустос у цркви-маузолеју на Опленцу. Бавио се и 

друштвеним ангажманом, а био је омиљен код суграђана. Иначе је био близак пријатељ са хрватским и 

југословенским песником Тином Ујевићем. Умро је 2000-те године u 92-oj години живота и сахрањен је 

на Опленцу. Иде границом са суседним насељеним местом Топола (село).)  
11. Улици која је продужетак постојеће улице Карађорђева (кп 2818/1), почиње у кп 2909, између кп 2870 и 

кп 5292/1 (КО Топола (село)), пролази кроз кп 2909 у којој се и завршава, између кп 2874 и кп 5333 (КО 

Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Иде 

границом са суседним насељеним местом Топола (село).)    
12. Улица која је продужетак постојеће улице Булевар Вожда Карађорђа (кп 2804/1), почиње у кп 5628/1 

(КО Топола (село)), између кп 112 и кп 3569/4 (КО Топола (село)), пролази кроз кп 5628/1 (КО Топола 

(село)) у којој се и завршава, између кп 124 и кп 3573 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), 

утврђује се назив: БУЛЕВАР ВОЖДА КАРАЂОРЂА. (Наставак улице. Иде границом са суседним 

насељеним местом Топола (село).)   
13. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 2615, све у КО Топола (варошица), утврђује се 

назив: ПОЉЕ (По топониму.)  
Члан 3.  

Улицама у насељеном месту село Топола, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 5637), почиње у кп 4476, између кп 4502/2 и кп 4532/2, 

протеже се дуж кп 4476, кп 5740 у којој се и завршава, између кп 4469/1 и кп 4520, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ. (Она је била мајка Ђорђа Петровића, тј. 

Карађорђа. Сматра се да је сахрањена у непосредној близини ове улице на гробљу Бегир. Нажалост, 

место није препознатљиво. Живела је током друге половине 18. века а умрла је 1811. године, али се о 

њеном животу врло мало зна.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 4476), почиње у кп 4524, између кп 4513/1 и кп 4515/2, 

протеже се дуж кп 4524, кп 4517 у којој се и завршава, између кп 4519/1 и кп 4522, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица КАЛЦОВА (Небојша 1965 – 1991 и Живко Радојковић 1950 – 1991, били 

су учесници рата 1991. године. Погинули су у источној Славонији. Живели су у овој улици. Небојша је 

погинуо као младић и није оставио потомство. Био је познат под надимком „Калц“. Сахрањени су на 
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гробљу у Бегиру у селу Топола. Жеља мештана те улице била је да улица буде посвећена њима. Због 

чињенице да је Небојша Радојковић остао без потомства, улица ће носити његово име.)   
3. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 5637), почиње у кп 5742, између кп 4532/3 и кп 4545, 

протеже се дуж кп 5742, сече кп 4532/4, враћа се у кп 5742 у којој се и завршава, између кп 4540 и кп 

4883/1, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица БЕГИРСКА. (Бегир је гробље које се налази 

између Митровчића и Бора на подручју села Тополе, у непосредној близини је и истоимени извор. 

Иначе, је то било и старо тополско гробље. Реч је вероватно турског порекла па назив извора датира из 

периода османске владавине.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 5731/3), почиње у кп 5637, између кп 4555/2 и кп 4556/2, 

протеже се дуж кп 5637, кп 5738 у којој се и завршава, између кп 4423/4 и кп 4424/4, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица ПРОТЕ ЧЕДЕ ЂОРЂЕВИЋА. (Чедоммир Ђорђевић (1882-1936) био је 

угледни свештеник, стриц Ђорђе га је запазио као надарено дете и одлучио да га ишколује. То се 

завршило дипломирањем на Богословији са највишим оценама. После школе је одмах ступио у 

учиељску и свештеничку службу. Био је учесник ослободилачких ратова и носилац бројних признања и 

одликовања. Био је пријатељ Јована Скерлића и владике Николаја Велимировића.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 5637), почиње у кп 5731/3, између кп 4556/2 и кп 4600/1, 

протеже се дуж кп 5731/3, сече кп 4575/1, кп 4574 у којој се и завршава, спојивши се са предложеном 

Улицом 8 (кп 5734), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица КАРАУЛСКА. (Назив улице је 

према брду Караула које се издиже непосредно изнад Митровчића и дели географски подручје села 

Топола од Липовца. Претпоставља се да је етимолошки узрок назива некадашња граница, тј. погранични 

појас.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 5637), почиње у кп 4446/1, између кп 4430 и кп 4435, 

протеже се дуж кп 4446/1, кп 5638 у којој се и завршава, између кп 4449/2 и кп 4452/2, а све у КО 

Топола (село), утврђује се назив: улица ПРВОГ УСТАНКА. (Наставак од варошке улице која почиње од 

Визиторског центра).   
7. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 5739), почиње у кп 5731/1, између кп 4363 и кп 4573, 

протеже се дуж кп 5731/1, кп 4424/4 у којој се и завршава, између кп 4424/5 и кп 5731/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 4 (кп 5738), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица СТЕВАНА ЕРЕ. 
(Родоначелник данашњих Стевановића (некада Ерићи), на овом потезу имао своја имања. Био један од 

угледних домаћина. У почетку су данашњи Стевановићи били Вукајловићи, али су се оформили као 

посебна фамилија од Стевана „Ере“ током прве половине 19. века. На захтев мештана из ове фамилије 

која има 15 домаћинстава име улице је одређено по њиховом родоначелнику.) 
8. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 5637), почиње у кп 5739, између кп 4562/3 и кп 4567/2, 

протеже се дуж кп 5739, кп 5734, протеже се дуж кп 5714 у којој се и завршава, између кп 2795 и кп 

2858, спојивши се са предложеном Улицом 12 (кп 5630), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: 

улица ВИТЕЗОВА СОЛУНСКОГ ФРОНТА. (Главна улица у Митровчићу, с обзиром да је наставак 

улице Првог српског устанка носи назив по фронту формираном за време Првог светског рата чији је 

пробој 1918. означио победу српске војске и савезничких армија и ослобођење Србије. На тај начин се 

заокружује симболика споја почетка ослободилачке борбе Србије од 1804 и завршетка те борбе 1918. 

када је створена Краљевина СХС. Само из засеока за отаџбину је живот положило је у рату преко 30 

ратника.)  
9. Улици која почиње у кп 5731/1, између кп 4357/4 и кп 4370/1, протеже се дуж кп 5731/1, кп 5733 у којој 

се и завршава, између кп 4267 и кп 4344, спојивши се са предложеном Улицом 8 (кп 5733), а све у КО 

Топола (село), утврђује се назив: улица ЧИКИНО СОКАЧЕ. (Драгољуб Ђурић био је воденичар, 

предузимач и земљорадник из Митровчића. У Тополи и околини уважаван је као способан и поштен 

предузетниик и изузетно комуникативан човек. У току Другог светског рата био је у заробљеништву. 

Након рата се вратио свом послу и истицао се по томе што је уводио иновације у својим делатностима 

(први комбајн у овом крају је применио он). Његов отац Благоје је погинуо у Колубарској битки, а 

усинио га је стриц Радоје. Драгољуб у народу свима познат као „чика“ умро је 2002. године у 89-ој 

години живота. Назив улице је  на захтев мештана који живе у овој улици.) 
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 5731/1), почиње у кп 5731/1, између кп 4259 и кп 4385, 

протеже се дуж кп 5731/1 у којој се и завршава, између кп 4156 и кп 4191, спојивши се са предложеном 

Улицом 8 (кп 5739), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ЂОРЂА КАРАЂОРЂЕВИЋА. 
Најстарији син тада принца а затим и краља Петра I Карађорђевића. У току ослободилачких ратова 

истицао се јунаштвом борећи се раме уз раме са војницима, али је потом доживео због свог 

темперамента дугогодишњу изолацију од јавног живота. У Другом светском рату потврдио је 

патриотско држање одбијајући да буде кнез пронацистичке Србије, а затим је уважаван и од 

послератног режима и био је једини члан породице Карађорђевић који је остао у Србији. Живео је у 

Београду, потпуно изван јавног живота као слободан и пуноправан грађанин Југославије. Сахрањен је на 

Опленцу. Живео је од 1887 до 1972. Није имао потомство.)  
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11. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 5739), почиње у кп 5714, између кп 2786 и кп 2790/3, 

протеже се дуж кп 5714, кп 2787, сече кп 2776/1, кп 2774/3 у којој се и завршава, између кп 2774/2 и кп 

4219, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ПРОТЕ ЂОКЕ (Ђорђа Ђорђевића). (Ђорђе 

Ђорђевић (1833-1925) рођен у Митровчићу, завршио је Београдску богословију и постаје тополски 

свештеник. Био је упамћен као примеран и угледан свештеник и грађанин. Био је велики добротвор, 

зграда у којој се данас налази „Лили“ дрогерија је његова задужбина и назива се „Дом проте Ђоке“. Био 

је стриц Чеде Ђорђевића. Одликован је неколико пута, највише одликовање му је Орден Карађорђеве 

звезде трећег степена које је стекао 1920. год за животне заслуге.)  
12. Улици која почиње у кп 5629, између кп 2909 и кп 4171, протеже се дуж кп 5629, кп 5630, кп 5685 у 

којој се и завршава, између кп 2323/2 и кп 2328/2, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 

МИЛОРАДА С. ПЕТРОВИЋА (1892-1964 – из занатлијске породице из вароши Топола. Био је учесник 

Првог светског рата и један од 1300 каплара. Професионалну каријеру изградио је као рударски 

инжењер. Студирао је у Чешкој, а затим се ангажовао као директор за државне руднике и начелник 

управе за производњу угла при министарству рударства ФНРЈ. На Рударском факултету у Београду 

ангажује се након Другог светског рата, постао је професор, а затим и декан Факултета и основао је 

катедру за експлоатацију лежишта минералних сировина и пројектовање. Умро је  1964. године и 

сахрањен је на гробљу на Опленцу.   
13. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 5629), почиње у кп 5630, између кп 2856 и кп 2857, 

протеже се дуж кп 5630, кп 5791 у којој се и завршава, између кп 5803 и кп 2710 (КО Бања), а све у КО 

Топола (село), утврђује се назив: улица ПЕРЕ И НАДЕ КАКАШИЋ. (Петар Какашић је рођен 1938. 

године. Рођен је као треће дете од оца Косте, наставника математике и Наде, учитељице. У Кратову (С. 

Македонија) је провео кратко време. Током рата, 1943. године са мајком, сестром и братом бежи у 

Ниш. Мајка му умире у Нишу, тако да је као мали остао без мајке које се није ни сећао.  Бригу о њему 

преузела је у највећој мери најстарија сестра. Отац, уз помоћ пријатеља са троје деце одлази у Руму 

током 1943. године. Петар је у Руми завршио основну школу и гимназију. Медицински факултет је 

завршио у Скопљу. После завршеног факултета враћа се у Руму. Прво радно место добио је у селу 

Буђановци, близу Руме. У Руми упознаје Смиљу са којом се жени 1968. године. Са њом има троје деце. 

Посао у Тополи добија 1973. године. Специјализацију опште медицине завршио је у Београду. У дому 

здравља ради до 1991. године. Тада отвара прву специјалистичку приватну ординацију у Србији. 

Сарађивао је са великим бројем специјалиста широм тадашње Југослације. Био је посвећен послу за 

који је доста жртвовао. Имао је велики број хобија. Бавио се нумизматиком, пчеларством, политиком. 

Након одласка у пензију и даље је примао пацијенте докле год му је здравље то дозвољавало. Умро је 

2009. године.  
Нада Какашић је рођена у Сремској Митровици 1959. године. Родитељи су јој били професори 

математике. Основну школу и гимназију је завршила у Сремској Митровици, а Медицински факултет у 

Новом Саду. Факултет је завршпила у року са високим просеком. Прво радно место добија у једном 

селу код Сремске Митровице. Након тога долази у Наталинце где ради до преласка у дом здравља у 

Тополи у ком је постала и директор наредне 2000 године и ту функцију је успешно обављала 4 године. 

Затим је отворила и приватну специјалистичку ординацију 2005. године. У браку са Браном Игњатовић 

имала је два сина Владислава и Марка. Специјализацију опште медицине је завршила у Београду. 

Бавила се и друштвено-политичким ангажманом. Настрадала је у саобраћајној несрећи на Жабљаку 

2013. године са сином Марком и његовом вереницом.  Какашићи су у народу остали упамћени као 

изврсни дијагностичари и веома предусетљиви лекари неоспорне стручности и хуманости. ) 
14. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 5630), почиње у кп 2850, између кп 2822 и кп 2854, 

протеже се дуж кп 2850, кп 5713 у којој се и завршава, између кп 2830 и кп 2843, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица РАДОСЛАВА МАНОЈЛОВИЋА. (рођен је 3. новембра 1949. године у 

Тополи. Основну школу „Карађорђе“ и гимназију која се тада називала „Јован Скерлић“ завршава у 

родној Тополи као ученик прве генерације тополских гимназијалаца. Након тога уписује и веома 

успешно, у року завршава Стоматолошки факултет у Београду, а након приправничког стажа ког је 

одраио у Тополи специјализирао је протетику такође на Стоматолошком факултету у Београду. Стални 

посао налази у Крагујевцу. Оженио се Љиљаном Стојковић из Београда која му је била колегиница. 

Имали су ћерку Тању (1977) и сина Ивана (1981). Дана 23. јула 1983. код Жупање (Хрватска) страдала је 

целокупна породица Манојловић.  То је била највећа трагедија после Другог светског рата у Тополи. У 

знак сећања на ову породицу ова улица, у којој се налази и родна кућа Радослава Манојловића, носиће 

његово име.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 5630), почиње у кп 2717/4, између кп 2717/3 и кп 

2722/4, протеже се дуж кп 2717/4, сече кп 2722/3, кп 2722/5 у којој се и завршава, између кп 2720/1 и кп 

2720/2, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица СТРМОВСКА. (Ова улица носи назив једне 

стрмине која се налази између старог аранђеловачког пута и Ђурића и Милованчевића кућа у 
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Митровичићу. Сва домаћинства које улица обухвата припадају тој стрмини коју дели поток Палучке. 

Због стрмог терена она и носи назив Стрмово.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 5629), почиње у кп 5703, између кп 2877 и кп 2904, 

протеже се дуж кп 5703, сече кп 2937, протеже се дуж кп 5702 у којој се и завршава, између кп 2617/3 и 

кп 2947/2, спојивши се са предложеном Улицом 18 (кп 5702), а све у КО Топола (село), утврђује се 

назив: улица КНЕЗА АНДРИЈЕ ЈОКИЋА. (Андрија Јокић 1783 – 1825, Млађи брат Петра Јокића, био је 

трговац, учесник устанака против Турака. Заједно са Милојем Поповићем Ђаком учествује у Ђаковој 

буни 1825. године. После те буне постао је јасенички кнез, али је то био дар са „свиленим гајтаном“ јер 

је убрзо након тога убијен. О његовом животу и раду остало је неколико значајних чланака у 

„Тополским записима“. Породица Јокић оставила је неколико знаменитих потомака.)   
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 5703), почиње у кп 5703, између кп 2927 и кп 2929/1, 

протеже се дуж кп 5702 у којој се и завршава, између кп 2945 и кп 290/2 (КО Топола (варошица)), а све 

у КО Топола (село), утврђује се назив: улица МИОДРАГА ЈОВАНОВИЋА. (Био је професор на 

Филозофском факултету у Београду, радио је и као кустос у Штипу у Македонији. Године 1989. објавио 

је монументалну монографију о цркви Светог Георгија на Опленцу у издању садашње Задужбине краља 

Петра. Био је историчар уметности. Живео је од 1932. до 2013. године. Иде границом са суседним 

насељеним местом Топола (варошица).)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 5702), почиње у кп 5702, између кп 2945 и кп 69 (КО 

Топола (варошица)), протеже се дуж кп 5702 у којој се и завршава, између кп 2616 и кп 51 (КО Топола 

(варошица)), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ПЕТРА НИКОЛАЈЕВИЋА МОЛЕРА 

(Иде границом са суседним насељеним местом Топола (варошица).)  
19. Улици која је продужетак предложене Улице 3 (кп 78, КО Топола (варошица)), почиње у кп 5708, 

између кп 2503 и кп 46 (КО Топола (варошица)), пролази кроз кп 5708, кп 2542, кп 2559/1, кп 2560 у 

којој се и завршава, између кп 2558/1 и кп 2561/3, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 

ЈЕЛЕ ДОЈКИЋ – наставак. (Јелисавета Дојкић била је истакнута болничарка у време Првог светског 

рата, повлачила се преко Албаније и ревносно је обављала дужност медицинске сестре на Крфу као 

једина медицинска сестра Српкиња. На крају рата се озбиљно разболела и опорављала се у Швајцарској. 

Доживела је старост, живела је и умрла у Тополи 1985. године. Сахрањена је на опленачком гробљу.)   
20. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 5685), почиње у кп 5697, између кп 2665 и кп 2674, 

протеже се дуж кп 5697 у којој се и завршава, између кп 2365/1 и кп 2390, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица ДРАГОМИРА МАРИНКОВИЋА. (Драгомир Маринковић ? – 1944) био је 

ваздухопловни водник прве класе у авијацији краљевине Југославије. Учесник је ваздушних борби у 

Априлском рату и човек чија је судбина имала филмски сценарио у току Другог светског рата (побегао 

је из заробљеничког конвоја априла 1941, а затим је побегао и са стрељања). Међутим, није преживео 

рат јер је нестао 1944. у току рата није био компромитован као колаборант или квислниг. Запис о 

његовом животу оставила је његова кћи професорка историје и латинског језика Мирослава Анђелковић 

у „Тополским записима“. Његова фамилија су такође и данашњи Маринковићи који живе у Ваганцу. И 

управо ту је предвиђена и улица која ће носити име њиховог знаменитог претка.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 5697), почиње у кп 2679/5, између кп 2667 и кп 2679/4, 

протеже се дуж кп 2679/5, сече кп 2687/5 и завршава у кп 2698/1, између кп 2692 и кп 2698/4, а све у КО 

Топола (село), утврђује се назив: улица ДР. ДРАГОМИРА АЛЕМПИЈЕВИЋА. (Др Драгомир 

Алемпијевић рођен је 1902. године у Малим Пчелкицама код Крагујевца. Школовао се у Крагујевцу где 

је завршио гимназију, а затим је студирао медицину у Загребу и Београду где је и дипломирао. 

Специјализирао је хирургију. Али се у раном веку бавио и гинекологијом, акушерством и урологијом. 

Радио је до 1960. године у Тополи. Био је један од најпознатијих лекара који су свој животни век 

проводили у садашњем Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи. Био је 15 година управник дома здравља 

у Тополи и у том периоду је значајно допринео развоју медицине у нашем крају, нарочито у области 

хирургије. Године 1959. болницу у Тополи је посетио Де Бејки хирург који је први извео 

трансплантацију срца. Уживао је велики углед и поштовање суграђана као врхунски стручњак у области 

хирургије. Живео је читав век и био је познат по здравом начину живота. Умро је 2004. године. )  
22. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 5685), почиње у кп 5685, између кп 2436 и кп 2438, 

протеже се дуж кп 2411 у којој се и завршава, између кп 2413 и кп 2431/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 20 (кп 5697), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (По области из 

које потиче највећи део становника насеља. Реч је о фамилији која се доселила са Косова и Метохије, а 

оно је у склопу историјско-географске целине Стара Србија.)  
23. Улици која почиње у кп 5708, између кп 3470/1 и кп 85 (КО Топола (варошица)), протеже се дуж кп 

5708 у којој се и завршава, између кп 3447/2 и кп 22/1 (КО Топола (варошица)), а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА (наставак улице из суседног 

насељеног места Топола (варошица).)   
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24. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Топола (варошица), почиње у кп 5628/1, 

између кп 3569/4 и кп 112 (КО Топола (варошица)), протеже се дуж кп 5628/1, сече кп 3576, кп 3575, кп 

3573, кп 3614/2, протеже се дуж кп 5628/1 у којој се и завршава, између кп 3376/1 и кп 3424/2, спојивши 

се са предложеном Улицом 26 (кп 5628/1), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица БУЛЕВАР 

ВОЖДА КАРАЂОРЂА. (Иде границом са суседним насељеним местом Топола (варошица).)  
25. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 5628/1), почиње у кп 5628/1, између кп 3023 и кп 

3024/1, протеже се дуж кп 5628/1 у којој се и завршава, између кп 1500/1 и кп 1502/1, а све у КО Топола 
(село), утврђује се назив: улица РАДЕТОВА УЛИЦА. (Један од првих досељеника у Љубесело био је 

Раде, од њега потичу Павлићевићи по њему раније називани и Радићи. Доселио је око 1779. године у 

наш крај и уз Петронија у Крћевцу је свакако зачетник насељавања Калипоља, Љубесела и Крћевца. 

Знамо да је живео у 18. веку. )  
26. Улици која почиње од предложене Улице 25 (кп 5628/1), почиње у кп 5670, између кп 1930/3 и кп 1931, 

протеже се дуж кп 5670, сече кп 1925, враћа се у кп 5670, протеже се дуж кп 1849, кп 1832/3, кп 1847 у 

којој се и завршава, између кп 1840/1 и кп 1844/1, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: Улица 

КАЛИПОЉСКА. (По пределу на улазу у Тополу из правца Београда и Аранђеловца (нови пут).)  
27. Улици која почиње од предложене Улице 25 (кп 5628/1), почиње у кп 5663, између кп 1476/3 и кп 

1477/1, протеже се дуж кп 5663 у којој се и завршава, између кп 1467 и кп 1485, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица КУБРШНИЧКА. (По реци која протиче између насеља Крћевац и села 

Тополе, дели подручја месних заједница Крћевац и Митровчић. То је из Јасеницу и главна река овог 

дела Шумадије. Нажалост, пример је еколошке неодговорности.)   
28. Улици која почиње од предложене Улице 31 (кп 5671), почиње у кп 5716, између кп 5601 и кп 5625/1, 

протеже се дуж кп 5716 у којој се и завршава, између кп 3024/1 и кп 3376/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 25 (кп 5628/1), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица КНЕЗА 

МАТЕЈЕ ЈОВИЧИЋА. (Матија Јовичић 1775 – 1825, био је учесник и један од покретача Првог српског 

устанка као тополски кнез је историјски значајна личност за наш крај. Родоначелник је једне од 

најугледнијих тополских породица Матејића. После избијања устанка постао је јасенички кнез и уживао 

је велико поверење вожда Карађорђа као организатор и чувар реда и безбедности..)  
29. Улици која почиње од предложене Улице 28 (кп 5716), почиње у кп 3362/5, између кп 3362/1 и кп 3373, 

протеже се дуж кп 3362/5, кп 3363/1 у којој се и завршава, између кп 3353/4 и кп 3363/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 31 (кп 5671), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица МИЛАНА Ђ. 

МИЛИЋЕВИЋА. (Милан Ђ. Милићевић (Рипањ, 4. јун 1831 — Београд, 4/17. новембар 1908) је био 

књижевник, редовни члан Српског ученог друштва, члан Академије наука у Петрограду, Југословенске 

академије знаности и умјетности у Загребу, члан Српске краљевске академије у Београду, председник 

Српског археолошког друштва и један од оснивача Српске књижевне задруге. Једно време је радио и 

као учитељ основне школе „Карађорђе“ у Тополи.)  
30. Улици која почиње од предложене Улице 28 (кп 5716), почиње у кп 3357, између кп 3352 и кп 3358, 

протеже се дуж кп 3357, кп 3348 у којој се и завршава, између кп 3347/3 и кп 3353/3, спојивши се са 

предложеном Улицом 31 (кп 5671), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ДРАГИШЕ 

МАТЕЈИЋА. (1880-1948, припадао је тополској фамилији Матејића. Имао је врло занимљив живот. Био 

је припадник „Црне руке“, затим се истакао као предузимач и пријатељ краља Александра 

Карађорђевића, поседовао је врло значајне објекте у центру Београда, а у Тополи је подигао зграду која 

је била хотел „Матејић“ и која се налази сада у центру Тополе као културно-историјско добро под 

заштитом Завода за заштиту споменика културе. У току Другог светског рата није имао активну улогу.)  
31. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Топола (варошица), почиње у кп 5671, 

између кп 5634 и кп 133 (КО Топола (варошица)), протеже се дуж кп 5671 у којој се и завршава, између 

кп 3276 и кп 3363/8, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица СВЕТОСАВСКА. (наставак 

улице из насељеног места Топола варошица.) 
32. Улици која почиње од предложене Улице 31 (кп 5671), почиње у кп 3632, између кп 3631/1 и кп 3634/2, 

протеже се дуж кп 3632, сече кп 3635/3, кп 3788 у којој се и завршава, између кп 3636 и кп 3793, а све у 

КО Топола (село), утврђује се назив: улица РАДИШЕ ПАВЛИЋЕВИЋА. Радиша Павлићевић (1937 – 
1993) завршио је индустријску и економнску школу и студирао је туризам. Истицао се радом у области 

културе и био је једно време управник задужбине краља Петра на Опленцу. Писао је песме, приче, 

сатире итд. Сарађивао је и на емисијама Радиотелевизије Србије, тадашњег РТВ Београда.   
33. Улици која почиње од предложене Улице 31 (кп 5671), почиње у кп 5718, између кп 3080/1 и кп 3276, 

протеже се дуж кп 5718 у којој се и завршава, између кп 3689/3 и кп 3690/3, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица ДРАГОЉУБА ЖИВОЈИНОВИЋА. (Академик Драгољуб Живојиновић је једно 

од најпознатијих имена српске историографије друге половине 20. века и почетка овог века. Докторирао 

је на Пенсилванија универзитету у Филаделфији (САД), а постдокторске студије је завршио на 

престижном универзитету Харвард. За Тополу га везује интересовање за историју породице 

Карађорђевић што је крунисано његовом тротомном биографијом краља Петра I Карађорђевића. За 
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Тополу га везује и дугогодишње ангажовање око питања статуса Задужбине краља Петра Карађорђевића 

на Опленцу. Умро је 2016. године у 82. години живота.)  
34. Улици која почиње од предложене Улице 31 (кп 5671), почиње у кп 5717, између кп 3279/1 и кп 3306, 

протеже се дуж кп 5717, сече кп 3302/4, враћа се у кп 5717 и завршава у кп 3679, између кп 3234/2 и кп 

3680/1, спојивши се са предложеном Улицом 33 (кп 5718), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: 

улица ЖИКЕ И МИРЕ АНЂЕЛКОВИЋ. (Живорад Анђелковић (1939 – 2016) и Мирослава Анђелковић 

(1943 – 2018) Дугогодишњи професори историје и друштвених наука у средњој школи у Тополи. Цео 

радни век су провели у Тополи образујући генерације ученика гимназије и стручних смерова. Живорад 

Анђелковић се бавио и друштвеним активизмом, а био је својевремено и фудбалер нишког Радничког. 

Као професор остао је упамћен код ученика по својим анегдотама. )  
35. Улици која почиње од предложене Улице 48 (кп 5634), почиње у кп 5717, између кп 3785/3 и кп 3805/3, 

протеже се дуж кп 5717 у којој се и завршава, између кп 3315/2 и кп 3678/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 34 (кп 5717), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица КНЕЗА ЈОВАНА 

МАРИНКОВИЋА. (Јован Маринковић или Јован Тополац 1775 - 1830, био је такође учесник 

историјског збора у Орашцу када је подигнут устанак. Иако је био Карађорђев саборац уживао је 

поштовање и кнеза Милоша Обреновића који га је поставио и за члана београдског суда и јасеничког 

кнеза. Родоначелник је тополских Максимовића и Јовановића.)  
36. Улици која је продужетак постојеће улице Београдска (кп 2809, КО Топола (варошица)), почиње у кп 

5723, између кп 1030 (КО Топола (варошица)) и кп 4020, протеже се дуж кп 5723, кп 5773/2 у којој се и 

завршава, између кп 1024 (КО Топола (варошица)) и кп 4023, а све у КО Топола (село), утврђује се 

назив: улица БЕОГРАДСКА (Иде границом насељеног места Топола (варошица).)   
37. Улици која почиње од предложене Улице 38 (кп 5780), почиње у кп 4462, између кп 4461/1 и кп 4463/3, 

пролази кроз кп 4462, кп 5636/1, протеже се дуж кп 4940/2, кп 5636/1 у којој се и завршава, између кп 

5036/1 и кп 5054, спојивши се са предложеном Улицом 41 (кп 5636/1), а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица ДЕЈАНА ЛАЗАРЕВИЋА. (1971 – 2014, У време поплава које су 2014. задесиле 

Србију ватрогасац из Бора Дејан Лазаревић је изгубио живот 2014. године приликом интервенције када 

је покушао да спасе живот једном мештанину. Бујица га је однела у 43. години живота. Постхумно је 

одликован за хуманост и пожртвованост.)  
38. Улици која почиње од предложене Улице 35 (кп 4462), почиње у кп 5780, између кп 4461/1 и кп 1884/2 

(КО Топола (варошица)), протеже се дуж кп 5780 у којој се и завршава, између кп 5292/1 и кп 2803 (КО 

Топола (варошица)), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ПЕРЕ БУРАЗЕРА. (Петар 

Максимовић или популарно називан Пера Буразер (1908-2000), један је од потомака кнеза Јована 

Маринковића. Био је учитељ, а затим је радио и као кустос у цркви-маузолеју на Опленцу. Бавио се и 

друштвеним ангажманом, а био је омиљен код суграђана. Иначе је био близак пријатељ са хрватским и 

југословенским песником Тином Ујевићем. Иде границом насељеног места Топола (варошица). 
39. Улици која почиње од предложене Улице 37 (кп 5636/1), почиње у кп 5751, између кп 5031 и кп 5032/2, 

протеже се дуж кп 5751, кп 5748 у којој се и завршава, између кп 4995/2 и кп 4996, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица ЛАКИЋА. (Назив улице има три основа: 1) Микаило Лакић (живео 64 

године – 1890-око 1954 , Солунац, учесник ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918. године. 

Носилац је Карађорђеве звезде са мачевима, Ордена Белог орла, и Албанске споменице (Ордење је 

уочљиво на слици на надгробном споменику),  2) Најстарија сачувана кућа у Тополи је по њему названа 

Лакића кућа, а такође се у непосредној близини налази и 3) Лакића чесма.)  
40. Улици која почиње у кп 5781/3, између кп 5292/1 и кп 2870 (КО Топола (варошица)), протеже се дуж кп 

5781/3, кп 5781/2 и кп 5781/1 у којој се и завршава, између кп 5575/3 и кп 251 (КО Винча), а све у КО 

Топола (село), утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Наставак варошке улице. Иде границом 

насељеног места Топола (варошица).) 
41. Улици која почиње од предложене Улице 37 (кп 5636/1), почиње у кп 5752, између кп 5036/1 и кп 

5044/2, протеже се дуж кп 5752, кп 5037, кп 5748 у којој се и завршава, између кп 5352 и кп 5372, 

спојивши се са предложеном Улицом 44 (кп 5755), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 

МИЛАНА МАРКОВИЋА ЂАПЕ. (Био је један од ретких Тополаца који је почетком 19. века био 

писмен. Био је писар и земљорадник, а бавио се и музиком. Затим се ангажује несебично као обновитељ 

тополске школе 1822. године. Кнежевина Србија га је због тога наградила посебним признањем, а у 

историји школства у нашем крају је тако оставио неизбрисив траг. Умро је 1852. године у 75-ој години 

живота.  Сахрањен је на гробљу Бегир. Надгорбни споменик му је очуван и конзервиран.) 
42. Улици која почиње од предложене Улице 37 (кп 5636/1), почиње у кп 5636/1, између кп 5043/2 и кп 

5054, протеже се дуж кп 5636/1 у којој се и завршава, између кп 5140 и кп 5147, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица ТРИ ОРАЈА. (У засеоку Бор ово место је упечатљиво по три стабла 

ораха, сви мештани засеока се ту окупљају или се према том месту оријентишу. Традиционално се 

укоренио тај назив.)  
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43. Улици која почиње од предложене Улице 42 (кп 5636/1), почиње у кп 5037, између кп 5173 и кп 5636/2, 

протеже се дуж кп 5037, кп 5204, кп 5216 у којој се и завршава, између кп 5204 и кп 5219, а све у КО 

Топола (село), утврђује се назив: улица ВИКЕНДАШКА. (Узасеоку Бор ово место је упечатљиво по 

томе што су у том делу насеља углавном тзв. „викендаши“, тј. они који овде бораве приликом одмора, а 

живе и раде другде.)  
44. Улици која почиње у кп 5755, између кп 5352 и 5369/3, протеже се дуж кп 5755, кп 5362 у којој се и 

завршава, између кп 5355/1 и кп 5363, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: Улица ДР. БОЖЕ 

МИРИЋА ( Божидар Мирић рођен 1884. у Трстенику, умро у Београду после 1924. Био је први управник 

задужбинске болнице краља Петра у Тополи која је званично основана 1915. године. Медицину је 

завршио на Бечком универзитету, истицао се као хуманиста и национални радник, поготово у току 

ослободилачких ратова Србије. Био је носилац медаље за ревносну службу и крстом милосрђа. После 

рата је поново постао управник задужбинске болнице и плус је био срески лекар. Ипак га је рат коштао 

здравља и способности за рад. Године 1924. се повлачи и недуго затим у Београду и умире. Породични 

занат наставио је и његов син Боривоје.) 
45. Улици која почиње од предложене Улице 26 (кп 1849), почиње у кп 5670, између кп 1845/1 и кп 1846/1, 

протеже се дуж кп 5670, кп 1400/1 у којој се и завршава, између кп 3769/8 и кп 3770, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица ДР. РАДМИЛЕ ЂОРИЋ. (1903 – око 1975, прва лекарка у задужбинској 
болници у Тополи. Заједно са супругом Љубишом значајно допринела афирмацији болнице, бавила се 

интерном медицином, предавала је на клиници за инфективне болести при Медицинском факултету у 

Београду.)  
46. Улици која почиње од постојеће улице Светосавска (кп 2808/1, КО Топола (варошица)), почиње у кп 

5634, између кп 968 (КО Топола (варошица)) и кп 5671, протеже се дуж кп 5634 у којој се и завршава, 

између кп 1003 (Топола (варошица)) и кп 3805/3, утврђује се назив: улица СВЕТОЗАРА МАТЕЈИЋА 

(Припадао је истакнутој тополској породици Матејића, након студија у Хајделбергу и Минхену 

политички се ангажовао као напредњак и био је народни посланик. На прилазу Жабарима је извршен 

атентат на њега, преживео је, али је метак завршио у његовом грлу услед чега је и умро 1899. године јер 

се метак спустио у срце. Сматра се да је атентат имао политичку позадину. Иде границом насељеног 

места Топола (варошица).)  
47. Улица која почиње у кп 2823, између кп 1808 и кп 4452/2 (КО Топола (село)), протеже се дуж кп 2823 у 

којој се и завршава, између кп 489 и кп 4149/2 (КО Топола (село)), а све у КО Топола (варошица), 

утврђује се назив: улица БРАЋЕ ЂУРИЋА. ( Гаврило Ђурић (1775 – око 1830) и Мијаило Ђурић (1767 

– око 1840). или су Карађорђеви гардисти (момци) истакли су се у Првом српском устанку. Нарочито се 

по јунаштву истицао Гаврило Ђурић за ког се тврди да је убио крагујевачког муселима и да се истакао 

у ослобађању Београда. Међутим, обојица се нису опредељивали за друштвено-политички рад након 

устанака. Иде границом насељеног места Топола (село).)  
48. Засеок бр. 1 који се простире унутар површине кп 5087, кп 5106/2, све у КО Топола (село), утврђује се 

назив: ЈАБЛАНОВО. (По топониму.)  
Члан 4.  

Улицама у насељеном месту Белосавци, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње у кп 2469, између кп 1904/1 и кп 1916, улица се протеже дуж кп 2469 у којој се и 

завршава, између кп 765 и кп 761/2, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица ДЕСПОТА 

СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА. (Црква у Белосавцима посвећена је деспоту Стефану Лазаревићу који је 

проглашен од стране Српске православне цркве за светитеља.)  
2. Улици која почиње у кп 2472, између кп 1916 и кп 1915, улица се протеже дуж кп 2472 у којој се и 

завршава, између кп 690 и кп 1964, спојивши се са предложеним Улицама 4 и 5, а све у КО Белосавци, 

утврђује се назив: улица ЧЕДЕ АЛЕКСИЋА. (Живео је и радио у Белосавцима, био је предузетник и 

власник млина. У току Другог светског рата се истицао у добротворном раду. Помагао је сиромашнима 

и ратним разарањима погођеном становништву. Остао је упамћен и по томе што је у свакој прилици 

настојао да спаси суграђане од ратних немилости.) 
3. Улици која почиње од предложених Улица 1, 2 и 15, почиње у кп 2469, између кп 1906/3 и кп 1915, 

улица се протеже дуж кп 2469 у којој се и завршава, између кп 1932 и кп 2116/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 4, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица БЕОГРАДСКА. (Белосавци се 

налазе на путу Београд – Топола. Отуда и назив ове улице. На целој територији општине Топола, ова 

варошица је Београду најближе насеље.)  
4. Улици која почиње од предложених Улица 2 и 5, почиње у кп 2472, између кп 690 и кп 1964, улица се 

протеже дуж кп 2507 и кп 2469 у којој се и завршава, између кп 2084/8 и кп 2468/2, а све у КО 

Белосавци, утврђује се назив: улица ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА. (Белосавци су оформљени као 

насеље у време Првог српског устанка, отуда и назив улице. Устаничка борба у току овог устанка 

условила је и настанак Белосаваца (повлачење Карађорђеве војске из данашње Рашке 

области/Санџака).)   
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5. Улици која почиње од предложених Улица 2 и 4, почиње у кп 2472, између кп 690 и кп 1964, улица се 

протеже дуж кп 2472 у којој се и завршава, између кп 662 и кп 666/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 9, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица СВЕТОЗАРА ЂОРЂЕВИЋА САЂА. (Рођен у 

Белосавцима 1894, посветио се војном образовању у области инжењерије, ветеран је Ослободилачких 

ратова Србије од 1912. до 1918. године, један је од првих пилота у служби Краљевине Србије, у 

Француској се школује за авијатичара. Истакао се као ратни авијатичар и постао је потпуковник 

авијације. Био је носилац више одликовања (орден Белог орла, Орден „Милош Обилић“, Албанска 

споменица). Службовао је у Скољу и Београду и нарочито се бавио моторизацијом о чему је оставио 10 

томова стручне литературе. Други светски рат је провео у заробљеништву у Немачкој. А затим се враћа 

у отаџбину. Написао је неколико романа са ратном тематиком и оставио је своје ратне мемоаре „Кроз 

ратне вихоре“ и „Из минулих дана“. Поготво је важно напоменути да је и награђиван на међународном 

конкурсу за ратну приповетку. Умро је 1970.)   
6. Улици која почиње од предложене Улице 5, почиње у кп 2483 и кп 2478, између кп 656 и кп 677/2, 

улица се протеже дуж кп 2483 и кп 2478 у којој се и завршава, између кп 1969 и кп 1975, а све у КО 

Белосавци, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Белосавци настају захваљујући чињеници да је 

из Сјеничког краја (Корита) Карађорђе населио након повлачења 1809. године 180 досељеника из више 

данашњих фамилија (Мијовићи, Глишићи, Вуловићи, Радосављевићи...).)   
7. Улици која почиње од предложених Улица 5, 8 и 9, почиње у кп 2473, између кп 539 и кп 666/2, улица 

се протеже дуж кп 2473 и кп 729/2 у којој се и завршава, између кп 723/2 и кп 671/1, а све у КО 

Белосавци, утврђује се назив: улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА. (Краљ Југославије је 

био добротвор Белосаваца, године 1930. отворио је новоизграђену школску зграду и том приликом 

спомен плочу са именима Белосавчана који су погинули у Великом рату.)   
8. Улици која почиње од предложених Улица 5, 7 и 9, почиње у кп 2479, између кп 612/1 и кп 662, улица 

се протеже дуж кп 2479 у којој се и завршава, између кп 302 и кп 326/4 на граници са суседним 

насељеним местом Маскар, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица СЕСТАРА РАДОВИЋ. 

(Ћерке Даринке Радовић Радмила и Станка, убијене заједно са мајком Даринком маја 1943. Иначе им је 

отац Војислав, односно Даринкин супруг био заробљен у току Априлског рата. Основна школа у 

Белосавцима носи њихово име.) 
9. Улици која почиње од предложених Улица 5, 7 и 8, почиње у кп 2472, између кп 612/1 и кп 539, улица 

се протеже дуж кп 2472 у којој се и завршава, између кп 561/2 и кп 566/6 на граници са суседним 

насељеним местом Јеленац, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица АДМИРАЛА ГЕПРАТА. 

(легендарни адмирал Емил Гепрат је посетио Белосавце приликом посете Тополи. Посетио је школу и 

положио венац, дочекало га је 3000 људи. Кафеџија Тошић из села му је био познаник из Бизерте. 

Пролази кроз више насељених места. Текст који говори о овом догађају „Адмирал Гепрат у Шумадији“ 

објављен је у Тополским записима, број 7 (2018)., аутор Душан Алемпијевић. )  
10. Улици која почиње од предложене Улице 9, почиње у кп 2480, између кп 540/1 и кп 553/1, улица се 

протеже дуж кп 2480 у којој се и завршава, између кп 555 и кп 551/2, а све у КО Белосавци, утврђује се 

назив: улица ОСЛОБОЂЕЊА. (Белосавци су привржени ослободилачкој борби која је пратила Србију у 

последња два века њеног постојања. Нарочито у време устанака који су га изградили почетком 19. века, 

а затим значајним учешћем и жртвама у оба светска рата током 20. века.)  
11. Улици која почиње у кп 2468/1, између кп 439/2 и кп 427/1, улица се протеже дуж кп 2468/1, сече кп 

2101/4, протеже се дуж кп 2467/1 и кп 2510 у којој се и завршава, између кп 2312/2 и кп 1649 (КО 

Загорица), а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (Највећи део Белосаваца 

оформљен је после Карађорђевог повлачења из области Сјенице и Новог Пазара 1809. Године, осим 

првих 180 насељеника и још неколико фамилија је дошло у Белосавце из Сјеничког краја, отуда и назив 

једне улице по Рашкој области у којој се налази Сјеница, а све то је територија географско-историјске 

области Стара Србија. Иде границом насељеног места Загорица и пролази кроз више насељених места.)  
12. Улици која је продужетак предложене Улице 13 (кп 8, КО Загорица), почиње у кп 2511, између кп 2331 

и кп 2332/2, протеже се дуж кп 2503 и кп 2471, између кп 1723/2 и кп 1725/2, а све у КО Белосавци, 

утврђује се назив: улица КРФСКА. (У знак сећања на ратнике ослободилачких ратова Србије 1912-1918, 
назив једне улице биће према острву где су били смештени сви који су преживели повлачење преко 

Албаније. Нпр. Ивошевићев дневник се највише бави описом дешавања на Крфу после Албанске 

голготе и затим на Солунском фронту. Пролази кроз више насељених места)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 2471), почиње у кп 2476, између кп 1342/6 и кп 1702/1, 

улица се протеже дуж кп 2476, кп 2500 и кп 2513 у којој се и завршава, између кп 1347/2 и кп 1703 (КО 

Копљаре), а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица МИЛИЋА ТОШИЋА. (Ратни ветеран, 

познаник адмирала Гепрата, посетио га је адмирал Гепрат приликом обиласка нашег краја. Одржао је 

чувени говор пред 3000 људи. Белосавци су познати као варошица са угоститељском традицијом још из 

турског доба. За име Милића Тошића везује се и развитак угоститељске делатности у Белосавцима и 
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околини. Као власник кафане био је познат у овом делу Шумадије. Тошића кафана се још увек налази у 

селу.)   
14. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2476), почиње у кп 2476, између кп 1368 и кп 1367/3, 

улица се протеже дуж кп 2476, кп 2477 и кп 2498 у којој се и завршава, између кп 2153 и кп 2151/1, а све 

у КО Белосавци, утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (Белосавци припадају Шумадији, типично су 

шумадијско село са просторно-урбаним карактеристикама су пример насеља јужног обода Панонске 

низије, тј. појаса који ту низију раздваја од Динарских и Карпатских планина.)   
15. Улици која почиње од предложених Улица 1, 2 и 3 (кп 2469), почиње у кп 1905, између кп 1906/3 и кп 

1904/1, улица се протеже дуж кп 1905, кп 2477 и кп 2489 у којој се и завршава, између кп 1099/2 и кп 

1092, спојивши се са предложеном Улицом 16, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица 

ЛЕПОСАВЕ СИНЂЕЛИЋ. (Рођена 1941, умрла 2001. године. Директор школе, угледни просветни 

радник, била је и дугогдишњи директор Предшколске установе „Софија Ристић“ у Тополи. По речима 

њеног зета учитеља Даниловића, први чек од пензије стигао јој је на дан сахране. Остала је упамћена 

као узоран стручњак и омиљена суграђанка.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2477), почиње у кп 2488, између кп 1423/1 и кп 1140, 

улица се протеже дуж кп 2488 и кп 2470 у којој се и завршава, између кп 488/3 и кп 773/10, спојивши се 

са предложеном Улицом 11, а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица ЖИВАДИНА 

ПЕТРОВИЋА. Образложење: учитељ, друштвено ангажован, радио на изградњи школе за време краља 

Александра Карађорђевић. Био је управник школе у међуратно доба. У Белосавцима је провео животни 

век.  
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2470), почиње у кп 1057, између кп 1056 и кп 1039, 

улица се протеже дуж кп 1057 у којој се и завршава, између кп 1008/2 и кп 1015, а све у КО Белосавци, 

утврђује се назив: улица СВЕТОЗАРА ИВОШЕВИЋА. (Светозар П. Ивошевић, рођен је 1882. у 

Саранову, умро је 1949. у Белосавцима. Написао дневник о Албанској голготи, борбама на Кајмакчалану 

и дешавањима уочи пробоја Солунског фронта, објављен под називом „Мој ратни пут“. Хронолошки је 

обухваћен период од септембра 1915. до јануара 1919, с тим што је један део после тога изгубљен. Био је 

угледни свештеник и ратни ветеран. Заправо у време кад је писао дневник био је војни свештеник.)   
18. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2470), почиње у кп 2475, између кп 1104 и кп 1030, 

улица се протеже дуж кп 2475 у којој се и завршава, између кп 954 и кп 955, а све у КО Белосавци, 

утврђује се назив: улица ВУЈИЦЕ ИВАНОВИЋА. (Био је наставник математике у основној школи у 

Белосавцима, поред педагошке струке био је и војно лице, у војној служби био је резервни капетан ЈНА. 

Као свестрана личност укључује се и у друштвено-политички активизам, биран је за одборника у СО 

Топола. Као одборник је био један од најуспешнијих у историји села јер је у његово време урађена 

инфраструктура села.)   
19. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2470), почиње у кп 2470, између кп 1136/3 и кп 1038/3, 

улица се протеже дуж кп 2470 и кп 2514 у којој се и завршава, између кп 902 и кп 1595/3 (КО Копљаре), 

а све у КО Белосавци, утврђује се назив: улица ПИЛОТА МИЛИЋЕВИЋА. (Миладин Милићевић,  

Пилот у служби Британске краљевске авијације, истакнути ратни ветеран, познат по томе што је 

учествовао у бомбардовању нафтних поља у Плоештију, бомбардовао Берлин, учествовао на 

северноафричком фронту, носилац више одликовања (Викторијин крст). На тај начин је допринео 

победи антифашистичке коалиције у Другом светском рату.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2470), почиње у кп 2474, између кп 904/1 и кп 908/1, 

улица се протеже дуж кп 2474 у којој се и завршава, између кп 18/1 и кп 874/1, а све у КО Белосавци, 

утврђује се назив: улица ПОТПУКОВНИКА ЛУКОВИЋА. (Кузман Луковић, рођен је у Белосавцима, 

завршио подофицирску школу, у Првом светском рату напредовао до чина потпуковника. Познат као 

ослободилац Вишеграда и Сарајева. Био повереник краља Александра Карађорђевића за безбедност у 

Загребу постављен је личним указом краља, био војни аташе у Будипешти, Паризу... Носилац 

Карађорђеве звезде и низа великих одликовања. Умро у Загребу уочи Другог светског рата.)  
21. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 161, све у КО Белосавци, утврђује се назив: 

ДУРКОВ ДО. (По топониму.)  
Члан 5.   

Улицама у насељеном месту Блазнава, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2885), почиње у кп 2885, између кп 887/2 и кп 786/3, 

протеже се дуж кп 2885 и кп 2938 у којој се и завршава, између кп 760/1 и кп 1334 (КО Доња Шаторња), 

а све у КО Блазнава, утврђује се назив: улица ЈАСЕНИЧКА. (улица носи име по реци Јасеници која 

протиче кроз село Блазнаву, на улазу у село из правца Шаторње.) 
2. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 2876), почиње у кп 2874, између кп 882 и кп 821/1, 

протеже се дуж кп 2874 у којој се и завршава, између кп 509 и кп 525/4, а све у КО Блазнава, утврђује се 

назив: улица МИЛИВОЈА БЛАЗНАВЦА. (1824-1873, био је једна од кључних војних и политичких 

личности у периоду превирања након убиства Михаила Обреновића 1868. године. Познат је као први 
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свршени српски кадет војне академије (школовао се у Француској). Доспео је до генералског чина, а 

непосредно после убиства кнеза Михаила избија у први план као шеф намесништва малолетном Милану 

Обреновићу. Био је асматичар и приликом једног напада астме је издахнуо у 50-ој години живота. 

Пролази кроз више насељених места.)  
3. Улици која почиње од предложених Улица 1 и 5 (кп 2885), почиње у кп 2876, између кп 786/3 и кп 882, 

протеже се дуж кп 2876 у којој се и завршава, између кп 733 и кп 663, а све у КО Блазнава, утврђује се 

назив: улица ВУКА КАРАЏИЋА. (Блазнава има највероватније најстарију школу читавог Рудничког 

краја, стога можемо рећи да је имала и просветитељску улогу у времену кад је писменост у овом крају и 

генерално у Србији била маргинална. Нажалост, документација која је могла дати светло на историјат 

школе у том периоду је нестала у Првом светском рату. Грађани су изразили жељу да због тога улица 

носи име реформатора српског језика и писма.)   
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 2876), почиње у кп 2877, између кп 721 и кп 720, 

протеже се дуж кп 2877 у којој се и завршава, између кп 687/1 и кп 688, а све у КО Блазнава, утврђује се 

назив: улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА. (Назив улице је почаст учесницима Ослободилачких ратова 

Србије од 1912. до 1918. године. Блазнава је дала 42 ратника за слободу отаџбине, а велики број цивила 

је у току рата интерниран. На крају, пробојем Солунског фронта рат је завршен победом, отуда и назив 

„Солунски ратници“.)  
5. Улици која  почиње од предложене Улице 1 (кп 2885), почиње у кп 2885, између кп 887/2 и кп 882, 

протеже се дуж кп 2885, кп 2886 и кп 2887 у којој се и завршава, између кп 2910 и кп 2888, спојивши се 
са предложеном Улицом 14, а све у КО Блазнава, утврђује се назив: Улица КАРАЂОРЂЕВА. (По 

Карађорђу као кључној историјској личности нашег краја.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2887), почиње у кп 2898, између кп 1096 и кп 1097, 

протеже се дуж кп 2898 и кп 2897 у којој се и завршава, између кп 2305/2 и кп 2441/3, а све у КО 

Блазнава, утврђује се назив: улица НИКОЉСКА. (По манастиру из 15. века који је данас женски 

манастир и посвећен је светом Николи (отуда и назив). Манастир је захваљујући конзервацији рађеној 

од 1979. до 1988. године знатним делом задржао аутентичан облик. Представља изузетан културно-
историјски споменик и исходиште ходочашћа православних верника.)   

7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 2897), почиње у кп 2895, између кп 1319/3 и кп 1309, 

протеже се дуж кп 2895, кп 2893, пролази кроз кп 1082/4 и протеже дуж кп 2894, кп 1071 и кп 1073 у 

којој се и завршава, између кп 1038 и кп 1045/1, а све у КО Блазнава, утврђује се назив: улица 

АРХИМАНДРИТА ЈОВАНОВИЋА. (Архимандрит Алексије Јовановић рођен је у Блазнави 1895. 

године, школовао се у родном месту, затим у крагујевачкој гимназији и завршио је Богословију у 

Битољу. Одлази у Ослободилачке ратове са оцем и 4 брата. Регент Александар Карађорђевић га узима за 

личног исповедиоца, после Првог светског рата постаје народни посланик све до увођења 

Шестојануарске диктатуре. У току Другог светског рата постаје старешина манастира Студеница које је 

претворио у међународно прихватилиште за ратну сирочад и монахе прогнане из тадашње Јужне Србије 

(данас Северна Македонија). После Другог светског рата био је затворен због поседовања немачког 

пасоша и његових посета логору Дахау где је био и владика Николај Велимировић. Суђено му је и 

страдао је под тим оптужбама 1947. године. Био је носилац Карађорђеве звезде и добитник Ордена 

Светог Ђорђа за заслуге за цркву. Оставио је личну архиву у манастиру Студеница и архиву града 

Крагујевца. Један је од најистакнутијих Блазнаваца.) 
8. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 2897), почиње у кп 2896, између кп 1346/1 и кп 1345/5, 

протеже се дуж кп 2896, пролази кроз кп 1345/6, кп 1346/2 и кп 2896 у којој се и завршава, између кп 

1045/2 и кп 1049/2, спојивши се са предложеном Улицом 7, а све у КО  Блазнава, утврђује се назив: 

улица ЖИВОЈИНОВА СВЕТИЊА. Улица носи назив по извору који је у непосредној близини, а који је 

назив „Живојинова светиња“ добио према казивању да је извесни Живојин Шевић који је живео у првој 

половини 19. века, доживео чудесно излечење. Наиме, он је од рођења био глувонем, па је једном 

приликом заспао на том извору и пробудио се. Након тога је чуо и почео да говори. Од тада у народу се 

укоренио за овај извор назив „Живојинова светиња“.) 
9. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 2897), почиње у кп 2904, између кп 1100/4 и кп 1101/4, 

протеже се дуж кп 2904, кп 1099, пролаз кроз кп 1102/1 и протеже дуж кп 2904,  кп 2911 и кп 2913 у 

којој се и завршава, између кп 1554 и кп 1553, а све у КО Блазнава, утврђује се назив: улица МАТИ 

МИХАИЛЕ. (1916-2014, дугогодишња игуманија манастира Благовештење Рудничко (1948-2014). Била 

је веома омиљена од Блазнаваца. Иначе је већ постала у 1-ој години живота монахиња. Обележила је не 

само историју манастира Благовештење, већ и читавог Рудничког краја и Шумадијске епархије.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2887), почиње у кп 2908, између кп 1256/1 и кп 1251/1, 

протеже се дуж кп 2908 и кп 1620 у којој се и завршава, између кп 1504 и кп 1612/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 9, а све у КО Блазнава, утврђује се назив: улица БЛАГОВЕШТЕЊСКА. (По 

манастиру Благовештење Рудничко које се налази у суседним Страгарима. Кроз село Блазнаву протиче 

и поток који се зове Благовештенска река.)  
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11. Улици која почиње од предложених Улица 5 и 14 (кп 2887), почиње у кп 2910, између кп 1242 и кп 

1251/2, протеже се дуж кп 2910 у којој се и завршава, између кп 2212/1 и кп 2212/2, а све у КО Блазнава, 

утврђује се назив: улица ТАНАСКА РАЈИЋА. (1754-1815, истакнути устанички првак Српске 

револуције из овог краја. Познат је по томе што је посекао Сали-агу тзв. „Рудничког бика“, који је у 

народу изазивао огроман бес и гнев. Иначе је остао познат по јуначкој погибији у бици на Љубићу 1815. 

године. Рођени је Страгарац, али је имао огроман углед и поштовање целог рудничког краја, између 

осталог, и суседне Блазнаве.   
12. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 2910), почиње у кп 2265, између кп 2225/1 и кп 2224/3, 

протеже се дуж кп 2265 и кп 2209 у којој се и завршава, између кп 2210/2 и кп 2208/1, а све у КО 

Блазнава, утврђује се назив: улица ПРОТЕ ГЛИГОРИЈА. (Био је старешина Благовештења Рудничког од 

1791 до 1797, населио је Антонијевиће у Блазнаву и доселио се са братом из Никшића бежећи од 

Турака. Пописан је у Српском биографском речнику Матице српске.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 2910), почиње у кп 2914, између кп 1250 и кп 1242, 

протеже се дуж кп 2914, кп 2928, кп 2915 и кп 2916 у којој се и завршава, између кп 2103/1 и кп 2101, а 

све у КО Блазнава, утврђује се назив: улица ЈЕВРЕМ - КАПЕТАНА. (Јеврем Вукосављевић 1846 – 1876, 
био је један од највећих јунака Српско-турских ратова. Завршио је основну школу у Блазнави, а затим 

изучио терзијски занат. Након тога одлази у Београд и показује изузетне војничке способности 

напредујући у чин наредника. Ту тек почиње блиставу каријеру јер је послат у Русију где је био први 

Србин који је завршио чувену јункерску школу. Одлучио се да остане у руској царској служби где је 

постао и капетан. Међутим, чим је Србија ушла у рат 1876. он се одазвао и погинуо је јуначки на 

Чемерници код Ариља. Остао је упамћен као јунак, а Жика Марковић је оставио драгоцен запис о 

њему.) 
14. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2887), почиње у кп 2887, између кп 1241/1 и кп 1242, 

протеже се дуж кп 2887 и кп 2929 у којој се и завршава, на граници са суседним насељеним местом 

Маслошево, а све у КО Блазнава, утврђује се назив: улица СТРАГАРАЧКА. (По суседној варошици 

Страгари.)  
15. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине оивичене кп 631, кп 624, кп 1686 и кп 1678/1, све у КО 

Блазнава, утврђује се назив УРОШЕВИЋИ. (По топониму.)  
16. Засеоку бр. 2 који се проростире унутар површине кп 1754, а све у КО Блазнава, утврђује се назив 

ЦРНОГОРСКЕ ЛИВАДЕ. (По топониму.)  
17. Засеоку бр. 3 који се проростире унутар површине кп 454, а све у КО Блазнава, утврђује се назив: 

ЛОКВА (По топониму.)  
18. Засеоку бр. 4 који се простире унутар површине кп 107/2, све у КО Блазнава, утврђује се назив: 

МОШТАЊЕ. (По топониму.)  
Члан 6.  

Улицама у насељеном месту Божурња, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 3376), почиње у кп 3376, између кп 1490 и кп 1486/2, 

протеже се дуж кп 3376 у којој се и завршава, између кп 814/6 и кп 816/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 4, на граници са суседним насељеним местом Топола село, а све у КО Божурња, утврђује се 

назив: улица МИХАИЛА ПАВЛОВИЋА. (1840-1915 – бавио се трговином, учесник је српско-турских 

ратова 1876-78 и ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године. Заједно са братом Ђорђем стекао је 

велико богатство. Поклонили су земљиште, башту и двориште за школску зграду у селу о чему сведочи 

спомен плоча.)   
2. Улиц која почиње од предложене Улице 1 (кп 3376), почиње у кп 3375, између кп 1411/2 и кп 801, 

протеже се дуж кп 3375 и кп 3399 у којој се и завршава, спојивши се са предложеном Улицом 4, на 

граници са суседним насељеним местом Топола село, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица 

ПУКОВНИКА СТЕВАНА ШБАВИЋА. (Пуковник Стеван Швабић 1865-1935, истакнути ратни ветеран 

познат по диверзији којом је успео да одбрани Љубљану од италијанске окупације. Словенци су га 

уткали у своју ослободилачку историју и културу сећања. Иначе је био коњички официр и учесник је 

ослободилачких ратова Србије.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3376), почиње у кп 935, између кп 913/1 и кп 822/1, 

протеже се дуж кп 935, кп 1428, кп 961, кп 3379 и кп 1433/2 у којој се и завршава, између кп 1434/1 и кп 

1437/1, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ДРАГИШЕ НЕДОВИЋА. (1916-1966, српски 

композитор, текстописац и музичар. Рођен је у Крагујевцу, у животу је доста путовао по разним 

крајевима некадашње заједничке државе и свуда је оставио трага својим композицијама (Далмација, 

БиХ, моравска Србија). За Тополу и наш крај га трајно везују песме животне тематике, али је свакако 

најважнија песма у том смислу „Обраше се виногради“. Избегао је за длаку смрт у Шумарицама јер га је 

препознао као композитора један Немац. Затим је рат провео у заробљеништву у Немачкој (Дормаген), 

након тога се вратио у Југославију, у свој родни град у ком је и умро 1966. године. 
4. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 3399), почиње у кп 3400, између кп 798/5 и кп 5526/1 

(КО Топола село), протеже се дуж кп 3400 у којој се и завршава, између кп 855/3 и кп 5452/2 (КО 
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Топола село), а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Наставак варошке улице. 

Иде границом насељеног места Топола (варошица).) 
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 3400), почиње у кп 3377, између кп 852 и кп 842, 

протеже се дуж кп 3377 у којој се и завршава, између кп 3277 и кп 3265/6, а све у КО Божурња, утврђује 

се назив: улица ЈЕРЕМИЈЕ ПАВЛОВИЋА. (1881 – 1931) био је учитељ, учесник је ослободилачких 

ратова Србије од 1912. до 1918. Бавио се и пословима школског надзорника и етнографским 

истраживањима из којих су проистекле и монографије и животу и обичајима народа у данашњој 

Македонији, јасеничком и качерском крају.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3376), почиње у кп 3376, између кп 1490 и кп 1605, 

протеже се дуж кп 3376 и кп 3380 у којој се и завршава, између кп 2710 и кп 2708/1, а све у КО 

Божурња, утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА. (Назив улице је почаст учесницима 

ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918. Међу којима се нарочито истакао пуковник Швабић. У 

Првом светском рату погинуло је 128 житеља села.)  
7. Улици која  почиње од предложене Улице 6 (кп 3380), почиње у кп 3380, између кп 3001 и кп 2710, 

протеже се дуж кп 3380 и кп 3407 у којој се и завршава, између кп 3325 и кп 601 (КО Овсиште), а све у 

КО Божурња, утврђује се назив: улица СРЕТЕЊСКА. (Дан почетка Првог српског устанка и дан Првог 

српског Устава. Заједничка са суседним насељеним местом Овсиште.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 3380), почиње у кп 2918, између кп 2982 и кп 2891, 

протеже се дуж кп 2918 и кп 2933 у којој се и завршава, између кп 2857/2 и кп 2867/2, а све у КО 

Божурња, утврђује се назив: Улица ДРЕЊАЧКА. (По сеоском крају Дрењак.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3376), почиње у кп 1031, између кп 1605 и кп 1486/2, 

протеже се дуж кп 1031 у којој се и завршава, између кп 1353 и кп 1334/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 11, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ЂОРЂА ПАВЛОВИЋА. (Заједно са братом се 

истакао као трговац и предузетник. Познат је по томе што је своју кућу на Сењаку унајмио Управи 

двора за боравак краља Петра, иначе се она и данас зове кућа краља Петра.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 1031), почиње у кп 1617, између кп 1616 и кп 1618/3, 

протеже се дуж кп 1617 у којој се и завршава, између кп 1670 и кп 1672, а све у КО Божурња, утврђује 

се назив: улица ЋИРИЛА ЈОВИЧИЋА. (Био је истакнути свештеник који се образовао на Духовној 

академији у Москви, био је професор гимназије и војне академије, а и управник Народне библиотеке и 

ректор Богословије. Живео је од 1839. до 1908. године.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 1031), почиње у кп 1031, између кп 1336 и кп 1334/2, 

протеже се дуж кп 1031 у којој се и завршава, између кп 209/2 и кп 213, спојивши се са предложеном 

Улицом 20, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ВИНОГРАДАРСКА. (Село Божурња лежи на 

винородним падинам Опленца са јужне стране, у правцу Крагујевцу.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1031), почиње у кп 1086, између кп 1038/3 и кп 1042/2, 

протеже се дуж кп 1086 и кп 1065 у којој се и завршава, између кп 1071 и кп 1058, а све у КО Божурња, 

утврђује се назив: улица МЕТАЉКА. (По сеоском крају.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1031), почиње у кп 331, између кп 332 и кп 330, 

протеже се дуж кп 331 у којој се и завршава, између кп 1126 и кп 1124, а све у КО Божурња, утврђује се 

назив: улица ЈАСЕНИЧКА. (Јасеница је кључна божурачка река око које су сконцентрисана плодна 

поља која пружају услове за узгајање ратарских култура.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1031), почиње у кп 281, између кп 322 и кп 321, 

протеже се дуж кп 281 у којој се и завршава, између кп 279 и кп 284, а све у КО Божурња, утврђује се 

назив: улица ПЕТРОВА (Родоначелник фамилије Чолић у Божурњи. Према писању Боривоја 

Дробњаковића доселио се из Сјенице Курта Демир, не знамо да ли се он покрстио или је Петар његов 

син са којим се доселио у Божурњу.)   
15. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1031), почиње у кп 990, између кп 1007 и кп 1339, 

протеже се дуж кп 990 у којој се и завршава, између кп 993 и кп 983, а све у КО Божурња, утврђује се 

назив: улица ПАВЛА ШВАБИЋА. (1861-1926, такође богослов који је завршио Духовну академију и 

Петрограду, био је професор у београдској гимназији и Богословији Св. Сава у Београду. Био је и 

начелник у министарству вера тадашње Краљевине СХС.)  
16. Улици која почиње између кп 596/2 КО Божурња и кп 2699 КО Топола варошица. Иде дуж кп 3369 и 

994, завршава се између кп 500и 508/1, као продужетак постојеће улице из Топола варошица, а све у КО 

Божурња, утврђује се назив: улица ИВЕ АНДРИЋА. (продужетак постојеће улице из Топола 

(варошица).) 
17. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1031), почиње у кп 3373, између кп 1013 и кп 1027/1, 

протеже се дуж кп 3373 у којој се и завршава, између кп 511/2 и кп 530, спојивши се са предложеном 

Улицом 16, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица НИКОЛАЈА КРАСНОВА. (рођен у Хоматину 

код Москве 1864, умро у Београду 1939. године) Руски архитекта,врхунски стручњак за уређење 

ентеријера. Надгледао је и пројектовао осликавање ентеријера цркве Светог Георгија на Опленцу, тј. 

израду чувеног мозаика.)  
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18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 3373), почиње у кп 3372, између кп 1020 и кп 342/2, 

протеже се дуж кп 3372 у којој се и завршава, између кп 439 и кп 366/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 19, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица БУКРЕЧКА. (Улица носи назив по једном од 

два сеоска краја – Букречу.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 3366/2), почиње у кп 2822 (КО Топола варошица), 

између кп 147/1 и кп 2810, протеже се дуж кп 2822 у којој се и завршава, између кп 554/2 (све у КО 

Божурња) и кп 2780 (КО Топола варошица), утврђује се назив: улица БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 

(наставак улице која носи тај назив носи у насељеном месту Топола варошица.) 
20. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2822,КО Топола варошица), почиње у кп 3366/2, 

између кп 147/1 и кп 141/1, протеже се дуж кп 3366/2, кп 3395 и кп 3368, сече кп 2434/3, кп 2447/2 и кп 

3384 у којој се и завршава, између кп 3362 и кп 3363, на граници са суседним насељеним местом Горња 

Трнава, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (Село Божурња је типично 

шумадијско село полуразбијеног типа које се налази непосредно у близини Тополе на јужној падини 

Опленца између два кључна регионална пута Топола – Чачак и Топола – Крагујевац.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 3380), почиње у кп 2195, између кп 3001 и кп 2708/1, 

протеже се дуж кп 2195 у којој се и завршава, између кп 2629 и кп 2557, спојивши се са предложеном 

Улицом 25, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ИЗВОРСКА. (По извору који се налази у 

непосредној близини.)  
22. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 2367), почиње у кп 3118, између кп 2629 и кп 2636/4, 

протеже се дуж кп 3118 у којој се и завршава, између кп 3190/1 и кп 3321/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 7, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица СТАРОСЕЛСКА. (Божурња је 

настала на месту некадашњег селишта, тј. напуштеног сеоског насеља које је остало упамћено као Старо 

Село. Из њега настаје Божурња.)   
23. Улици која почиње од предложене Улице 22 (кп 3118), почиње у кп 2304, између кп 3185 и кп 3183, 

протеже се дуж кп 2304, пролази кроз кп 3195, протеже се дуж кп 2298/3, кп 2299, кп 3383, кп 3173, кп 

2367 и кп 3368 у којој се и завршава, између кп 2422 и кп 2424, спојивши се са предложеном Улицом 26, 

а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица УМСКА. (Део села који је препознатљив по извору Ума и 

отуд тај назив.)  
24. Улици која почиње од предложене Улице 25 (кп 2195), почиње у кп 2367, између кп 2629 и кп 2628, 

протеже се дуж кп 2367 и кп 2284 у којој се и завршава, између кп 2205/2 и кп 2206, спојивши се са 

предложеном Улицом 25, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА. 

(Божурња је такође значајно допринела борби Србије за ослобођење од турске власти, нарочито у време 

Првог српског устанка. Божурци су се зато истицали и касније као присталице „Тополашке“ политичке 

опције.)   
25. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 2112), почиње у кп 2195, између кп 2629 и кп 2592, 

протеже се дуж кп 2195 и кп 2188 у којој се и завршава, између кп 2128/1 и кп 2189, спојивши се са 

предложеном Улицом 26, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ЦЕРСКА. (По једном од два 

сеоска краја - Церју.)   
26. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 3368), почиње у кп 3368, између кп 1999/1 и кп 1965/1, 

протеже се дуж кп 3368, сече кп 2434/3, кп 2447/2 и протеже се дуж кп 3384 у којој се и завршава, 

између кп 3363 и кп 3362 на граници са суседним насељеним местом Овсиште, а све у КО Божурња, 

утврђује се назив: улица ИЛИЈЕ ХАЏИЋА. (Један од истакнутих Карађорђевих момака (гардиста), 

учествовао је на историјском орашачком збору 1804. године. Живео је крајем 18. и у првој половини 19. 

века, нема ближих података о њему.)  
27. Улици која почиње од предложене Улице 25 (кп 2195), почиње у кп 2112, између кп 2591 и кп 2557, 

протеже се дуж кп 2112 и кп 1998 у којој се и завршава, између кп 1991/3 и кп 1999/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 26, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица ДУШАНА БАРАНИНА. 

(Истакнути књижевник, надахнут Тополом и тековинама устаничке борбе у време Српске револуције 

(1804-1833). Писао је историјске романе као публициста, радио је као учитељ. Сахрањен је на 

опленачком гробљу. Иначе је оставио легат библиотеци „Радоје Домановић“ и за Тополу га нарочито 

везује биографија о Карађорђу. Живео је од 1903. до 1978. године.)  
28. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 2112), почиње у кп 3381, између кп 2580/1 и кп 1778, 

протеже се дуж кп 3381 у којој се и завршава, између кп 1743 и кп 1807, а све у КО Божурња, утврђује 

се назив: улица ХАЏИ РАДОВАНОВА. (Родоначелник неколико фамилија у селу (Живановићи, Гајићи, 

Глишићи, Јовичићи, Велићи), доселио се из Сјенице. Био је познат као сточар, отуда су за звали 

„хаџија“. Иначе је био близак Карађорђу још од фрајкорских дана из времена Кочине Крајине. Помиње 

се у Дробњаковићевој антропогеографској студији о јасеничком крају. Није познато кад је рођен и кад је 

умро, али је живео у другој половини 18. и у првој половини 19. века.)  
29. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 3368), почиње у кп 3368, између кп 1191/1 и кп 1174/2, 

протеже се дуж кп 1829 у којој се и завршава, између кп 1946 и кп 1921/3, а све у КО Божурња, утврђује 

се назив: улица КЛЕЊАЧКА. (По сеоском крају Клењак.)  
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30. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 3375), почиње у кп 797/1, сече кп 796/1, кп 765, кп 753, 

кп 740/2 у којој се и завршава, а све у КО Божурња, утврђује се назив: улица БОЖУРСКА. (Улица носи 

назив по биљци божур по којој је село Божурња добило име. Иде границом са суседним насељеним 

местом Топола (варошица). Етимолошки, назив има укорењеност у косовском предању које божур 

представља као фитоморфно обележје Косовског боја.)  
Члан 7.  

Улицама у насељеном месту Винча, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2306/1), почиње у кп 2313, између кп 907/1 и кп 923, 

улица се протеже дуж кп 2313 у којој се и завршава, између кп 1175 и кп 1181, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ЦАРЕВАЧКА. (Разлог именовања улице је извор Царевац који се налази у 

близини кућа које покривају ову улицу.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2343), почиње у кп 2306/1, између кп 562/6 и кп 616, 

улица се протеже дуж кп 2306/1 у којој се и завршава, између кп 1566/1 и кп 1570, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ДУШАНА СТАНКОВИЋА. (Био је професор пољопривредном факултету у 

Београду, писац стручних монографија и научник светског гласа. Рођен је 1908. године у Винчи. 

Основну школу завршава у Винчи, затим гимназију и Пољопривредни факултет у Београду. Постаје и 

први доктор наука из села. Специјализовао се за воћарство и успоставља сарадњу са знаменитим 

воћарима села Винче и Пласковца. Као универзитетски професор учествовао је на бројним научним 

скуповима и био је гостујући предавач у иностранству. Постао је чак и председник светске организације 

за унапређење воћарства при Уједињеним нацијама. Почетком 70-их радио је на пројекту претварања 

Винче у соларно село, тј. село које би се искључиво напајало сунчевом енергијом што је био изузетно 

револуционаран подухват за то време. Нажалост, пројекат није реализован. Умро је 1990. године.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2306/1), почиње у кп 2320, између кп 857/1 и кп 890/1, 

улица се протеже дуж кп 2320, сече кп 857/4 и враћа се у кп 2320 у којој се и завршава, између кп 1439/2 

и кп 1522/2, а све у КО Винча, утврђује се назив: улица ГЕНЕРАЛА СТАНКОВИЋА. ( Миливоје 

Станковић 1922 – 2007, био је сарадник Милића Радовановића још као гимназијалац, пoслe II свeтскoг 

рaтa зaвршиo нajвишe вojнe шкoлe у Русиjи и СAД, након чега је постао гeнeрaл-пoтпукoвник и 

глaвнoкoмaндуjући aртиљeриjoм бившe СФРJ. Рoђeн и сaхрaњeн у Винчи. Написао је читав низ 

стручних монографија („Самоходна артиљерија“, „Историјски осврт на употребу артиљерије у 

здруженом боју“, „Противтенковска одбрана“, „Противоклопна борба“) а за село Винчу га везује 

монографија коју је написао о народном хероју Милићу Радовановићу а објављена је 1986. године у 

Тополи. Писао је и радио драме, из мемоартистике се издваја са књигом „Топови су нас зближили“  из 

области историографије најзначајнија му је књига „Први шумадијски партизански одред“ која је у 

неколико наврата и научно цитирана. ) 
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 2320), почиње у кп 2358, између кп 1343/1 и кп 1425, 

улица се протеже дуж кп 2358 у којој се и завршава, између кп 1417/2 и кп 1419/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 5 (кп 2291), а све у КО Винча, утврђује се назив: улица МИЛАДИНА 

ГАВРИЛОВИЋА. (Рођен 1949. у Винчи, умро 2012. и сахрањен у родном селу. Истакнути културни 

прегалац, био је директор Народног универзитета „Софија Ристић“, а затим и Центра за културу који 

постаје поново Задужбина краља Петра I Карађорђевића. У преломним моментима краја 80-их и почетка 

90-их покреће причу повратка чланова династије Карађорђевић у Србију што је и реализовано укидањем 

одлука АВНОЈ-а и послератних власти да се то њима ускрати. Задужбина је у његово време објавила као 

издаваштво неколико значајних монографија.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2350/2), почиње у кп 2291/1, између кп 116/2 и кп 117, 

протеже се дуж кп 2291 и кп 2320 у којој се и завршава, између кп 1470/2 и кп 1471/2, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ВЕЛИКОПОЉСКА (Одувек се звао пут за Велико поље, спаја пут Топола – 
Рудник од Александровића са путом Метеризе – Пласковац и пролази кроз засеок – Велико Поље, које 

се так зове од давнина.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2291), почиње у кп 2292, између кп 144 и кп 149, улица 

се протеже дуж кп 2292 у којој се и завршава, између кп 1242/1 и кп 1288/1, а све у КО Винча, утврђује 

се назив: улица КАПЕТАНА АЛЕКСАНДРОВИЋА, (Љубомир Александровић 1885 – 1960, Истакнути 

учесник ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918. године. Бавио се земљорадњом, али је у рату 

испекао и ратнички занат. Служио је у коњици. Постао је командир ескадрона (коњичка формација) и 

добио је чин капетана. После рата се вратио свом земљорадничком занимању. Сахрањен је на старом 

винчанском гробљу.)   
7. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Божурња, почиње у кп 2350/2, између кп 

73/1 и кп 5452/2 (КО Топола село), улица се протеже дуж кп 2350/2, кп 2301, у којој се и завршава, 
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између кп 561/2 и кп 562/6, спојивши се са предложеном Улицом 10 (кп 2343), а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Разлог именовања улице је историјска личност од кључног 

значаја за цео крај, стога и за село Винчу. Иде границом насеља са суседним насељеним местом Топола 

(село).)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2350/2), почиње у кп 2295, између кп 242/1 и кп 251, 

улица се протеже дуж кп 2295, кп 2296 у којој се и завршава, између кп 342/2 и кп 368/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 10 (кп 2297), а све у КО Винча, утврђује се назив: улица УСТАНИЧКА (назив 

улице по узору на београдску улицу је адекватан тополском крају као устаничком. Винча је насеље које 

је одувек неговало слободарску традицију и дало је неколицину истакнутих ратника у последња два века 

борбе за слободу српске државе и народа.) 
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 2295), почиње у кп 2291, између кп 242/1 и кп 248/1, 

улица се протеже дуж кп 2291 у којој се и завршава, између кп 130/3 и кп 236/1, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ИЛИЈЕ РАЈКОВИЋА. (Добротвор и покровитељ покретања и оснивања школе 

у Винчи. Својевремено је своју приватну кућу претворио у школу док није дошло до подизања посебне 

школске зграде у селу. Био је локални свештеник. Живео је у другој половини 19. века.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2301), почиње у кп 2297, између кп 364/2 и кп 379, улица 

се протеже дуж кп 2297, сече кп 334, пролази кроз кп 333 и кп 335/1 у којој се и завршава, између кп 

330/1 и кп 335/2, а све у КО Винча, утврђује се назив: улица МОШЕ СТЕВАНОВИЋА. (Момир 

Стевановић (1929 – 2011) Незаобилазна личност тополске просвете друге половине прошлог века. 

Завршио је Филозофски факултет у Београду и са својом супругом и колегиницом Олгом је радио у 

школи. Обоје су били професори филозофије. Он је  био  покретач оснивања и дугогодишњи директор 

Тополске гимназије и Образовно-васпитног центра „Милић Радовановић“ у Тополи. Ту функцију је 

обављао од 1967. до 1992. када је и отишао у пензију. Остао је упамћен као узоран директор који је умео 

да развија комуникацију са колегама и ради на унапређењу рада школе). У два наврата био је и 

председник општине Топола 1962. и 1967. Последње године живота провео је у Тополи и родној Винчи.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2301), почиње у кп 2292, између кп 304/3 и кп 530/5, 

улица се протеже дуж кп 2292 у којој се и завршава, између кп 1204 и кп 1213, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ВИНОГРАДАРСКА. (Винча представља виноградарски крај и, будући да се 

налази на падинама планине Венчац, врло је погодан за развијање виноградарства и производње вина. У 

Винчи постоји неколико винарија међу којима је Винарија „Александровић“ престижна у савременом 

винарству.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2301), почиње у кп 2343, између кп 616 и кп 86/5 (КО 

Доња Шаторња), улица се протеже дуж кп 2343, сече кп 651/10 и враћа се у кп 2343 у којој се и 

завршава, између кп 651/12 и кп 235/3 (КО Доња Шаторња), на граници са суседним насељеним местом 

Доња Шаторња, а све у КО Винча, утврђује се назив: улица ЋУМУРАНСКА  (Предложена Улица 15 иде 

границом насеља тако да је заједничка са суседним насељеним местом Доња Шаторња. (Овај предео је 

био познат као Ђумурана, тј. место где се некада вадио угаљ. Отуда и назив. Иначе је туда пролазила и 

пруга (Лајковска улица у Винчи.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2306/1), почиње у кп 2307, између кп 588 и кп 604/2, 

улица се протеже дуж кп 2307 у којој се и завршава, између кп 698 и кп 700/2, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ПОРОДИЦЕ ШНЕРСОН. (Јосиф Шнерсон 1920-1941, припадао је породици 

Шнерсон која је угашена у току Другог светског рата. То је била грађанска породица из Крагујевца, 

Јосиф је био син Саре и Науха који су били носиоци Албанске споменице и одликовања из Првог 

светског рата. Јосиф је био најбољи ученик Крагујевачке гимназије уочи Другог светског рата, а затим и 

студент. У рату се истакао као један од оснивача партизанског шумадијског одреда и близак пријатељ 

Милића Радовановића и Милана Илића Чиче. За Винчу Јосифа вечно везује јуначка смрт у окршају са 

немачким окупатором кад је погинуо заједно са Милићевим оцем. Родитељи Сара и Наух су угушени на 

Сајмишту, а сестра Сара и зет Златко Вајс убијени. Тако је ова породица угашена. У знак сећања на ову 

породицу и Јосифа предвиђен је назив улице.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 15 (кп 2356/2), почиње у кп 2308, између кп 682/7 и кп 2273/1, 

улица се протеже дуж кп 2308 у којој се и завршава, између кп 708/2 и кп 1026, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ЉУБИШЕ ЈОВАНОВИЋА. (рођен је у Винчи 1933. године. Радни век је провео 

као учитељ, при чему је тај посао обављао пуних 40 година. У селу је имао изузетно значајну улогу као 

друштвено-политички активиста. Ангажовао се на подизању сеоске инфраструктуре, подизању нове 

школске зграде, организовао је свечаности, а стицао је признања и од стране Црвеног крста. Након 

пензионисања приредио је изузетно вредну монографију о селу Винчи која је једна врста сеоске хронике 

у току прошлог века. Бавио се и пчеларством. Умро је 2014. године.)   
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15. Улици која почиње од границе суседног насељеног места Доња Шаторња, почиње у кп 2356/2, између 

кп 651/4 и кп 237 (КО Доња Шаторња), улица се протеже дуж кп 2356/2, кп 2341/1 у којој се и завршава, 

између кп 2198 и кп 2202/4, на граници са суседним насељеним местом Пласковац, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ЛАЈКОВСКА. (По делу села које се назива Лајкова где је некада постојала и 

железничка пруга.)   
16. Улици која почиње од предложене Улице 15 (кп 2341/2), почиње у кп 2340, између кп 2135/2 и кп 

2150/1, улица се протеже дуж кп 2340, кп 2338/2, сече кп 2097 у којој се и завршава, између кп 2094/2 и 

кп 2098/4, а све у КО Винча, утврђује се назив: улица ЛИНЕ ГАГИЋ. (Илинка-Лина Гагић 1910 – 1988 
била је дугогодишња учитељица која је од 1934. до 1961. радила у Винчи. Истицала се у организовању 

културно-уметничког програма и просвећивању низа генерација Винчана, радила је на описмењавању 

одраслих непосредно након Другог светског рата и била је активна у Црвеном крсту.)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2340), почиње у кп 2339/1, између кп 2139/5 и кп 2147, 

улица се протеже дуж кп 2339/1, сече кп 2145, враћа се у кп 2339/1 у којој се и завршава, између кп 2123 

и кп 2124/1, а све у КО Винча, утврђује се назив: улица МИЛИЋА РАДОВАНОВИЋА. (Милић 

Радовановић 1919 – 1944 је био припадник Народноослободилачког покрета. Рођен је у Винчи где је 

завршио основну школу, а затим је похађао гимназију у Араншеловцу и Београду, а уочи рата 1939. 

уписао се на Медицински факултет у Београду. Услед даљих дешавања није завршио студије. 

Ангажовао се политички већ као гимназијалац, као изузетно образован и виспрен младић имао је 

организаторске способности. Био је присталица политичке левице и члан СКОЈ-а. У рату је узимао 

учешћа на страни НОП и био је стално активан у свом крају и након повлачења главнине партизанских 

одреда у БиХ и Хрватску. Страдао је у рату почетком 1944. године, а постхумно је проглашен за 

народног хероја. Иначе је његово право име било Младен. По њему се називала средња школа у 

Тополи.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2340), почиње у кп 2340, између кп 2083/1 и кп 2154/2, 

улица пролази кроз кп 2340, кп 2155/1 и враћа се у кп 2340 у којој се и завршава, између кп 2082/1 и кп 

2157/2, а све у КО Винча, утврђује се назив: Улица КАПЕТАНА ТАСИЋА. (Радослав Тасић 1888 – 1918 
Истакнути учесник ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918. године. Био је учитељ, али је у 

војсци стекао огроман углед и истакао се као командант батерије и артиљеријски капетан. Иако је 

преживео сва ратна искушења, умро је на повратку кући док су га чекале мајка и сестра што његовој 

ратничкој судбини даје нарочито емотивну ноту. У Винчи је радио као учитељ заједно са супругом 

Љубицом. Био је близак пријатељ са Драгутином Прокићем који је оставио вредна сведочанства о 

Тасићу. Био је изврстан познавалац немачког и француског језика и Хегелове филозофије. )  
19. Улици која почиње од предложене Улице 15 (кп 2341/1), почиње у кп 2340, између кп 2183 и кп 2198, 

улица се протеже дуж кп 2340, кп 2188, кп 2345 у којој се и завршава, између кп 1818/2 и кп 409 (КО 

Пласковац), а све у КО Винча, утврђује се назив: улица ПИЛОТА ЗОРАНА ТОМИЋА. (Зоран Томић 

1957-1991), Био је пилот – авијатичар, имао је чин мајора. Погинуо је у западној Славонији под 

неразјашњеним околностима у време рата 1991. године. Његов авион је постао културно-историјска 

знаменитост Тополе. Потекао је из ове улице која спаја Винчу и Пласковац. Иде границом суседног 

насељеног места Пласковац.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2345), почиње у кп 2338/1, између кп 2038 и кп 2066/2, 

улица се протеже дуж кп 2338/1 у којој се и завршава, између кп 2043/4 и кп 2072/1, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ВУЈИНО СОКАЧЕ. (Део кроз који пролази пут зове се Вујића крај по 

истоименој фамилији која га насељава и устаљеном топониму. Назив су препоручили мештани услед 

препознатљивости. Назив је по Вуји родоначелнику ове фамилије настале од фамилије Дамјана 

Обрадовића, Вујиног оца, који се доселио почетком 19. века из Кремне код Ужица. )  
21. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2345), почиње у кп 2322, између кп 1978 и кп 2028/2, 

улица се протеже дуж кп 2322 у којој се и завршава, између кп 1983 и кп 2025, а све у КО Винча, 

утврђује се назив: улица ВОЋАРСКА (Винча је воћарско село препознатљиво по засадима бресака, 

јабука, шљива, крушака и других врста воћа. Остварује се већ годинама уназад значајан извоз воћа и на 

инострана тржишта. Иначе село се окреће развијеној интензивној пољопривреди у којој се воћарство 

намеће као специјализовано занимање.)  
22. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 2322), почиње у кп 2336, између кп 1980 и кп 1981/1, 

улица се протеже дуж кп 2336 у којој се и завршава, између кп 1942/1 и кп 1953, спојивши се са 

предложеном Улицом 19, а све у КО Винча, утврђује се назив: улица ТАКИШКА. (Крај је био познат по 

дивљим крушкама такишама.)  
23. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 1741/1, све у КО Винча, утврђује се назив: 

ПРЕКОЈЕ. (По топониму.)  
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Члан 8.  

Улицама у насељеном месту Војковци, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 1610, између кп 1005 и кп 1006/2, 

протеже се дуж кп 1610 у којој се и завршава, између кп 660/4 и кп 709, а све у КО Војковци, утврђује 

се назив: улица БРАЋЕ МАРКОВИЋ. (Јован Марковић био је потпоручник по чину, учесник 

Ослободилачких ратова Србије 1912-1918 име му је уклесано на споменику погинулих ратника у 

центру Јарменоваца. Б) Јовица Марковић био је капетан по чину,  учесник Ослободилачких ратова 

Србије 1912-1918, био је награђен Карађорђевом звездом. Након рата се вратио и живео у селу.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1610), почиње у кп 1006/2, између кп 1618 и кп 1006/1, 

протеже се дуж кп 1006/2, сече кп 774 и кп 775, протеже се дуж кп 1618 у којој се и завршава, између 

кп 1589 и кп 1594/2, а све у КО Војковци, утврђује се назив: улица БРАЋЕ РАЈКОВИЋ. (Милорад 

Рајковић - потпоручник по чину, учесник Ослободилачких ратова Србије 1912-1918 име му је уклесано 

на споменику погинулих ратника у центру Јарменоваца. Живота Рајковић - истакнути учесник 

ослободилачких ратова Србије 1912-1918, имао је чин поднаредника, погинуо је у Првом светском 

рату.) 
3. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 1638, између кп 1538/7 и кп 811/1, 

протеже се дуж кп 1638 у којој се и завршава, између кп 1570/1 и кп 1581, а све у КО Војковци, 

утврђује се назив: улица ИЛИЋА УЛИЦА. (Драган Илић 1971-2003, Био је истакнути мештанин, 

друштвено-политички активиста у свим сферама друштвеног деловања. Погинуо је 2003. године на 

Руднику док је обављао службу. Био је рудар. Његов синовац Дејан Илић погинуо је 2020. у 21. години 

живота.)   
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1610), почиње у кп 1610, између кп 1005 и кп 1006/2 , 

протеже се дуж кп 1610, кп 789 враћа се у кп 1610 у којој се и завршава, између кп 846 и кп 851, а све у 

КО Војковци, утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (Становници села знатним делом потичу са 

Старог Влаха. Отуда и назив улице. Старовлашко-рашки обод Динарида је заправо и језгро српске 

државе кроз историју, одатле и назив Старе Србије.)   
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 815/1, између кп 815/2 и кп 1627, 

пролази кроз кп 815/1, протеже се дуж кп 1627 у којој се и завршава, између кп 1522 и кп 1525/1, а све у 

КО Војковци, утврђује се назив: улица ГОРЊОКРАЈСКА. (Улица носи име по сеоском крају у којем је 

смештено 44 од укупно 72 куће, овај крај је нешто разбијенијег типа од Дубрава.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 1629, између кп 823 и кп 805 , 

протеже се дуж кп 1629, кп 1020 и кп 1023 у којој се и завршава, између кп 994 и кп 1058/1, а све у КО 

Војковци, утврђује се назив: улица СВЕТОГ ИЛИЈЕ. (Сеоска заветина, уведена је после учесталих 

непогода. У народу је Свети Илија добио надимак „Громовник“, што се може повезати и са 

обожавањем паганског култа бога Перуна код старих Словена.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 1628, између кп 818/2 и кп 820, 

протеже се дуж кп 1628, сече кп 817/5, враћа се у кп 1628 у којој се и завршава, између кп 1419/1 и кп 

1421/2, а све у КО Војковци, утврђује се назив: улица РУДНИЧКА. (Село спада у подрудничка насеља, 

планина Рудник је највиша планина у Шумадији и у читавом појасу која раздваја Динарске планине и 

Панонску низију. Рудник има и историјски значај као некада јак градски центар (позни средњи век и 

рани турски период), а затим и као устанички центар.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 1631, између кп 826 и кп 839/2, 

протеже се дуж кп 1631 у којој се и завршава, између кп 965/3 и кп 976/1, а све у КО Војковци, утврђује 

се назив: Улица ДУБРАВСКА. (По сеоском крају у којем је смештено 28 кућа од укупно 72.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1610), почиње у кп 324, између кп 851 и кп 871 , протеже 

се дуж кп 324 у којој се и завршава, између кп 1180 и кп 1181/2, а све у КО Војковци, утврђује се назив: 

улица КЛОКОТНИЧКА. (По брду Клокотич које се налази на западном ободу села.)  
10. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Јарменовци, почиње у кп 655/1, између 

кп 655/3 и кп 656 , сече кп 655/1, пролази кроз кп 655/3, протеже се дуж кп 752, кп 1611, кп 330 и кп 

1613 у којој се и завршава, између кп 1095/1 и кп 1128/2, а све у КО Војковци, утврђује се назив: улица 

КРУНСКА. (Улица носи име по српским владарима тј. трансперсоналном традиционалном симболу 

монархијске власти у току историје.)  
11. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Јарменовци, почиње у кп 1615, између кп 

645/1 и кп 467 (КО Јарменовци), протеже се дуж кп 1615, кп 1614 , сече кп 614, кп 479 и кп 484, враћа 

се у кп 479, пролази кроз кп 486, кп 485/1, протеже се дуж кп 753, кп 1613, сече кп 506, кп 393 и кп 390, 

пролази кроз кп 462 у којој се и завршава, између кп 390 и кп 394/2, а све у КО Војковци, утврђује се 
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назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Разлог именовања назива улице је истоветан као и у другим селима, 

Карађорђе је кључна историјска личност наше општине и нашег краја.)  
12. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 22, све у КО Војковци, утврђује се назив: ТАНКА 

КОСА. (По топониму.)  
13. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине оивичен кп 159, кп 284 и кп 146, све у КО Војковци, 

утврђује се назив: ПЕТРОВА РАВАН. (По топониму.)  
14. Засеоку бр. 3 који се простире унутар површине оивичен кп 353, кп 440 и кп 441, све у КО Војковци, 

утврђује се назив: СТРАЖЕВИЦА. (По топониму.)  
15. Засеоку бр. 4 који се простире унутар површине кп 952 и кп 954, све у КО Војковци, утврђује се назив: 

КАЛУЂЕРАЦ. (По топониму.)  
16. Засеоку бр. 5 који се простире унутар површине оивичен кп 455, кп 356 и кп 448, све у КО Војковци, 

утврђује се назив: ШЉИВИЦЕ. (По топониму.)  
Члан 9.   

Улицама у насељеном месту Горња Трнава, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 31 (кп 9, КО Чумић), почиње у кп 7263, између кп 6745/3 и кп 

6765/3, протеже се дуж кп 7263 и 7205, кп 7264, кп 4936 у којој се и завршава, између кп 4793 и кп 5033, 

спојивши се са предложеном Улицом 3 (кп 4936), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ВОЈВОДЕ 

ПЕТРОВИЋА. (Војвода из Првог српског устанка, предводио устаничку војску у борбама за Сава-
капију приликом ослобођења Београда 1806-1807 Предводио је војску у борбама код Ниша у време 
Чегарске битке око чега се води и даље контраверзна прича о његовом пропусту који је био увод у 

пораз. Али се помиње и да је инсистирао да се нападне Ниш и заузме. Није био нарочито омиљен 

Карађорђу, али је имао значајну улогу у политичком животу Шумадије.)   
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 4936), почиње у кп 5056, између кп 5034 и кп 5036, 

протеже се дуж кп 5056 у којој се и завршава, између кп 5055/3 и кп 5057/3, а све у КО Трнава, утврђује 

се назив: улица ФИЛИПА МИЛОЈЕВИЋА. (1988 – 2012, Питомац Војне академије настрадао на 

завршној вежби у Пасуљанским ливадама. У знак сећања на њега улица носи назив. О његовој смрти 

писали су и штампани и интернет медији.)  
3. Улици која почиње у кп 4797, између кп 4781/2 и кп 4791/3, протеже се дуж кп 4797, кп 4936 у којој се и 

завршава, између кп 4993 и кп 4994, а све у КО Трнава утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Вођа 

Првог српског устанка у ком су Трнавци имали значајну улогу, један војвода био је из Трнаве Милоје 

Петровић. Заједничка је са суседним насељеним местом Горња Трнава.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7205), почиње у кп 7196, између кп 7198/2 и кп 7207/4, 

протеже се дуж кп 7196, кп 4302 у којој се и завршава, између кп 4301 и кп 4345/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 5 (кп 7248), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ВАЗНЕСЕЊСКА. 

(Вазнесење Господње је покретни празник који је за Трнавце и локална слава. То је празник који 

означава улазак Господа Исуса Христа у царство Небеско, и обележава се 6 седмица након Васкрса. У 

народу је то празник познат под називом „Спасовдан“. Иначе је то и београдска слава.)   
5. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 7248), почиње у кп 7248, између кп 4193/4 и кп 4347, 

протеже се дуж кп 7248, кп 7251 у којој се и завршава, између кп 3223/1 и кп 3229, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица СВЕТОГ ИЛИЈЕ. (По Илији Громовнику свецу којем је посвећена локална 

црква у центру насеља. Отуда је и улица у непосредној близини цркве.)   
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 7248), почиње у кп 7248, између кп 4193/4 и кп 4378, 

протеже се дуж кп 7248 у којој се и завршава, између кп 3033/2 и кп 3078/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 12 (кп 7240), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ПИЛОТА ДОБРИЦЕ 

НОВАКОВИЋА. (Пилот потпоручник југословенске краљевске авијације који је учествовао у одбрани 

Београда приликом бомбардовања 6. априла 1941. године. У сукобу са далеко надмоћнијим снагама 

„Луфтвафе“, Добрица Новаковић је изгубио живот. Образовао се као пилот у Новом Саду и Мостару.)   
7. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 7251), почиње у кп 7249, између кп 3217/1 и кп 3222, 

протеже се дуж кп 7249, сече кп 3217/1, кп 3205/1, враћа се у кп 7249, затим сече кп 3066 и завршава се 

у кп 3078/2, спојивши се са предложеном Улицом 11 (кп 7240), а све у КО Трнава, утврђује се назив: 

улица ЧЕДЕ ПРОКИЋА. (1880 – 1959, Чедомир Прокић био је један од најбогатијих и најуспешнијих 

трговаца нашег краја. Успео је да се наметне у тада трговачко-занатлијском центру Наталинцима. 

Развијао је послове са продајом земљишта и непоректности уопште, а трговао је и грађевинским 

материјалом. Имао је кореспонденије са елитним београдским трговачким породицама, и позната је 

прича да су га пријатељи Јевреји трговци саветовали да некретнине уновчи јер ће можда доћи до 

успостављања комунизма. Револуционарни талас позних 40-их му је однео највећи део имовине. Био је 

веома уважаван и у Трнави и у Наталинцима. Сахрањен је на наталиначком гробљу.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 7249), почиње у кп 3118, између кп 3117/2 и кп 3169, 

протеже се дуж кп 3118, кп 7254, кп 2717 у којој се и завршава, између кп 2701/1 и кп 2734, а све у КО 
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Трнава, утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (Први Трнавци су били досељеници из Сјеничког 

краја и уопште са подручја некадашњег језгра српске средњовековне државе, отуда и назив улице.)   
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 7255), почиње у кп 7255, између кп 2745/1 и кп 3117/1, 

протеже се дуж кп 7255, кп 4257 у којој се и завршава, између кп 2504 и кп 2815/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 12 (кп 7237), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица МАЛА ПЕШТА. 

(Трнава је због своје распрострањености популарно називана „Мала Пешта“ јер је као насеље разбијеног 

типа на подручју које би у то време захватао град попут Пеште (нпр. као данас неки град око 100.000 

становника).)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 7255), почиње у кп 2757, између кп 2748 и кп 2787/2, 

протеже се дуж кп 2757 у којој се и завршава, између кп 2750 и кп 2753, а све у КО Трнава, утврђује се 

назив: улица ХРАСТОВА. (Трнава је као насеље изникла на некада непрегледној храстовој шуми која је 

данас углавном уништена. Али се местимично налази између Витлине и Варошице, према Горовичу и у 

Прекобучју и Браиновцу.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 7240), почиње у кп 7240, између кп 2806/1 и кп 3094, 

протеже се дуж кп 7240, кп 7298 у којој се и завршава, између кп 480/3 и кп 1795 (КО Шуме), на 

граници са суседним насељеним местом Шуме, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица 

МАМУТОВАЧКА. (По једном крају који је изгледа потекао од извесног Турчина Махмута (вероватно 

неки тимар), а који је временом постао народски речено Мамутовац.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 28 (кп 7240), почиње у кп 7240, између кп 3011 и кп 3078/1, 

протеже се дуж кп 7240, кп 7237 у којој се и завршава, између кп 149/4 и кп 157/2, на граници са 

суседним насељеним местом Горович, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица 21. ОКТОБРА. (На 

списку стрељаних у стравичној одмазди немачког окупатора над цивилним становништвом Крагујевца и 

околине налазе се и мештани Трнаве (негде их је око 40), отуда и назив улице.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 7237), почиње у кп 2920/2, између кп 2820 и кп 2921, 

протеже се дуж кп 2920/2 у којој се и завршава, између кп 2862 и кп 2911/2, а све у КО Трнава, утврђује 

се назив: улица ИВИЦЕ РАДИВОЈЕВИЋА. (Дугогодишњи радник општинске службе и библиотеке 

„Радоје Домановић“ из Тополе, био је и рукометаш и једно време и председник месног ЖРК „Колибри“. 

Прерано је преминуо 2017. године у 46. години живота после дуге и тешке болести.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 7237), почиње у кп 3351, између кп 2479 и кп 2493, 

протеже се дуж кп 3351 у којој се и завршава, између кп 3350 и кп 3353, а све у КО Трнава, утврђује се 

назив: улица РАКИЧЕВАЧКА. (По називу сеоског краја, односно по реци Ракичевици  која протиче 

између Горње Трнаве и Овсишта.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2163), почиње у кп 1818, између кп 396 и кп 2603/1, 

протеже се дуж кп 1818, кп 631/1 у којој се и завршава, између кп 539/2 и кп 630/1, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица ЧАЛА-СТОЈКОВА. (Доселио се око 1741. године са оцем Миливојем из Лијеве 

Ријеке код Колашина (Васојевићи) и сматра се за једног од оснивача Трнаве.)  
16. Улици која почиње у кп 2163, између кп 2164 и кп 2165, протеже се дуж кп 2163 у којој се и завршава, 

између кп 397/3 и кп 401, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица БАБА-АНЂЕЛИЈЕ. (Неколико 

сеоских фамилија потиче од ње (Савићи, Стојковићи, Петровићи...). Са мужем Стеваном је засновала 

насеље Мамутовац.)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 7248), почиње у кп 7248, између кп 4347 и кп 4378, 

протеже се дуж кп 7262 у којој се и завршава, између кп 6392 и кп 6393/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 1 (кп 7263), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица БРАИНОВАЧКА. (По извору 

Браиновац поред кога пролази.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7205), почиње у кп 4714, између кп 4713/1 и кп 4722, 

протеже се дуж кп 4717, кп 6574 у којој се и завршава, између кп 6426 и кп 6576/3, спојивши се са 

предложеном Улицом 1 (кп 7263), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ПРЕКОБУЧКА ЧЕСМА. 

(По пределу Прекобучје који се налази са горњотрнавачке стране реке Трнаве наспрам косе, западно. Ту 

се налази и стара чесма названа по топониму.)   
19. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7263), почиње у кп 6604, између кп 6593 и кп 6612, 

протеже се дуж кп 6604, кп 6638, кп 6338 у којој се и завршава, између кп 6331 и кп 6345/1, а све у КО 

Трнава, утврђује се назив: улица ЛЕЛИЋКА. (По Лелића крају у који су се доселили Лелићи за које се 

говори да су влашког порекла.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7263), почиње у кп 6591, између кп 6779 и кп 7266, 

протеже се дуж кп 6562 у којој се и завршава, између кп 6539 и кп 6561, а све у КО Трнава, утврђује се 

назив: улица ЂОРЂА СТОЈКОВИЋА. (Председник села у периоду кад је саграђена стара црква и када је 

отпочела са радом и сеоска школа 1869. године. Био је добротвор. Награђен је од изасланика 

министарства просвете Стојана Новаковића за заслуге за развој школства у месту.)   
21. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 7266), почиње у кп 7266, између кп 6778/3 и кп 6780, 

протеже се дуж кп 7266 у којој се и завршава, између кп 6876/2 и кп 6912, спојивши се са предложеном 

Улицом 25, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица НАРЕДНИКА СТОЈКОВИЋА. (Чеда Стојковић 
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је био наредник по чину у српској војсци, био је учесник Ослободилачких ратова Србије, погинуо је у 

Церској бици августа 1914. године. У овој улици се налази и његова кућа.)   
22. Улици која почиње у кп 5135, између кп 5919 и кп 6036, протеже се дуж кп 5135, кп 7304 у којој се и 

завршава, између кп 6001 и кп 1031 (КО Светлић), спојивши се са предложеном Улицом 23 (кп 7284/1), 

а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица НЕДЕЉКА РАНЕ. (По родоначелнику фамилије Ранић која 

живи у овом крају. Недељко Рана је дошао у Шумадију још у 18. веку из околине Лесковца. Од његових 

синова Милована и Радована је неколико фамилија почев од Ранића, преко Милановића, Јовановића и 

др. О Недељку Рани је писао у својој антропогеографској студији „Јаценица“ и Боривоје Дробњаковић.)   
23. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Доња Трнава, почиње у кп 7284/1, 

између кп 60001 и кп 1028/2 (КО Светлић), протеже се дуж кп 1030 (КО Светлић), кп 6260 у којој се и 

завршава, између кп 6256 и кп 6264, спојивши се са предложеном Улицом 25 (кп 6260), а све у КО 

Трнава  утврђује се назив: улица ВУКИЋЕВИЋЕВСКА КОСА (По топониму. Предложена Улица 28 иде 

границом насељеног места тако да је заједничка са суседним насељеним местом Светлић, образложење 

је наведено за Светлић.)   
24. Улици која почиње у кп 6081, између кп 5906 и кп 6082, протеже се дуж кп 5906, кп 6129 у којој се и 

завршава, између кп 6126/2 и кп 6139/1, спојивши се са предложеном Улицом 25 (кп 9, КО Светлић), а 

све у КО Трнава, утврђује се назив: улица МАРИНКОВИЋА УЛИЦА. (Учесници Првог српског устанка 

из овог краја били су браћа Радоје и Благоје Маринковић, а у овој улици данас живи фамилија 

Маринковић. Отуда и назив улице на захтев грађана.)  
25. Улици која почиње у кп 9, између кп 6913/1 и кп 1008/1 (КО Чумић), протеже се дуж кп 9 (КО Чумић), 

кп 6260, кп 6265, кп 7265/2, кп 7263, кп 7260/1 у којој се и завршава, између кп 6719/3 и кп 7141, 

спојивши се са предложеном Улицом 22 (кп 7141), утврђује се назив: улица ЈАПАНСКА. (Назив потиче 

од једне фамилије која је ту живела годинама. Звали су их „Јапани“, отуда се овај део насеља и 

препознаје под придевом „Јапанска“, стога је предложен и назив улице. Иначе је то аутобуско 

стајалиште. Заједничка са суседним насељеним местом Чумић.)  
26. Улици која почиње у кп 7289, између кп 7061 и кп 2450/2 (КО Овсиште), протеже се дуж кп 7289, кп 

7288 у којој се и завршава, између кп 7096 и кп 78 (КО Влакча), а све у КО Трнава, утврђује се назив: 

улица МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА. (Милован Гавриловић, био је мајор, учесник ослободилачких ратова 

Србије од 1912. до 1918. године. Угледан грађанин и лични пријатељ краља Александра Карађорђевића 

Ујединитеља. У Првом светском рату показао огромно јунаштво и био је носилац више одликовања. 

Његово потомство чува сећање на великог претка. Живео је у периоду од 1880 до 1953. године. У 

Другом светском рату је остао упамћен по томе што је штитио станвништво села од страдања. )  
27. Улици која почиње од предложене Улице 25 (кп 9, КО Чумић), почиње у кп 7141 између кп 7142 и кп 

7260/1, протеже се дуж кп 7141, 6697, кп 7140, кп 7260/1, кп 7034/4, кп 7036/1, кп 7260/1, кп сече кп 

3843/2, враћа се у кп 7260/1, сече кп 262 (КО Овсиште), кп 7293 у којој се и завршава, између кп 3613 и 

кп 266/5 (КО Овсиште), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица КРУНСКА. (Традиоционално 

укорењен назив код грађана. Препознатљив као аутобуска станица.)   
28. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 7260/1), почиње у кп 3977, између кп 3987/1 и кп 3988, 

протеже се дуж кп 3977, кп 7290/2 у којој се и завршава, између кп 3916 и кп 2404/1 (КО Овсиште), а све 

у КО Трнава, утврђује се назив: улица ПИНОСАВСКА. (По сеоском крају непосредно уз Овсиште.)  
29. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 7260/1), почиње у кп 4030, између кп 4026 и кп 4031/1, 

протеже се дуж кп 4030, кп 4584 у којој се и завршава, између кп 4583 и кп 4597, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица ВРЛАЈАЧКА. (Назив по засеоку.)  
30. Улици која почиње од предложене Улице 34 (кп 7240), почиње у кп 4014, између кп 4013/1 и кп 4015/3, 

протеже се дуж кп 4014 у којој се и завршава, између кп 4556 и кп 4605, а све у КО Трнава, утврђује се 

назив: улица МИЛУТИНА ЈЕЛЕНИЋА. (Био је учитељ од 1881. године. Радио је преко 10 година и 

оставио је траг у историји школе. Први је учитељ из Трнаве који је радио у свом месту. Милутина 

Јеленића у својој монографији помиње Жика Марковић.)  
31. Улици која почиње од предложене Улице 34 (кп 7240), почиње у кп 4523, између кп 3787/1 и кп 4008/1, 

протеже се дуж кп 4523 у којој се и завршава, између кп 4535/2 и кп 4474, а све у КО Трнава, утврђује се 

назив: улица РАДНИЧКА. (Из те улице су радници из секције за путеве, отуда и назив улице. Захтев 

грађана.)  
32. Улици која почиње од предложене Улице 34 (кп 7240), почиње у кп 3781, између кп 3782 и кп 4044, 

протеже се дуж кп 3781 у којој се и завршава, између кп 4106 и кп 4461, а све у КО Трнава, утврђује се 

назив: улица ЛЕПОСАВЕ И ДАНИЛА ЛУЧИЋА. (Брачни пар учитеља са почетка прошлог века. Били 

су значајни обоје. Лепосава је била прва учитељица у Трнави, а њен супруг Данило се истицао у 

списатељском раду и оформио је школски летопис који је драгоцен извор сазнања о животу школе и 

места. Био је и Солунац, преживео је рат и наставио после рата са обновом школе чији је рад у 

окупацији подупирала управо Лепосава Лучић. О њима је писао Жика Марковић у монографији о 

школама на подручју општине Топола. Нерма ближих података о времену њихове смрти, али је врло 

извесно да су обоје умрли у међуратном периоду јер се не помињу у току Другог светског рата. )  
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33. Улици која почиње од предложене Улице 34 (кп 7240), почиње у кп 4075, између кп 3026/1 и кп 4074/1, 

протеже се дуж кп 4075, кп 4088, кп 4111 у којој се и завршава, између кп 4106 и кп 4117/1, а све у КО 

Трнава, утврђује се назив: улица ЗЕМЉОРАДНИЧКА. (Сеоска је улица, у селу се углавном баве 

пољопривредом, отуда и назив улице.)   
34. Улици која почиње од предложене Улице 22 (кп 7260/1), почиње у кп 7240, између кп 4022/2 и кп 4026, 

протеже се дуж кп 7240 у којој се и завршава, између кп 3021/1 и кп 3033/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 11 (кп 7240), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ТРГОВАЧКА. (У улици 

живе трговци, њихов затхев је био да се улица тако зове. Иначе су Трнавци иначе познати као виспрени 

трговци.)   
35. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 7240), почиње у кп 3750, између кп 3012/2 и кп 3021/1, 

протеже се дуж кп 3750 у којој се и завршава, између кп 3622/4 и кп 3664/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 27 (кп 7260/1), а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица СТОЈАНА 

НОВАКОВИЋА. (Улица носи име Стојана (Косте) Новаковића који је обележио историју Србије с краја 

19. и почетком 20. века као лидер напредњачке странке, премијер и дипломата; а такође и као историчар 

и једно време председник Српске краљевске академије. Иначе га за Трнаву везује то што је као 

изасланик министарства просвете дао одлучујућу подршку и охрабрио учитеље и општинску управу да 

унапреде рад школе. Наградио је тадашњег председника општине Ђорђа Стојковића за допринос развоју 

школе и места.)  
36. Улици која почиње од предложене Улице 35 (кп 3750), почиње у кп 3658, између кп 3595/3 и кп 3596/3, 

протеже се дуж кп 3658, кп 3466, сече кп 3395, враћа се у кп 3466, протеже се дуж кп 3289, кп 7238 у 

којој се и завршава, између кп 34/3 и кп 37, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ЂАЧКА. 

(Тематски је улица исто посвећена као и 21. Октобра и пошто обе иду некако упоредо, ова ће носити 

име у знак сећања на стрељане ђаке Крагујевачке гимназије међу којима је на списку стрељаних 

ажурираном од спомен-парка „Шумарице“ неколицина Трнаваца.) 
37. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 6525, све у КО Трнава, утврђује се назив: ЧАИР. (По 

топониму.)  
38. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине кп 3883, кп 3887, све у КО Трнава, утврђује се назив: 

МЛАДЕНОВИЋИ. (По топониму.)  
39. Засеоку бр. 3 који се простире унутар површине кп 10/1, кп 16, све у КО Трнава, утврђује се назив: ЗЛА 

ВОДА. (По топониму.)  
Члан 10. 

Улицама у насељеном месту Горња Шаторња, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2022), почиње у кп 2047, између кп 596/2 и кп 747/2 (КО 

Доња Шаторња), протеже се дуж кп 2022 и кп 2044 у којој се и завршава, између кп 191/2 и кп 49/1 (КО 

Доња Трешњевица), а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица  ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ 

ЗВЕЗДЕ. (Заједничка је са суседним насељеним местима Доња Шаторња и Доња Трешњевица.) 
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2022), почиње у кп 518, између кп 647 и кп 650/1, 

протеже се дуж кп 518, пролази кроз кп 525 и кп 526/1 у којој се и завршава, између кп 526/2 и кп 517, а 

све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ЧЕЛНИКА РАДИЧА. (У време деспотовине био је 

челник и вазал српских деспота, ктитор је манастира Враћевшница. За Руднички крај га везује 

приповест да је населио Руднички крај становништвом са Косова непосредно после Косовске битке 

спасавајући га од турске одмазде. Може се претпоставити и да је овај крај припадао њему као феуд 

(повеља деспота Ђурђа Бранковића из 1428. године).)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2022), почиње у кп 2026/1, између кп 490 и кп 484/2, 

протеже се дуж кп 2026/1 у којој се и завршава, између кп 401/6 и кп 425, а све у КО Горња Шаторња, 

утврђује се назив: улица МОЈСИЛА РАНИТОВИЋА – (Сарадник Петра Каре и један од локалних 

првака Горње Јасенице у време Српске револуције 1804-1833. Предак фамилије Ранитовић. Имао је 

значајну улогу у организацији устанка и у борбама које су вођене у току устанка на подручју рудничког 

краја. Заједно са Петром Каром помиње се у свим изворима из тог периода попут Гаје Пантелића и 

Миленка Вукићевића.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2044), почиње у кп 209, између кп 203 и кп 201/4, 

протеже се дуж кп 209, сече кп 2041, протеже се дуж кп 2017 у којој се и завршава, између кп 130/1 и кп 

139/1, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ТАНАСКА РАЈИЋА. (1754-1815, истакнути 

устанички првак Српске револуције из овог краја. Познат је по томе што је посекао Сали-агу тзв. 

„Рудничког бика“, који је у народу изазивао огроман бес и гнев. Иначе је остао познат по јуначкој 

погибији у бици на Љубићу 1815. године. Рођени је Страгарац, али је имао огроман углед и поштовање 

целог рудничког краја, између осталог, и суседне Шаторње.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2022), почиње у кп 2023, између кп 463/8 и кп 483, 

протеже се дуж кп 2023 и кп 837 у којој се и завршава, између кп 825/2 и кп 952, а све у КО Горња 

Шаторња, утврђује се назив: улица СРПСКИХ ВЛАДАРА. (Назив улице по узору на назив некадашње 

улице из центра Београда, асоцијација на државотворну традицију српског народа.)  
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6. Улици која  почиње од предложене Улице 5 (кп 2023), почиње у кп 767, између кп 618/2 и кп 738/2, 

протеже се дуж кп 767, кп 774 и кп 789/4 у којој се и завршава, између кп 792/1 и кп 793, а све у КО 

Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ОПЛЕНАЧКА. (Горња Шаторња такође баштини и традицију 

локалпатриотизма и сходно томе је и за Шаторце Опленац не само од локалног, већ и од 

општенационалног значаја.)  
7. Улици која  почиње од предложене Улице 5 (кп 2023), почиње у кп 2023, између кп 969 и кп 977, 

протеже се дуж кп 2023 и кп 2026/2 у којој се и завршава, између кп 893/3 и кп 1008/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 8, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ЂУРИНИЧКА. (Назив 

улице је по реци Ђуринци која протиче кроз обе Трешњевице и улива се у Јасеницу управо у насеље 

Горња Шаторња, у јужном делу насеља.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2014), почиње у кп 2015, између кп 1254 и кп 1018/1, 

протеже се дуж кп 2015 у којој се и завршава, између кп 842 и кп 847/2, на граници са суседним 

насељеним местом Доња Трешњевица, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица АЋИМА 

ЧУМИЋА. (Најпознатнији Трешњевичанин у савременој политичкој историји Србије, истакнути 

политичар и правник. Био је председник суда и једно време председник владе. Запао је у немилост 

краља Милана Обреновића након Тополске буне, али је ослобођен оптужби које су га доводиле пред 

стељачки вод. У јесен свог живота истакао се као добротвор и научник, па је постао и члан Српске 

краљевске академије. Иначе је студирао права у Немачкој. Био је члан и високи функционер 

Напредњачке странке. Умро је 1901 у 66-ој години живота. Чумићево сокаче у Београду носи његово 

име.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2014), почиње у кп 1240, између кп 1246/3 и кп 1231/1, 

протеже се дуж кп 1240 у којој се и завршава, између кп 1205 и кп 1199/2, а све у КО Горња Шаторња, 

утврђује се назив: улица КАНЏАРСКА. (Улица носи име по препознатљивом називу за тај сеоски крај.)   
10. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Доња Шаторња, почиње у кп 2033, 

између кп 1862 и кп 1863, протеже се дуж кп 2033, кп 2014 у којој се и завршава, између кп 1190/5 и кп 

1381/3, на граници са суседним насељеним местом Манојловци, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се 

назив: улица ВОЖДА КАРАЂОРЂА. (Улица носи назив по Вожду Карађорђу Петровићу из истих 

разлога као и у свим другим селима и варошицама општине Топола. Пролази кроз више насељених 

места.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2014), почиње у кп 1310, између кп 1309/1 и кп 1319, 

протеже се дуж кп 1310, кп 1311, кп 2034, кп 2036, кп 1562, кп 2036, кп 2040 у којој се и завршава, 

између кп 1553/7 и кп 1561/2, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица КАТАРИНЕ 

ПЕТРОВИЋ. (Била је учитељица почетком 20. века у Шаторњи, Жика Марковић приповеда о њеном 

мајчинском односу према ученицима. Убеђивала је родитеље да школују и женску децу и у томе је 

добијала подршку Светозара Гавриловића који је као председник општине увиђао значај еманципације 

жена. Иначе је заслужна, заједно са Гавриловићем за запошљавање легендарног Драгутина Прокића 

који је такође говорио о њеној посвећености учитељском позиву, селу, и породици.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2022), почиње у кп 2027, између кп 719 и кп 1054/2, 

протеже се дуж кп 2027 у којој се и завршава, између кп 1092 и кп 1269, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 2033), а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ШУМАРИ. (Назив је по 

устаљеном називу за тај крај.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 1074), почиње у кп 2028, између кп 1107 и кп 1110, 

протеже се дуж кп 2028 у којој се и завршава, између кп 1124/2 и кп 1284, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 2033), а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ТАКОВАЧКА. (Упоредо са 

тековинама Карађорђевића не сме се изгубити из вида ни значај тековина династије Обреновић, 

нарочито Другог српског устанка. Географски Г. Шаторња припада крају који симболички повезује два 

устаничка предела Србије. Такође овај део насеља је познат по фамилији Таковац.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2047), почиње у кп 1074, између кп 1071 и кп 1108, 

протеже се дуж кп 1074, сече кп 1075/1, кп 1080/1 у којој се и завршава, а све у КО Горња Шаторња, 

утврђује се назив: улица АЛЕКСЕ ИСАКОВИЋА. (Алекса Исаковић Доња Шаторња 1879 – Сараново 

1949 Имао је разноврсну биографију, завршио је богословију, затим је био учитељ. У ослободилачким 

ратовима био је војни свештеник  и носилац више одликовања. Познат је по томе што је освештао 

заставу Петог прекобројног пука на Газиместану, приликом ослобођења Косова што је имало нарочиту 

симболику. Његов потомак био је познати писац Антоније Исаковић. )  
15. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2022), почиње у кп 1069/2, између кп 670/4 и кп 1069/1, 

протеже се дуж кп 1069/2, кп 2046 у којој се и завршава, између кп 670/1 и кп 789 (КО Доња Шаторња), 

а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ДР ОБРАДОВИЋА. (Заједничка је са суседним 

насељеним местом Доња Шаторња)   
16. Улици која почиње од предложене Улице 15 (кп 2022), почиње у кп 683, између кп 677/1 и кп 686/2, 

протеже се дуж кп 683, пролази кроз кп 684/1, кп 594/4, кп 660 у којој се и завршава, а све у КО Горња 
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Шаторња, утврђује се назив: улица РАСЛАВИЧКА. (По речици Раславици која протиче у непосредној 

близини улице кроз северни део насеља.)  
17. Улици која почиње у кп 2043, између кп 384/4 и кп 178/1 (КО Доња Шаторња), протеже се дуж кп 2043 

у којој се и завршава, између кп 28/2 и кп 1/1 (КО Доња Шаторња), а све у КО Горња Шаторња, утврђује 

се назив: улица ГАЈЕВИ. (Заједничка са суседним насељеним местом Доња Шаторња)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 2043), почиње у кп 28/1, између кп 28/2 и кп 29/2, 

протеже се дуж кп 28/1, сече кп 26, кп 18/3, кп 275, кп 271, протеже се дуж кп 259, кп 2019 у којој се и 

завршава, између кп 335/1 и кп 340, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица ЦВИЈИЋЕВА. 

(Истакнути географ са краја 19. и почетком 20. века који је истраживао порекло становништва Србије, 

између осталог и Јасеничког краја. С обзиром да Г. Шаторња припада том крају, а највиши врх Рудника 

носи назив по Јовану Цвијићу отуда и симболички назив на ову улицу по истакнутом географу који 

симболизује овај крај.)  
19. улица почиње у кп 2042, између кп 28/2 и кп 2568 (КО Брезовац), протеже се дуж кп 2042 у којој се и 

завршава, између кп 1 и кп 1246/3 (КО Брезовац), а све у КО Горња Шаторња, као наставак улице у 

насељеном месту Брезовац, општина Аранђеловац, утврђује се назив: улица КНЕЗА МИЛОША. (назив 

усвојен у суседном насељеном месту Брезовац – општина Аранђеловац.) 
20. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2042), почиње у кп 1, кп 34, кп 39/2, протеже се дуж кп 

2016 у којој се и завршава, између кп 50 и кп 169/1, а све у КО Горња Шаторња, утврђује се назив: улица 

СВЕТОЗАРА ГАВРИЛОВИЋА. (Почетком 20. века организовао је, као председник шаторачке општине,  

грађане Шаторње да обнове и дограде школску зграду. Осим што је координисао грађанску 

иницијативу, био је одговоран за прикупљање финансија и организацију послова при чему је по 

његовом идејном решењу школа преуређена и дограђена. Значај овог подухвата и ентузијазам једног 

добротвора завређује назив улице. Његов потомак Светозар Гавриловић (1926-1990) био је донатор 

изградње Грачанице, и донирао је и Никоље. Ипак га је живот одвео у емиграцију. Живео је у Чикагу 

(САД))  
Члан 11.  

Улицама у насељеном месту Горович, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене улице кп 572, између кп 568 и кп 1424, сече кп 571 протеже се дуж 

кп 568, кп 557, кп 1401, сече кп 372, враћа се у кп 1401, протеже се дуж кп 1399, кп 1398 и кп 1407 у 

којој се и завршава, између кп 27/1 и кп 56/3, а све у КО Горович, утврђује се назив: улица СТЕФАНА 

ДЕЧАНСКОГ. (Српски краљ Стефан Урош III Немањић, познатији као Стефан Дечански био је син 

краља Милутина и отац цара Душана. Српска православна црква и верници славе крсну славу Светог 

мученика Стефана Дечанског, у народу познатији као Мратиндан или Свети Мрата. У Горовичу, данас, 

слави Стефана Дечанског око 40 домаћинстава.)  
2. Улици која почиње од предложене улице 1 (кп 1401), почиње у кп 424, између кп 417/8 и кп 423/4, 

протеже се дуж кп 424, сече кп 423/2 и завршава у кп 423/6, између кп 423/5 и кп 423/7, а све у КО 

Горович, утврђује се назив: улица ВЕЛИМИРОВИЋЕВСКА. (Најстарији становници села Горовича су 

из породице Велимировића. Није познат период њиховог досељавања, али познато је да нису напустили 

село ни у Великој сеоби (1690) већ су остали. У предложеној улици све су куће Велимировића. Славе 

Св. Ђурђиц. Пошто је то временом обликовано као топоним, отуда и назив Велимировићевска. )  
3. Улици која почиње од кп 1401, између кп 1205/1 и кп 1210/7, протеже се дуж кп 1401, кп 1423, сече кп 

527/4, кп 1309, кп 1315, кп 1318/1, протеже се дуж кп 1363, кп 1433 кп 1361, кп 1360, кп 1359, протеже 

се дуж кп 1326 у којој се и завршава, између кп 1319/1 и кп 1351, а све у КО Горович, утврђује се назив: 

улица ЂУКАШКА. (Најстарије становништво у Горовичу су од породице Ђукаша од којих су данас 

Петровићи, Пантићи, Милутиновићи, Милојевићи, Живановићи, Станковићи, Марковићи, Живићи и 

Никићи. Није познато када су се доселили у Горович, али познато је село нису напустили у Великој 

сеоби (1690). Славе Св. Мрату. Ђукаши су препознатљив крај у коме данас живе ове фамилије. Пошто је 

то временом обликовано као топоним, отуда и назив Ђукашка) 
4. Улици која почиње од предложене улице 1 (кп 1401), почиње у кп 451, између кп 449/1 и кп 452, 

протеже се дуж кп 451, кп 1404 у којој се и завршава, између кп 273/7 и кп 1445, а све у КО Горович, 

утврђује се назив: улица КНЕЗА МИЛУТИНА. (Милутин Ђорђевић 1787/89 – 1850, или на појединим 

местима Георгијевић, познатији као Жабарац, био је син Ђорђа, побратима Карађорђеве мајке Марице, а 

његов син је чувени пуковник Драгутин Жабарац, први ађутант кнеза Милоша Обреновића. Кнез 

Милош је указом 19. јануара 1825. године поставио Милутина за лепеничког кнеза. Данас у Горовичу 

постоји конак кнеза Милутина који је подигнут 1839. године и представља једну од најлепших 

грађевина народне архитектуре из прве половине XIX века. Утврђен је за споменик културе одлуком 

Завода за заштиту сопоменика културе из Београда 1948. године. Био је значајна личност у историји 

централне Шумадије у првој половини 19. века. Био је трговац, политичар и државни саветник. Имао је 

чин потпуковника, а једно време је био и лепенички кнез, односно начелник Крагујевачког округа (како 

се спомиње 1839. године). Помиње се у Српском биографском речнику Матице Српске. )  
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5. Улици која почиње од предложене улице 1 (кп 1401), почиње у кп 389, између кп 387/1 и кп 397/2, 

протеже се дуж кп 389, пролази кроз кп 390/1, кп 382, кп 381, кп 379, кп 831, протеже се дуж кп 832 у 

којој се и завршава, између кп 823 и кп 824/1, спојивши се са предложеном Улицом 6 (кп 1426), а све у 

КО Горович, утврђује се назив: улица ИЛИЈЕ НОВАКОВИЋА. (Најпознатији ученик, а потом учитељ 

школе у Горовичу која је једна од најстаријих у Шумадији, ако не и најстарија. Био је касније парох при 

Саборној цркви и Вазнесенској цркви у Београду, па прота града Београда, члан Црквеног суда, члан 

Светог Архијерејског сабора и дворски прота Михајла Обреновића. Био је и народни посланик на 

Светоандрејској скупштини. Одликован је Таковским крстом. Као карађорђевићевац је пензионисан. 

Живео је у 19. веку.)  
6. Улици која почиње од предложене улице 7 (кп 1417), почиње у кп 1426, између кп 373/2 и кп 612, 

протеже се дуж кп 1426, кп 1430, кп 1428, кп 958 у којој се и завршава, између кп 942/2 и кп 948, а све у 

КО Горович, утврђује се назив: улица ЂОРЂА ПАРЕЗАНА. (Пред Први српски устанак се доселио у 

Горович и оженио Анђелијом од Жарића. Од Парезана су Прокићи. Учествује у Делиградској бици, а у 

Другом устанку био је командант војске на Липару. Био је лепенички кнез и судија у Крагујевцу, а 

потом кнез и судија града Београда. Пред смрт је именован за члана Државног савета и високог суда. 

Сахрањен поред цркве у Горовичу. Живео је крајем 18. и у првој поливини 19. века.)  
7. Улици која почиње од предложене улице 1 (кп 1401), почиње у кп 1419, између кп 371 и кп 372, протеже 

се дуж кп 1419, кп 1417, кп 1415 у којој се и завршава, између кп 257 и кп 363, спојивши се са 

предложеном Улицом 1 (кп 1401), а све у КО Горович, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. 

(Постоји усамљени податак да је Карађорђе крштен у цркви у Горовичу, али још увек нема и доказа. 

Карађорђеви савременици су забележили да се у Цркви у Горовичу Ђорђе венчао са Јеленом 

осамдесетих година XVIII века. Кум је био Милисав из Саранова, стари сват Мијат из Иванче, а девер 

Мијатов млађи брат Паја. Ђорђа и Јелену је венчао поп Александар, син попа Мијата из Жабара. Пред 

устанак, као буљубаша над четницима Радича Петровића, Карађорђе је из Студенице са групом четника 

пренео мошти Стефана Првовенчаног, сина Немањиног за Београд, а пут их је водио поред цркве у 

Горовичу где су се задржали и одморили. С авојском, у првој половини марта 1804. године, српски вожд 

је из Смедеревске Паланке кренуо пут Рудника у први већи војни окршај са Турцима. Усмено предање 

памти да се његова војска кретала са заставама и добошарима, а код цркве се зауставила, причестила и 

наставила даље победнички марш.) 
Члан 12.   

Улицама у насељеном месту Гуришевци, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 789), почиње у кп 367, између кп 163 и кп 370/1, улица 

се протеже дуж кп 367, сече кп 790, протеже се дуж кп 157 у којој се и завршава, између кп 131/2 и кп 

143, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: улица ЗЕМЉОРАДНИЧКА. (у Гуришевцима  готово 

искључиво као основну привредну делатност имају земљорадњу, отуда и назив за једну од улица 

адекватан.)   
2. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 789), почиње у кп 366/1, између кп 366/2 и кп 793, улица 

пролази кроз кп 366/1, сече кп 364, протеже се дуж кп 793, сече кп 317/4, кп 319, протеже се дуж кп 793, 

кп 794, сече кп 279/2, враћа се у кп 794 и завршава у кп 246/3, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: 

улица ПОТПУКОВНИКА МИХАЈЛОВИЋА. (Радомир Михајловић, официр потпуковник и учитељ, 

носилац Карађорђеве звезде и истакнути ратник Ослободилачких ратова Србије. После рата се вратио у 

село и уживао је углед као ратни ветеран и просветни радник. Нарочито дивљење према њему исказао је 

Драгутин Прокић кога цитира Жика Марковић у „Школама живота“, о њему је писао и учитељ Милош 

Н. Јовановић у монографији поводом 130 голина јарменовачке школе као истакнутом учитељу „130 лета 

основне школе у Јарменовцима“, Београд 1994.)  
3. Улици која почиње од кп 789, између кп 190/1 и кп 217, протеже дуж кп 789, сече кп 423, враћа се у кп 

789 у којој се и завршава, између кп 651 и кп 790, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: ВОЖДА 

КАРАЂОРЂА. (Карађорђе је кључна историјска личност наше општине и нашег краја. Иде кроз више 

насељених места, тако да је заједничка са суседним насељеним местом Јарменовци.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 789), почиње у кп 189, између кп 185 и кп 190/1, улица 

пролази кроз кп 189, кп 188, кп 192, кп 139/1, кп 136, сече кп 26/1 и завршава у кп 14/4, а све у КО 

Гуришевци, утврђује се назив: улица ПОТПУКОВНИКА РАДОЈЕВИЋА. (Велимир Радојевић, 

потпуковник и истакнути ратник ослободилачких ратова Србије. После рата се вратио у село и уживао 

је углед као официр и ратни ветеран. Носилац Карађорђеве звезде. Такође се помиње у монографији 

Милоша Н. Јовановића.)  
5. Улици која од предложене Улице 3 (кп 789), почиње у кп 217, између кп 215 и кп 258, улица се протеже 

дуж кп 217 у којој се и завршава, између кп 209 и кп 221/2, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: 

улица ПОТПУКОВНИКА СПАСОЈЕВИЋА. (Спасоје Спасојевић, потпуковник и истакнути ратник 

ослободилачких ратова Србије. После рата се вратио у село и уживао је углед као официр и ратни 

ветеран. Носилац Карађорђеве звезде. Такође се помиње у монографији Милоша Н. Јовановића.)  
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6. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 789), почиње у кп 433, између кп 432 и кп 646/2, улица 

се протеже дуж кп 433, сече кп 642, кп 603, протеже се дуж кп 792 у којој се и завршава, између кп 606/2 

и кп 623, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: улица РУДНИЧКА. (Село спада у подрудничка 

насеља, планина Рудник је највиша планина у Шумадији и у читавом појасу која раздваја Динарске 

планине и Панонску низију. Рудник има и историјски значај као некада јак градски центар (позни 

средњи век и рани турски период), а затим и као устанички центар.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 789), почиње у кп 430, између кп 431 и кп 425, улица 

сече кп 430, кп 790, кп 427, протеже се дуж кп 792, сече кп 392, враћа у кп 792 у којој се и завршава, 

између кп 396/1 и кп 398, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: улица КАПЕТАНА МИЉКОВИЋА. 

(Андрија Миљковић, капетан прве класе и командир коњичког ескадрона Шумадијске дивизије и 

истакнути ратник Ослободилачких ратова Србије. Остављао је упечатљив утисак српског официра тог 

времена, био је веома угледан након рата међу суграђанима. Вратио се у Гуришевце после 

демобилизације. Носилац Карађорђеве звезде. Такође се спомиње у монографији Милоша Н. 

Јовановића. )  
8. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине оивичен кп 489/1, кп 345 и кп 329/2, све у КО 

Гуришевци, утврђује се назив: ЗАПИС. (По топониму.)  
9. Засеоку бр. 2 који се проростире унутар површине кп 472/2, а све у КО Гуришевци, утврђује се назив: 

КОСЕ. (По топониму.)  
Члан 13.  

Улицама у насељеном месту Доња Трешњевица, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1009), почиње у кп 1009, између кп 347/2 и кп 333, 

протеже се дуж кп 1009 и кп 1025 у којој се и завршава, између кп 319 и кп 2004/1 (КО Горња 

Трешњевица), на граници са суседним насељеним местом Горња Трешњевица, општина Аранђеловац, а 

све у КО Доња Трешњевица, утврђује се назив: улица ДР. ПЕТРА МАРКОВИЋ. (назив усвојен у 

суседном насељеном месту Горња Трешњевица – општина Аранђеловац.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1009), почиње у кп 1013, између кп 334 и кп 333, 

протеже се дуж кп 1013, кп 32 и кп 61 у којој се и завршава, између кп 62 и кп 59, спојивши се са 

предложеном Улицом 5, а све у КО Доња Трешњевица, утврђује се назив: улица ЂУРИНИЧКА. (Поток 

Ђуринци протиче кроз ово село, отуда и назив улице.)  
3. Улици која почиње  од предложене Улице 2 (кп 1013), почиње у кп 169, између кп 170 и кп 93, протеже 

се дуж кп 169 и кп 215 у којој се и завршава, између кп 174/3 и кп 164/1, а све у КО Доња Трешњевица, 

утврђује се назив: улица ТРОЈИЧКА. (Тројице су у обе Трешњевице (постоји и Горња која припада 

општини Аранђеловац) сеоска слава. Будући да су становници села искључиво православне хришћенске 

вероисповести и да Свето Тројство представља једно од кључних хришћанских верских начела, не би 

требало да постоји препрека називу улице.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1009), почиње у кп 1009, између кп 334 и кп 344/1, 

протеже се дуж кп 1009 и кп 1010 у којој се и завршава, између кп 306/10 и кп 277, спојивши се са 

предложеном Улицом 6, а све у КО Доња Трешњевица, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. 

(Разлог именовања назива улице је истоветан као и у другим селима, Карађорђе је кључна историјска 

личност наше општине и нашег краја.)  
5. Улици која је продужетак предложене Улице 1 из насељеног места Горња Шаторња (кп 2022, КО Горња 

Шаторња), почиње у кп 1028/2, између кп 129 и кп 418 (КО Горња Шаторња), протеже се дуж кп 1028/2 

и кп 1028/1 у којој се и завршава, између кп 44/1 и кп 2855/3 (КО Брезовац), а све у КО Доња 

Трешњевица, утврђује се назив: ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ. (С обзиром да су Шаторци 

такође пролазили судбину преласка Албаније, затим се укључивали на Солунски фронт и учествовали у 

борбама до пробоја 1918. Улица носи овај назив. Заједничка је са суседним насељеним местом Горња 

Шаторња.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 1016), почиње у кп 1015, између кп 507 и кп 514/3, 

протеже се дуж кп 1015 и кп 1014, кп 1010 кп 1031 у којој се и завршава, између кп 947 и кп 840/1 (КО 

Горња Шаторња), а све у КО Доња Трешњевица, утврђује се назив: улица АЋИМА ЧУМИЋА. 

(најпознатнији Трешњевичанин у савременој политичкој историји Србије, истакнути политичар и 

правник. Био је председник суда и једно време председник владе. Запао је у немилост краља Милана 

Обреновића након Тополске буне, али је ослобођен оптужби које су га доводиле пред стељачки вод. У 

јесен свог живота истакао се као добротвор и научник, па је постао и члан Српске краљевске академије. 

Иначе је студирао права у Немачкој. Био је члан и високи функционер Напредњачке странке. Умро је 

1901. године у 66-ој години живота. Чумићево сокаче у Београду носи његово име.)  
7. Улици која  почиње од предложене Улице 9 (кп 1016), почиње у кп 1017, између кп 514/3 и кп 515, 

протеже се дуж кп 1017 у којој се и завршава, између кп 945 и кп 895, спојивши се са предложеном 

Улицом 6, а све у КО Доња Трешњевица, утврђује се назив: улица ВАСЕ И БУЛИЏЕ. (Василије Ђокић 

(1920-2008) био је угледни грађанин села, домаћин. Бавио се пољопривредом и трговином. Остваривао 
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је изузетне резултате у тову јунади и био је познат као произвођач ракије. Имао је чак и брендирани 

производ „Васина ракија“. Био је врло поштован и омиљен међу суграђанима. Будимир Ђокић 1957 – 
2010 био је такође омиљени суграђанин и грађани су предложили да улица носи такође и његово име.)  

8. Улица која  почиње од предложене Улице 7 (кп 1017), почиње у кп 552, између кп 553 и кп 551/2, 
протеже се дуж кп 552, кп 1016 и кп 1018 у којој се и завршава, између кп 393 и кп 413/2, а све у КО 

Доња Трешњевица, утврђује се назив: улица ПЕТРА КАРЕ. (Устаник који се истицао као организатор 

буне и горњојасеничком и рудничком крају у време Првог српског устанка, био је локални првак у току 

прве половине 19. века. О његовој уловзи у устанку пишу и основни извори за овај период попут Гаје 

Пантелића Воденичаревића и Миленка Вукићевића. Иначе је из фамилије Карић која и данас живи у 

овом насељу.)  
9. Улици која  почиње од предложене Улице 1 (кп 1025), почиње у кп 1026/1, између кп 319 и кп 1820/1 

(КО Горња Трешњевица), протеже се дуж кп 1026/1 и кп 1016 у којој се и завршава, између кп 507 и кп 

460/1, спојивши се са предложеном Улицом 6, а све у КО Доња Трешњевица, општина Аранђеловац, 

утврђује се назив: улица ТЕШЊЕВАЧКА. (назив усвојен у насељеном месту Горња Трешњевица, 

општина Аранђеловац.) 
Члан 14.  

Улицама у насељеном месту Доња Трнава, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње  од предложене Улице 19 (кп 7243), почиње у кп 7243, између кп 5667 и кп 5683, 

протеже се дуж кп 7243 и кп 804 у којој се и завршава, између кп 797/2 и кп 801/2, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица АЛЕКСИЈЕВА ГРЕДА. (Алексије Обрадовић, Био је рођен у овој улици, бавио 

се политиком и у време владавине краља Петра Карађорђевића (1903-1921) био је и градоначелник 

Крагујевца и истакнути радикал. Обављао је и функцију директора банке у Крагујевцу. Греда је 

топоним за део насеља кроз који ова улица пролази.)  
2. Улици која почиње  од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 1567, између кп 1566 и кп 1493, 

протеже се дуж кп 1567 и кп 1524 у којој се и завршава, између кп 1525 и кп 1500, а све у КО Трнава, 

утрвђује се назив: улица МАТИЈЕВАЧКА. (Налази се у правцу потока Матијевац – по топониму.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 7246, између кп 1316 и кп 1456, 

протеже се дуж кп 7246 и кп 1328 у којој се и завршава, између кп 1333 и кп 1329, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица БУКОВАЧКА. (Налази се у правцу потока Буковац. Отуда и назив улице по 

топониму.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 7242, између кп 826/9 и кп 903/1, 

протеже се дуж кп 7242 и кп 834 у којој се и завршава, између кп 836/3 и кп 838/2, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица БЛАГОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА. (Патриота из Другог светског рата, био је 

затворен у Крагујевцу у згради садашњег суда. Убијен је на Бањици 1941. године у 22-ој години живота. 

Први је на натпису на списку жртава фашизма на споменику у центру села.) 
5. Улици која почиње  од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 5317, између кп 5280 и кп 5389, 

протеже се дуж кп 5317 и кп 4936 у којој се и завршава, између кп 4880/3 и кп 4951/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 7, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ДР ВЛАДИСЛАВА ВАРАГИЋА. 

Рођен је у Трнави 1922. године. Заправо му је презиме по оцу Борисављевић. Након завршене гимназије 

у Крагујевцу, дипломирао је на Медицинском факултету у Београду, а затим докторирао фармакологију 

на Оксфордском универзитету у Великој Британији. Ипак није остао у Великој Британији већ се враћа у 

Југославију. Био је универзитетски професор на Медицинском факултету у Београду и управник 

Фармаколошког института при Медицинском факултету у Београду. Био је члан неколико 

фармаколошких друштава, између осталог и британског и немачког друштва фармаколога (Britisch 

Pharmagological Society, Deutsche Farmakologische Gesellschaft). Углавном је писао за међународни 

оквир на енглеском језику и има преко 1000 цитирања што га убраја међу најцитираније научнике.  

Објавио је преко 332 научна рада. Углавном се бавио клиничком фармакологијом. Био је уредник 

стручног часописа Iugoslavica Psyhologica et Pharmagologica Acta, а значајну улогу је имао у британским 

и француским стручним часописима. Сви његови радови су унапредили сазнања у области интеракције 

неуротрансмитера, биолошки активних супстанција и лекова у модулирању функције органа и ткива у 

здрављу и болести.  Био је и добротвор према својим суграђанима из села који су и поставили захтев да 

улица добије његово име.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 4936), почиње у кп 4880/2, између кп 4880/3 и кп 4880/4, 

протеже се дуж кп 4880/2, сече кп 4877 и кп 4874/1, протеже се дуж кп 7265/1, кп 7242 и кп 1606 у којој 

се и завршава, између кп 2450 и кп 2447, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица БОГОЉУБА 

ЈЕВТИЋА. (1886-1960 – био је дипломата, председник владе и министар иностраних послова краљевине 

Југославије.  Иако је рођен у Крагујевцу потиче из Трнаве. Дипломирао је  на Правном факултету у 

Београду. Затим се ангажовао након рата на питањима репарација (ратне одштете) и извршења 

међународних уговора. Каријеру је наставио као дипломата и постаје 1929. министар двора, а затим и 

министар спољних послова. У бурно време диктатуре и смрти краља Александра био је председник 
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владе, на изборима 1935. својевремено је победио Удружену опозицију, али се повукао са места 

премијера које је преузео Милан Стојадиновић (али у Опленачком срезу са тесном већином). Био је и 

министар у Симовићевој влади 27. Марта, а затим и у емигрантској влади. Умире у политичкој 

емиграцији 1960. године.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 4936), почиње у кп 4936, између кп 4952/7 и кп 4880/4, 

протеже се дуж кп 4936, кп 4797 у којој се и завршава, између кп 2280 и кп 2234, спојивши се са 

предложеном Улицом 9, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Вођа Првог 

српског устанка у ком су Трнавци имали значајну улогу, један војвода био је из Трнаве Милоје 

Петровић. Заједничка улица са суседним насељеним местом Горња Трнава.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 7242), почиње у кп 7242, између кп 2420 и кп 2429, 

протеже се дуж кп 7242, кп 4797 и кп 2076 у којој се и завршава, између кп 2055/1 и кп 2115, а све у КО 

Трнава, утврђује се назив: улица ЂУРЂА ЈЕЛЕНИЋА. Јеленић, Ђурђе, историчар, публициста, 

секретар Двора (Трнава код Тополе, 1882 —Београд, 28. I 1947), остао је упамћен по својој 

монографији у којој је изложио историјат ослободилачке борбе од Кочине Крајине до уједињења и 

стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца под називом „Нова Србија и Југославија“, Бегорад 

1923, у издању Државне штампарије. Од 1929. до 1938. био је управник државног архива, а његова 

супруга је у знак сећања на његов живот и дело завештала породичне ствари и драгоцености, а 1994. је 

основана и Задужбина Јеленић која награђује повремено изузетна научна дела заснована на коришжењу 

архивске грађе. Помиње се у Српском библиографском речнику Матице српске.   
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 2076), почиње у кп 2092, између кп 2086 и кп 2114/2, 

протеже се дуж кп 2092 и кп 4797 у којој се и завршава, између кп 2280 и кп 2283/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 7, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица КЛЕНОВАЧКА. (По извору 

Кленовац одакле се и становништво снабдева водом.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 7242), почиње у кп 1570, између кп 2435 и кп 1960/1, 

протеже се дуж кп 1570 и кп 1578/5 у којој се и завршава, између кп 1578/4 и кп 1591, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица СТОЈАНОВА. (По оснивачу Трнаве, Стојану који се доселио из Сјеничког 

краја половином 18. века. Он се доселио, према Дробњаковићу, пре него што су Чала-Стојко и Баба-
Анђелија засновали насеље на Мамутовцу чиме је Трнава проширена и на западну страну истоимене 

реке.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 7242), почиње у кп 7242, између кп 1964 и кп 1988/4, 

протеже се дуж кп 7242, кп 1916 и кп 748, пролази кроз кп 740/3, сече кп 726/13 и кп 726/12 у којој се и 

завршава, између кп 729 и кп 726/14, а све у КО Трнава, утврђује се назив: ЋОСИН ЂЕРАМ. (По Ђерму 

који се ту налази преко 300 година, био је место где су приређивали локални вашари.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 7242), почиње у кп 1992, између кп 1984 и кп 1993/4, 

протеже се дуж кп 1992, кп 1991, враћа у кп 1992, сече кп 2042/1 и кп 2040/2 у којој се и завршава, 

између кп 2040/3 и кп 2040/1, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица ЛУКИЈСКА. (По фамилији 

Лукић која ту живи. Иначе је морфолошки мало специфичан назив, али је то традиционално укорењен 

неформални назив за ту улицу.)  
13. Улици која почиње  од предложене Улице 11 (кп 7242), почиње у кп 2123, између кп 2002 и кп 1904/2, 

протеже се дуж кп 2123 и кп 679 у којој се и завршава, између кп 1878 и кп 1887, а све у КО Трнава, 

утврђује се назив: улица МИТРЕНАЧКА. (По извору Митренац.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 7284/2, између кп 5380 и кп 182/1 

(КО Светлић), протеже се дуж кп 5381/2, кп 7284/1 у којој се и завршава, између кп 5999 и кп 1028/1 

(КО Светлић), а све у КО Трнава, утврђује се назив: ВУКИЋЕВИЋЕВСКА КОСА. (На изричит захтев 

грађана овог краја уобличио се овај назив који је иначе традиционално укорењен назив овог сеоског 

краја. Заједничка је са суседним насељеним местом Светлић.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 7243), почиње у кп 7244, између кп 5665 и кп 5664/1, 

протеже се дуж кп 7244 у којој се и завршава, између кп 991/2 и кп 1012/4, на граници са суседним 

насељеним местом Сараново, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица СРЂАНА И ДАРКА. (Срђан 

Јанковић – Грађани су тражили да се улица назове по младићу који је ту живео (1975-2003). Дарко 

Милосављевић 1974-2007, живео је у овој улици, предлог грађана био је да се улица назове по њему.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 7243, између кп 5667 и кп 5670/2, 

протеже се дуж кп 7243 у којој се и завршава, између кп 1253 и кп 1241/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 17, а све у КО Трнава, утврђује се назив: улица РАЈКА ТАНАСИЈЕВИЋА. (1956-1997, рођен је у 

овој улици. Живео је до 1997. године. Био је дипломирани агроном, а после студија је био директор 

земљорадничке задруге Трнава, помагао је свим људима у Трнави и један је од најзаслужнијих за 

изградњу дома културе у Доњој Трнави.)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 7243), почиње у кп 7274, између кп 1241/2 и кп 4618 

(КО Сараново), протеже се дуж кп 7274, кп 7245, кп 1180/2 и кп 1154 у којој се и завршава, између кп 

1161/2 и кп 1167, а све у КО Трнава, утврђује се назив: ПОТПОРУЧНИКА МИЛОСАВЉЕВИЋА. 
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(Милорад Милосављевић– завршио основну школу у Трнави, гимназију у Крагујевцу, а затим је 

дипломирао математику на Филозофском факултету у Београду (тада није постојао ПМФ), постаје и 

професор математике. Али долази рат. Истакао се као официр, постао је ађутант, а затим и потпоручник, 

умире 1916. године од последица тешког рањавањау чувеној бици на Кајмакчалану. Заједничка је са 

суседним насељеним местом Сараново – општина Рача.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 7243), почиње у кп 5681, између кп 5683 и кп 5670/2, 

протеже се дуж кп 5681, кп 7280 у којој се и завршава, између кп 5872/1 и кп 299 (КО Светлић), на 

граници са суседним насељеним местом Светлић, а све у КО Трнава, утврђује се назив:  улица 

ВЛАДИМИРА КАРИЋА. (1848-1894; рођен је у Светлићу, образовао се као правник и стекао је диплому 

Велике школе која је била претеча Београдског универзитета основаног 1905. године. После студија 

посвећује се просвети. У Шапцу постаје гимназијски професор географије. Ту се показује као изврстан 

професор и сматра се да је пресудно утицао на формирање Јована Цвијића као географа. Објавио је 1879. 

уџбеник географије „Земљопис“, био је у Просветном савету. Затим је објавио и кључно географско дело 

свог живота под називом „Србија“. Пред крај живота бавио се послом српског конзула у Скопљу где се 

посветио националном раду у области Повардарја. Али почиње 1893. да га слама туберкулоза од које 

умире у Аустрији 1894. године. Заједничка је са суседним насељеним месту Светлић.)  
19. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 5011/1, кп 5011/2, кп 5192 и кп 5194/2 , све у КО 

Трнава, утврђује се назив: РЕКА. (По реци Трнави која протиче туда.)  
20. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине кп 5778 и кп 5782/1, све у КО Трнава, утврђује се назив: 

ЛИТИНА ШУМА. (По топониму.)  
Члан 15.  

Улицама у насељеном месту Доња Шаторња, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2259), почиње у кп 2259, између кп 2266 и кп 2247/3, 

протеже се дуж кп 2259 у којој се и завршава, између кп 2260 и кп 929/4 на граници са суседним 

насељеним местом Горња Шаторња, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: ВОЖДА 

КАРАЂОРЂА. (По Вожду Карађорђу Петровићу кључна историјска личност наше општине и нашег 

краја. Пролази кроз више насељених места.)  
2. Улици која почиње од кп 2318, између кп 784/8 и кп 1108 (КО Горња Шаторња) на граници са суседним 

насељеним местом Горња Шаторња, протеже се дуж кп 2318, кп 2289, кп 2279, кп 2241, кп 2291 и кп 

2292 у којој се и завршава, између кп 1334 и кп 1333, на граници са суседним насељеним местом 

Блазнава, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ. (С 

обзиром да су Шаторци такође пролазили судбину преласка Албаније, затим се укључивали на 

Солунски фронт и учествовали у борбама до пробоја 1918. Улица носи овај назив. Иде границом 

насељеног места Горња Шаторња.)   
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2318), почиње у кп 2283, између кп 774/4 и кп 746, 

протеже се дуж кп 2283 и границом кп 765/2 и кп 765/3 на којој се и завршава, а све у КО Доња 

Шаторња, утврђуеј се назив: улица МИКЕ СИМИЋА. (1962-1991, Погинуо на ратишту у источној 

Славонији 1991. године. Његова спомен-биста налази се у центру Доње Шаторње, недалеко од ове 

улице. Мобилисан је заједно са браћом. Нажалост, изгубио је живот у борбама у околини Вуковара, у 

селу Нијемци.)  
4. Улици која почиње у кп 2313, између кп 788 (обе у КО Доња Шаторња) и кп 670/1 (КО Горња 

Шаторња), протеже се дуж кп 2313 (КО Доња Шаторња) и кп 1069/2 (КО Горња Шаторња), утврђује се 

назив: улица БАТЕ ОБРАДОВИЋА. (1930-1997, Радио у амбуланти у Доњој Шаторњи од 1970. до 1995. 

године. Био је предан свом послу и остао запамћен по доброти и стручности. Иде границом суседног 

насељеног места Горња Шаторња. Улица је именована на захтев грађана.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2259), почиње у кп 2259, између кп 2227 и кп 2225, 

протеже се дуж кп 2259, кп 2284, кп 740/3, кп 2282/2, кп 646/1, кп 648/2 границом кп 765/2 и кп 765/3 и 

враћа се у кп 2282/2 у којој се и завршава, спојивши се са предложеном Улицом 14, а све у КО Доња 

Шаторња, утврђује се назив: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ. (Разлог именовања назива улице је истоветан као 

и у другим насељима, краљ Петар Први  је кључна историјска личност наше општине и нашег краја с 

почетка 20. века и везује се за завршетак ослободилачке борбе Србије.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 646/1), почиње у кп 629, између кп 599/1 и кп 600, 

протеже се дуж кп 629 у којој се и завршава, између кп 627/1 и кп 631/1, а све у КО Доња Шаторња, 

утврђује се назив: СОКАК ЦВЕЋА. (Ради се о делу села који је препознатљив по томе што је породица 

Марковић традиционално цвећарска породица, а преко њих се и цео крај оријентисао на цвећарство.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 188), почиње у кп 408, између кп 407/1 и кп 589/3, 

протеже се дуж кп 408 и кп 614 у којој се и завршава, између кп 398 и кп 612/5, а све у КО Доња 

Шаторња, утврђује се назив: улица СТУДЕНТСКА. (Шаторци воле да кажу како имају 8 доктора наука 

(махом су докторирали у Београду, од којих је А. Исаковић постао и академик), с обзиром на тај 
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занимљив податак једна улица носи назив по студентима којих ће, надамо се, бити и убудуће са 

докторским звањима.)   
8. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 188), почиње у кп 392, између кп 372 и кп 382/3, протеже 

се дуж кп 392 у којој се и завршава, између кп 380 и кп 386, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се 

назив: улица ВЛАСТИНА. (Улица је названа по младићу Властимиру Јеремићу (1930-1948) који је 

погинуо несрећним случајем приликом изградње задружног дома у Доњој Шаторњи. Његова кућа 

налазила се у овој улици, а мештани су изразили жељу да улица буде названа по њему.)   
9. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2282/2), почиње у кп 188, између кп 429 и кп 589/3, 

протеже се дуж кп 188 у којој се и завршава, између кп 186 и кп 185/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 10, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: улица ДРАГУТИНА ПРОКИЋА (1888 – 1963, 
У историји школства у Шаторњи сигурно најзвучније име. У Доњој Шаторњи је радио од 1910. до 1933. 

године, био је иницијатор изградње нове школске зграде, а познат је као просветни радник који је 

оставио траг и као писац „Успомена једног учитеља“. Био је значајан по политичком и синдикалном 

раду. Био је председник земаљског одбора синдиката просветних радника НР Србије и члан 

Антифгашистичке скупштине народног ослобођења Србије (АСНОС). Оставио је преко 200 радова и 

истицао се као говорник. У Другом светском рату је остао без супруге, две кћери, снахе од старијег сина 

супруге и брата.)  
10. Улици која почиње у кп 2339, између кп 293/1 и кп 585 (КО Горња Шаторња), протеже се дуж кп 2339 и 

кп 171 у којој се и завршава, између кп 189 и кп 174, спојивши се са предложеном Улицом 11, а све у 

КО Доња Шаторња, утврђује се назив: уклица ЖУТИ ПЕСАК. (Овај део варошице препознатљив је по 

песку жуте боје. Ту се налази мајдан. Иде границом суседног насељеног места Горња Шаторња.)  
11. Улици која почиње у кп 171, између кп 162/3 и кп 52, протеже се дуж кп 171 и кп 172 у којој се и 

завршава, између кп 173 и кп 37/1, спојивши се са предложеном Улицом 12, а све у КО Доња Шаторња, 

утврђује се назив: ВРТАЧЕ. (По крају који се зове Вртаче.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 172), почиње у кп 2339, између кп 37/1 и кп 574/4 (КО 

Горња Шаторња), протеже се дуж кп 2339 у којој се и завршава, између кп 1/1 и кп 28/2 (КО Горња 

Шаторња), спојивши се са предложеном Улицом 13, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: 

ГАЈЕВИ. (По крају који се зове Гај. Иде границом суседног насељеног места Горња Шаторња.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 2339), почиње у кп 2314, између кп 1/2 и кп 2568 (КО 

Брезовац), протеже се дуж кп 2314 и кп 2315 у којој се и завршава, између кп 86/5 и кп 561/7 (КО 

Винча), спојивши се са предложеном Улицом 14, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: улица 

КНЕЗА МИЛОША. (назив усвојен у насељеном месту Брезовац, општина Аранђеловац.) 
14. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2282/2), почиње у кп 2282/2, између кп 430 и кп 427/1, 

протеже се дуж кп 2282/2, кп 2316 у којој се и завршава, између кп 86/5 и кп 616 (КО Винча), спојивши 

се са предложеном Улицом 13, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: улица ЂУМУРАНСКА. 

(Овај предео је био познат као Ђумурана, тј. место где се некада вадио угаљ. Отуда и назив. Иначе је 

туда пролазила и пруга (Лајковачка улица у Винчи. Иде границом суседног насељеног места Винча.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2282/2), почиње у кп 2286/2, између кп 425/6 и кп 423/1, 

протеже се дуж кп 2286/2 у којој се и завршава, између кп 421/1 и кп 420/5, а све у КО Доња Шаторња, 

утврђује се назив: улица ПАВЛА И ЖИВКА ТОМИЋА. (Отац Живка Томића, Павле Томић био је 

носилац Албанске споменице и учесник ослободилачких ратова Србије од 1912 до 1918. године. Његов 

син Живко наставио је слободарску традицију као учесник Другог светског рата када је и погинуо, 

постхумно је постао народни херој.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2282/2), почиње у кп 251, између кп 252/3 и кп 245/2, 

протеже се дуж кп 251 у којој се и завршава, између кп 250/3 и кп 252/2, а све у КО Доња Шаторња, 

утврђује се назив: улица АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА. (Реч је о истакнутом књижевнику, члану САНУ и 

друштвено-политичком активисти још од Другог светског рата до распада СФРЈ. Био је више пута 

награђиван за своја књижевна дела. Специфичан је по томе што су његова дела углавном приказивана у 

ТВ форми. Писао је реалистички и натуралистички.)   
17. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2282/2), почиње у кп 2286/1, између кп 451 и кп 583, 

протеже се дуж кп 2286/1 у којој се и завршава, између кп 500/1 и кп 527, а све у КО Доња Шаторња, 

утврђује се назив: улица БРАЋЕ ДУКИЋА. (Из породице Дукић у ослободилачким ратовима Србије 

учествовало је петорица браће Дукић. Рат су преживели Живота и Милентије, а Драгомир, Драгутин и 

Тихомир су погинули у Великом рату. Драгомир је имао највиши чин и био је артиљеријски наредник, а 

друга двојица погинулих су били пешадијски поднаредници. Фамилија Дукић стога представља 

микропример судбине грађана Србије тог времена.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 2286/1), почиње у кп 2287, између кп 527 и кп 524, 

протеже се дуж кп 2287 у којој се и завршава, између кп 671 и кп 700, а све у КО Доња Шаторња, 

утврђује се назив: улица НИКОЛЕ ДОРЈАНОВИЋА. (Реч је о ктитору манастира Никоље (које је 

познато као Рудничко јер постоји и Кабларско). Био је властелин и вазал деспота Стефана Лазаревића 
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који је у овом крају имао и извесну политичку тежину. О њему се слабо зна, а сачуван је натпис над 

улазним вратима цркве који говори да је управо он ктитор.    
19. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2291), почиње у кп 943/2, између кп 943/1 и кп 2240/2, 

протеже се дуж кп 942, кп 2290 и кп 1001 у којој се и завршава, између кп 998/1 и кп 999/2, а све у КО 

Доња Шаторња, утврђује се назив: улица АРНАУТСКА. (Крај села препознатљив по томе што су 

насељеници пореклом из крајева насељених претежно албанским становништвом (некада се то називало 

турцизмом „Арнаутлук“. И данас турски израз за Албанију је Arnavutluk. Иначе је остао назив 

„Арнаути“ за део насеља.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2291), почиње у кп 1177, између кп 1181 и кп 1174/1, 

протеже се дуж кп 1177, сече кп 1178, кп 1237/6 и кп 1242, протеже се дуж кп 2298/1, кп 1476/1,кп 

2298/2 и кп 2304 у којој се и завршава, између кп 1755 и кп 1758/1, а све у КО Доња Шаторња, утврђује 

се назив: улица НИКОЉСКА. (По манастиру из 15. века који је данас женски манастир и посвећен је 

светом Николи (отуда и назив). Манастир је захваљујући конзервацији рађеној од 1979. до 1988. године 

знатним делом задржао аутентичан облик. Представља изузетан културно-историјски споменик и 

исходиште ходочашћа православних верника.)   
21. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2259), почиње у кп 2250, између кп 2253 и кп 2247/3, 

протеже се дуж кп 2250, кп 930, кп 926, кп 2295 и кп 2305, сече кп 1894/2 и кп 1915/4 у којој се и 

завршава, између кп 1915/3 и кп 2305, спојивши се са предложеном Улицом 23, а све у КО Доња 

Шаторња, утврђује се назив: улица РАДЕ ГАВРИЛОВИЋ (1937-1999, Наставница Рада Гавриловић 

била је дугогодишњи радник основне школе у Доњој Шаторњи, била је и друштвено активна, а бавила 

се и организовањем свечаности, писањем, сликањем и позориштем. Након учитељске школе 

дипломирала је на Ликовној академији у Београду и посветила се просветном раду по ком је остала 

упамћена. Рођена је у Војковцима где је провела живот и одакле је путовала на посао.)   
22. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 2298/1), почиње у кп 2297, између кп 1477/2 и кп 

1270/4, протеже се дуж кп 2297 и кп 2305 у којој се и завршава, између кп 1942 и кп 1915/4, спојивши се 

са предложеном Улицом 21, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: улица МИКЕ ЋОПЕ. 

(Миливоје Томић (Мика Ћопа) Рођен је 1919. у Шаторњи где је провео и цео живот до 1975. године када 

се упокојио. Био је угоститељ и највећи мецена фудбала у варошици. Између осталог је један и од 

оснивача локалног фудбалског клуба, а био је активан и као фудбалер и велики донатор и организатор 

спортских дешавања. Био је и фудбалски судија. Остао је забележен у историјатзу ОФК „Шаторња“)  
23. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 2301), почиње у кп 2301, између кп 1595 и кп 1596, 

протеже се дуж кп 2301 и кп 2300 у којој се и завршава, између кп 1581 и кп 1575, а све у КО Доња 

Шаторња, утврђује се назив: улица ТОДОРА МИЛИВОЈЕВИЋА. (Оставио је дубок траг у историји 

шаторачког школства, био је учитељ од 1867. до 1889. године. У то време је то био необично дуг стаж за 

једног учитеља у једној школи јер су просветне власти имале обичај да чешће мењају учитеље по 

школама. Уз Драгутина Прокића спада у најпознатије учитеље у прошлости варошице.)   
24. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2292), почиње у кп 1355, између кп 1356/3 и кп 1334, 

протеже се дуж кп 1355, сече кп 1342/2, кп 1350/4, протеже се дуж кп 2301 у којој се и завршава, између 

кп 1635 и кп 1610, а све у КО Доња Шаторња, утврђује се назив: улица БРЕСТОВИ (улица носи назив 

по старом називу за Шаторњу)  
Члан 16.   

Улицама у насељеном месту Жабаре, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3856), почиње у кп 3856, између кп 2319/1 и кп 2320/1, 

улица се протеже дуж кп 3856 у којој се и завршава, између кп 2514 и кп 2516/3, на граници са суседним 

насељеним местом Јунковац, а све у КО Жабаре, утврђује се назив: улица ВИТЕЗОВА ЦЕРА И 

КОЛУБАРЕ. (Према учесницима великих битака српске војске из 1914-те. Из Жабара је у Великом рату 

учествовало неколико десетина житеља, од којих је неколицина стекла одликовања попут Албанске 

споменице, ордена Белог орла и ордена Карађорђеве звезде. Пролази кроз више насељених места.)   
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3856), почиње у кп 2477, између кп 2501 и кп 2514, 

улица се протеже дуж кп 2477 у којој се и завршава, између кп 2505/1 и кп 2510, а све у КО Жабаре, 

утврђује се назив: улица КУСАЈСКА. (По сеоском крају Кусаја који се налази при суседном Јунковцу.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3856), почиње у кп 3888, између кп 2498 и кп 2515, 

улица се протеже дуж кп 3888 у којој се и завршава, између кп 2405/2 и кп 2043, спојивши се са 

предложеном Улицом 4, а све у КО Жабаре, утврђује се назив: улица ХАЈДУЧКИХ ЈУНАКА. (По 

хајдуцима учесницима устанака против Турака. Из нашег краја најуледнији хајдук био је Станоје 

Главаш, хајдуци су чинили значајан део устаничких снага и у народу су опевани за заштитници народа 

од турског зулума.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3856), почиње у кп 3887, између кп 2389 и кп 2391, 

улица се протеже дуж кп 3887 у којој се и завршава, између кп 2038/2 и кп 2045/2, а све у КО Жабаре, 

утврђује се назив: улица КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ. (Једно од кључних имена историје Србије, 
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Југославије, а и Тополе је краљ Петар I Карађорђевић који је био унук вожда Карађорђа и подигао је 

цркву-маузолеј на Опленцу и дао плац за подизање тополске болнице.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3856), почиње у кп 3861, између кп 2379 и кп 2383/2, 

улица се протеже дуж кп 3861, сече кп 2387, кп 2398/1, враћа се у кп 3861 у којој се и завршава, између 

кп 1612 и кп 1623/1, а све у КО Жабаре. Утврђује се назив: улица СЛОБОДАНА РАДОШЕВИЋА. 

(Свакако у свету науке за Жабаре се зна по Слободану Радошевићу 1920-1997. Он је Други светски рат 

дочекао као студент енглеског језика и књижевности, у току рата се бавио хуманитарним радом. Због 

политичке неподобности био је у немилости послератног режима имао је повремене препреке, али је 

академско образовање стекао на Богословском факултету у Београду и затим се усавршавао на 

универзитету Кембриџу. Бавио се историјом монаштва и написао је „Монашку цивилизацију“, истицао 

се као предавач на семинарима по САД и Великој Британији.)  
6. Улици кја почиње  од предложене Улице 1 (кп 3856), почиње у кп 3860, између кп 2326 и кп 2337, улица 

се протеже дуж кп 3860 у којој се и завршава, између кп 864 и кп 1562, а све у КО Жабаре, утврђује се 

назив: ПАЊЕВАЧКИ ДРУМ. (По сеоском крају Пањевац који се налази у централном делу насеља.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 3860), почиње у кп 3891, између кп 2330 и кп 2349, 

улица се протеже дуж кп 3891, сече кп 2346/1 и пролази кроз кп 2359 у којој се и завршава, између кп 

2358 и кп 2361/1, а све у КО Жабаре, утврђује се назив: МИЛОШЕВО СОКАЧЕ. (На овом месту је 

постојао конак Милоша Обреновића, па се у том смислу ово сокаче назива по њему Милошево. 

Истовремено, пошто Карађорђе има такође улицу у селу, онда се симболички спајају традиције две 

династије модерне Србије.)   
8. Улици која почиње  од предложене Улице 6 (кп 3860), почиње у кп 2131, између кп 2132/1 и кп 2128/1, 

улица се протеже дуж кп 2131, сече кп 2130 и завршава у кп 2123/1, а све у КО Жабаре, утврђује се 

назив: улица ДЕСИМИРА БЛАГОЈЕВИЋА. (пореклом је од жабарских Благојевића, рођен је 1905. 

године, прво је живео у Тополи, али је после очеве смрти отишао у Крагујевац где је матурирао 

гимназију, а затим је завршио Правни факултет у Београду. Бавио се чиновничким послом. Али је живот 

посветио поезији и новинарству. Писао је и уређивао у бројним престижним новинама и часописима. 

Добитник је награда „Милан Ракић“, Змајеве и Седмојулске награде. Умро је 1978. године. Најпознатије 

дело му је „Родослов“. Колико је био уважаван у књижевним круговима говори чињеница да му је 

Бранко Миљковић писао предговоре.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 3860), почиње у кп 1912, између кп 1926/2 и кп 2097/1, 

улица се протеже дуж кп 1912 у којој се и завршава, између кп 1901 и кп 1913, а све у КО Жабаре, 

утврђује се назив: улица ЈАСЕНИЧКА. (Река Јасеница протиче кроз село Жабаре. Јасеница је, уз 

Лепеницу и највећа река Шумадије и већи део општине Топола је слив ове реке.)  
10. Улици која почиње  од предложене Улице 6 (кп 3860), почиње у кп 1938, између кп 1929 и кп 1939, 

улица се протеже дуж кп 1938, кп 1692/2 у којој се и завршава, између кп 1672 и кп 1958, спојивши се са 

предложеном Улицом 6 (кп 3860), а све у КО Жабаре, утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (По 

средњовековној српској држави која се простирала на подручју данашње старовлашко-рашке области и 

Косова.)  
11. 11.Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 3860), почиње у кп 1661, између кп 1569 и кп 1657/1, 

улица се протеже дуж кп 1661, сече кп 1654/1 и завршава у кп 1653/1, а све у КО Жабаре, утврђује се 

назив: ШУМАДИЈСКА улица. (Село Жабаре је типично шумадијско село. Шумадија је област која 

захвата и општину Топола.)  
12. Улици која почиње  од предложене Улице 1 (кп 3856), почиње у кп 3856, између кп 2318 и кп 2320/1, 

улица се протеже дуж кп 3856, сече кп 3547, враћа се у кп 3856 у којој се и завршава, између кп 1409 и 

кп 3527/1, на граници са суседним насељеним местом Топола (варошица), а све у КО Жабаре, утврђује 

се назив: улица ВОЖДА КАРАЂОРЂА. (Вожд Карађорђе као кључна историјска личност за Тополу и 

околину симболизује и Жабаре као историјско место.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3856), почиње у кп 3857, између кп 2218/1 и кп 2321/2, 

улица се протеже дуж кп 3857 у којој се и завршава, између кп 890 и кп 921, а све у КО Жабаре, утврђује 

се назив: улица ЧАЛАНСКА. (По сеоском крају Чалани који се налази у централном делу насеља.)  
14. Улици која почиње  од предложене Улице 13 (кп 3857), почиње у кп 3872, између кп 1725 и кп 1880, 

улица се протеже дуж кп 3872, кп 3894 у којој се и завршава, између кп 3823 и кп 3840/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 15, а све у КО Жабаре, утврђује се назив: улица СОЛУНСКОГ ФРОНТА. (Ииз 

овог краја у селу је било највише учесника Првог светског рата, па се отуда и ова улица назива по 

фронту који је од 1916 до 1918. У току рата на овом фронту су вођене Кајмакчаланска битка 1916. и 

битке за Козјак и Ветерник после којих је уследио пробој и ослобођење Србије, а затим и пад и слом 

Аустроугарске.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 3857), почиње у кп 3894, између кп 901/3 и кп 3840/1, 

улица се протеже дуж кп 3894, кп 3895, кп 3872, кп 3873 у којој се и завршава, између кп 757/3 и кп 

979/1, на граници са суседним насељеним местом Топола (село), а све у КО Жабаре, утврђује се начин: 
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улица ЈЕВРЕМА МАРКОВИЋА. (Рођени брат Светозара Марковића, припадао је Народној радикалној 

странци. Због Тополске буне запао је у немилост краља Милана Обреновића па је осуђен на смрт и 

стрељан, премда се показало касније да је био невин.)   
16. Улици која почиње  од предложене Улице 15 (кп 3872), почиње у кп 952, између кп 941 и кп 953, улица 

се протеже дуж кп 952 у којој се и завршава, између кп 958 и кп 961, а све у КО Жабаре, утврђује се 

назив: улица ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА. (Топола и околина, притом и село Жабаре били су током 

Првог српског устанка устанички центар Србије. И Жабарци су одиграли улогу у подизању, 

распламсавању ослободилачке борбе која је вођена у 19. и 20. веку.)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3856), почиње у кп 3863, између кп 2218/1 и кп 2219, 

улица се протеже дуж кп 3863 у којој се и завршава, између кп 1529 и кп 1765, а све у КО Жабаре, 

утврђује се назив: улица ДРАГИШЕ МИХАЈЛОВИЋА. (Био је учитељ родом из Жабара, припадао је и 

грађанској левици по чему је био близак Скерлићу. У току Првог светског рата прелази Албанију и у 

Француској уређује лист „Учитељ“, након рата и ослобођења у отаџбини се бавио писањем. Живот је 

окончао као жртва је Крагујевачког октобра 1941. Тада му је било 61 година.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3856), почиње у кп 3863, између кп 2218/1 и кп 2219, 

улица се протеже дуж кп 3863 у којој се и завршава, између кп 1529 и кп 1765, а све у КО Жабаре, 

утврђује се назив: ПРЕОБРАЖЕЊСКА улица. (Преображење Господње је сеоска слава и црква у центру 

села је посвећена Преображењу. Тада се одржава и сеоски вашар. По народном веровању овај празник 

се сматра крајем лета и почетком јесени јер се тада „преображавају и вода и гора“.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3856), почиње у кп 3864, између кп 2260 и кп 2283/1, 

улица се протеже дуж кп 3864 у којој се и завршава, између кп 1127 и кп 1203, спојивши се са 

предложеном Улицом 22 (кп 3879/2), а све у КО Жабаре, утврђује се назив: улица ЈАКОВА ЖАБАРЦА 

(Јаков Жабарац 1826 – 1877, био је истакнути политичар и судија. Помиње се као председник 

Правитељственог суда, а затим и као народни посланик и био је секретар Малогоспојинске велике 

народне скупштине одржане у Крагујевцу, био је члан председништва које је кнезу Милошу 

представило одлуке скупштине значајне за даљи развој Србије као државе и друштва. (Помиње се у 

Српском биогафском речнику Матице српске) 
20. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 3864), почиње у кп 3883, између кп 1497 и кп 2281, 

улица се протеже дуж кп 3883, кп 3882 и кп 3881 у којој се завршава, између кп 1224 и кп 1492, 

спојивши се са предложеном Улицом 20, а све у КО Жабаре, утврђује се назив: улица ГАЈЕ 

ПАНТЕЛИЋА (1774 – 1849) Остао је упамћен по казивањима која је прибележио Исидор Стојановић и 

која су извор прве руке за изучавање историје Првог српског устанка у Шумадији. Познат је и као 

Воденичаревић јер је његов отац Пантелија држао воденицу, иначе му је Карађорђе био близак рођак 

(брат од тетке, Марица Живковић била му је рођена тетка). У време Првог Српског устанка је обављао 

значајне дужности па стога и његова казивања имају историјски значај. Међутим, у доба Обреновића 

није се бавио политиком и умро је као обичан сељак у Загорици у коју се доселио.  
21. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3856), почиње у кп 3880, између кп 1482 и кп 3577, 

улица се протеже дуж кп 3880 у којој се и завршава, између кп 1245 и кп 1445, спојивши се са 

предложеном Улицом 22 (кп 3879/2), а све у КО Жабаре, утврђује се назив: КОЧИНЕ КРАЈИНЕ. 

(Крајем 18. века на подручју Шумадије вођен је последњи аустро-турски рат који је завршен 

Свиштовским миром и почело се са увођењем повластица за Србе у Београдском пашалуку. Срби су се 

ангажовали као подршка Аустријанцима и том приликом је и Карађорђе био један од учесника Кочине 

крајине као фрајкор.)   
22. Улици која почиње од постојеће улице Милована Миловановића (кп 2820/1, КО Топола (варошица)), 

почиње у кп 2453 (КО Топола (варошица)), улица се протеже дуж кп 3879/2 у којој се и завршава, 

између кп 1203 и кп 1250, спојивши се са предложеном Улицом 19, а све у КО Жабаре, утврђује се 

назив: улица ЛЕСЕ ЖИВКОВИЋА. (Александар Леса Живковић био је истакнути тополски трговац и 

педузимач. Био је добротвор. Школи је оставио своју кућу у центру Тополе, перко пута општинске 

зграде. Пореклом је Жабарац. Заједничка са суседним насељеним местом, Топола (варошица).)  
24. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине оивичен кп 76, кп 93, кп 112/1 и кп 81, све у КО 

Жабаре, утврђује се назив: заселак МАЛО ЖАБАРЕ. (Заселак је препознатљив по том имену иначе 

традиционално јер су то куће одвојене од остатка села.)  
25. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине оивичен кп 2270, кп 1158, кп 1802 и кп 1808/2, све у КО 

Жабаре, утврђује се назив: заселак ВРЕЛО. (назив по извору Врело)  
26. Засеоку бр. 3 који се простире унутар површине кп 3024/1, све у КО Жабаре, утврђује се назив: 

СЕЛИШТЕ. (По старом месту села које је одавно напуштено јер су се житељи преселили преко 

Јасенице.)  
27. Засеоку бр. 4 који се простире унутар површине кп 3727, све у КО Жабаре, утврђује се назив: БОКАЊА. 

(По пределу Бокања које се налази на размеђу са Божурњом и Горовичом.)  
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Члан 17.   

Улицама у насељеном месту Загорица, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2427), почиње у кп 2427, између кп 1229/2 и кп 1319/1, 

улица се протеже дуж кп 2427 у којој се и завршава, између кп 772 и кп 782, а све у КО Загорица, 

утврђује се назив: улица ЋИРЕ МИЛОВАНОВИЋА. (Родоначелник неколико загоричких фамилија 

(Ћирићи, Ниџићи, Глишићи, Вукосављевићи, доселио се око 1820. године))  
2. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 2429), почиње у кп 2426, између кп 1229/1 и кп 1228, 

улица се протеже дуж кп 2426 у којој се и завршава, између кп 712 и кп 713/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 4 (кп 2424), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ЈОВАНА 

СТЕВАНОВИЋА. (У време Михаила и Милана Обреновића истакао се као политичар, био је члан 

Велике народне скупштине која је изгласала либералски устав 1869. живео је у 19. веку. Нема ближих 

података о времену рођења и смрти. Био је угледан домаћин и друштвено-политички активиста из овог 

краја.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2427), почиње у кп 2429, између кп 1177/5 и кп 1229/2, 

улица се протеже дуж кп 2429, кп 2425 и кп 2424 у којој се и завршава, између кп 656 и кп 714/3, 

спојивши се са предложеном Улицом 4 (кп 2424), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица КНЕЗА 

ТЕОДОРА ПЕТРОВИЋА. (Рођен је 1788, умро је 1853. године и сахрањен је на загоричком гробљу. 

Доселио се у време устанка, затим је био сеоски кмет, а био је ангажован и у судству (био је председник 

суда). Био је и одликован за свој рад од стране османског султана (вероватно Абдул Меџида).)   
4. Улици која почиње у кп 2424, између кп 740/3 и кп 769, улица се протеже дуж кп 2424 у којој се и 

завршава, између кп 714/3 и кп 618, а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица МИЛОЈА БАБИЋА. 

(Оснивач сеоске школе и први учитељ у селу, иницирао је и подизање савременије школе крајем 19. 

века.)   
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2427), почиње у кп 2427, између кп 1177/5 и кп 1319/1, 

улица се протеже дуж кп 2427, кп 2431 у којој се и завршава, између кп 1439/3 и кп 1441, спојивши се са 

предложеном Улицом 14 (кп 2414), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. 

(Главна улица у селу носи назив по вожду Карађорђу који је у Загорици живео непосредно по доласку у 

Тополу. Ту се и оженио.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2427), почиње у кп 2432, између кп 1260 и кп 1319/1, 

улица се протеже дуж кп 2432 у којој се и завршава, између кп 2066/2 и кп 2089, а све у КО Загорица, 

утврђује се назив: улица НИКОЛЕ ДМИТРОВИЋА. (Родоначелник фамилије Николићи у Загорици.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 2432), почиње у кп 2434, између кп 1284/2 и кп 2069/1, 

улица се протеже дуж кп 2434 у којој се и завршава, између кп 1294 и кп 1304, а све у КО Загорица, 

утврђује се назив: улица ВУКОСАВА СТЕВАНОВИЋА. (Родоначелник фамилије Вукосављевић.) 
8. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2431), почиње у кп 2419, између кп 1395 и кп 2451, 

улица се протеже дуж кп 2419 у којој се и завршава, између кп 478 и кп 496/1, а све у КО Загорица, 

утврђује се назив: улица МИЛАНА МИЛОВАНОВИЋА. (Био је талентовани ђак и студент, стипендиста 

у време међуратне Југославије. После Другог светског рата био је судија и једно време и председник 

општинског суда у Тополи. Био је угледан грађанин.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 2419), почиње у кп 1151, између кп 860 и кп 1150, улица 

се протеже дуж кп 2416 у којој се и завршава, између кп 451 и кп 453, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 2417), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ТАНАСИЈА ЛУКИЋА. (Учесник је 

Тополске буне 1878. године. Био је осуђен на смрт, али је потом кажњен тешком робијом. Био је 

ватрени „Тополаш“, односно поборник Карађорђевићевске политичке линије. Иначе је као веома учен 

човек писао расписе и позиве за помоћ тополским трговцима и председницима сеоских општина. Живео 

је у 19. веку.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 2416), почиње у кп 2417, између кп 419/4 и кп 451, улица 

се протеже дуж кп 2417 у којој се и завршава, између кп 272 и кп 336, а све у КО Загорица, утврђује се 

назив: улица ПАНТЕ БОГДАНОВИЋА. (Родоначелник фамилије Пантић, сматра се да потиче од тзв. 

„старинаца“ односно становништва Шумадије које се није селило у време Велике сеобе. Био је учесник 

устанка и проглашавања буне на дахије 1804. у Орашцу. Живео је крајем 18. и почетклом 19. века.)   
11. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2417), почиње у кп 425, између кп 424/2 и кп 427, улица 

се протеже дуж кп 2418 у којој се и завршава, између кп 195 и кп 357, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 2417), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ГАЈИЋА СОКАЧЕ. (Носи назив по 

фамилији из које су и жртве фашизма из Другог светског рата, Живомир је стрељан у Крагујевцу (1910-
1943)  од немачког окупатора, а Обренија је страдала у Бањичком логору.)  

12. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2417), почиње у кп 2412, између кп 419/4 и кп 425, 

улица се протеже дуж кп 2412, кп 2413, кп 2440 у којој се и завршава, између кп 11 и кп 1621/3, 

спојивши се са предложеном Улицом 13 (кп 2442), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица 
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ПОПОВА. (По извесном свештенику Поповићу који је у селу живео пре Првог светског рата, један 

извор носи име по њему.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 18 (кп 2442), почиње у кп 2442, између кп 1578 и кп 1579/2, 

улица се протеже дуж кп 2442, кп 8 у којој се и завршава, између кп 1/4 и кп 2332/2 (КО Белосавци), 

спојивши се са предложеном Улицом 12 (кп 2511, КО Белосавци), а све у КО Загорица, утврђује се 

назив: улица КУБРШНИЧКА. (Назив реке која протиче поред Загорице, одвајајући је од суседног 

Крћевца. Уз Јасеницу је и највећа река Јасеничког краја. Предложена улица бр. 13 је заједничка са 

насељеним местом Белосавци.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2417), почиње у кп 2414, између кп 418/1 и кп 419/4, 

улица се протеже дуж кп 2414 у којој се и завршава, између кп 1513 и кп 1578, спојивши се са 

предложеном Улицом 13 (кп 2442), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. 

(Село Загорица је типично шумадијско село. Шумадија је област која захвата и општину Топола. 

Загоричани су свакако везани за регионални шумадијски идентитет.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2414), почиње у кп 2430, између кп 1093 и кп 1094/2, 

улица се протеже дуж кп 2430 у којој се и завршава, између кп 1123/1 и кп 1126/1, а све у КО Загорица, 

утврђује се назив: улица 11. ПУКА. (У време Великог рата (Првог светског рата) Загоричани су били 

мобилисани у 11 пук шумадијске дивизије и притом су поднели знатне жртве (постоји податак да их је у 

току ослободилачких ратова Србије страдало 91).)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2414), почиње у кп 2438/1, између кп 1452/1 и кп 1454, 

улица се протеже дуж кп 2438/1, кп 2438/2 у којој се и завршава, између кп 1446 и кп 1465, а све у КО 

Загорица, утврђује се назив: улица ПОДНАРЕДНИКА ПЕТРОВИЋА. (Био је коњички поднаредник у 

Првом светском рату. Истицао се јунаштвом у Првом светском и балканским ратовима, на захтев 

грађана једна улица ће носити његово име.)   
17. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2431), почиње у кп 2435, између кп 1331/1 и кп 1393/1, 

улица се протеже дуж кп 2435 у којој се и завршава, између кп 1516 и кп 1517/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 14 (кп 2414), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица АЛЕКСАНДРА 

ЈОВАНОВИЋА. (рођен је 1884, Био је народни посланик од 1928. до 1932. године. Био је угледан 

домаћин и у више наврата и сеоски кмет. Подржавао је идеју краља Александра о интегралном 

Југословенству. Пре тога је био члан и активиста Народне радикалне странке Николе Пашића. У другом 

светском рату није се компромитовао и умро је 1967. у свом селу где је и сахрањен.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2442), почиње у кп 2442, између кп 1984/1 и кп 1986/1, 

улица се протеже дуж кп 2442, кп 2447 у којој се и завршава, између кп 2011 и кп 2210, спојивши се са 

предложеном Улицом 20 (кп 2447), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ 

РАТНИКА. (С обзиром да су Загоричани такође пролазили судбину преласка Албаније, затим се 

укључивали на Солунски фронт и учествовали у борбама до пробоја 1918. Улица носи овај назив.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 2435), почиње у кп 2437, између кп 1502 и кп 1510/3, 

улица се протеже дуж кп 2437, кп 2436 у којој се и завршава, између кп 2011 и кп 2020, спојивши се са 

предложеном Улицом 18 (кп 2447), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ЗОРАНА 

ЈОВАНОВИЋА. (рођен је 1950. године у Загорици, умро је 2005. године и сахрањен је у Загорици. 

Естрадни уметник, кантаутор. Био је изузетно популаран у области фолк музике, нарочито током 80-их 

и 90-их година прошлог века. Оставио је иза себе неколико хитова који се и данас редовно певају на 

весељима. Био је и друштвено ангажован.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 2435), почиње у кп 1389, између кп 1368 и кп 1476, 

улица се протеже дуж кп 1389, кп 2434, кп 2447 у којој се и завршава, између кп 2020 и кп 2193/2, 

спојивши се са предложеном Улицом 18 (кп 2447), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА. (Загоричани готово искључиво као основну привредну делатност имају 

земљорадњу, отуда и назив за једну од улица адекватан.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2436), почиње у кп 2449, између кп 2021/2 и кп 2027, 

улица се протеже дуж кп 2449 у којој се и завршава, између кп 2065/1 и кп 2103, спојивши се са 

предложеном Улицом 23 (кп 2462), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ЖИВАНА 

ИВАНОВИЋА. (1886 – 1960, Филозоф који је стекао звање на универзитету у Цириху. Учествовао је у 

ослободилачким ратовима Србије, а затим је службовао и као просветни радник, бавио се 

реконструкцијом писма у новонасталој југословенској држави, залагао се за тзв. Усправно писмо.)  
22. Улици која почиње од предложене Улице 18 (кп 2447), почиње у кп 2198, између кп 2193/2 и кп 2209, 

улица се протеже дуж кп 2198, кп 2247 у којој се и завршава, између кп 2146 и кп 2242/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 23 (кп 2462), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица ДУБОВСКА. (По 

извору и сеоском крају.)  
23. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 2449), почиње у кп 2462, између кп 2103 и кп 144/3 (КО 

Жабаре), улица се протеже дуж кп 2462 у којој се и завршава, између кп 2146 и кп 179/3 (КО Жабаре), 
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спојивши се са предложеном Улицом 22 (кп 2247), а све у КО Загорица, утврђује се назив: улица 

РАТАРСКА. (По ратарском путу.)  
24. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Белосавци, почиње у кп 2452, између кп 

4/1 и кп 2316/1 (КО Белосавци), улица се протеже дуж кп 2452 у којој се и завршава, између кп 1649 и 

кп 2312/2 (КО Белосавци), на граници са суседним насељеним местом Топола (село), а све у КО 

Загорица, утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (Сеоски крај који се наслања на суседна села 

Крћевац и Белосавце. Познат је по остацима материјалне културе из позноримског периода. Предложена 

Улица 24 иде границом насеља тако да је треба отворити и у суседном насељеном месту Белосавци.)  
25. Засеок бр. 1 који се простире унутар површине оивичен кп 1937/2, кп 1858/2, кп 1850 и кп 1860/1, све у 

КО Загорицам, утврђује се назив: БУБАЊА. (По топониму.)  
26. Засеок бр. 2 који се простире унутар површине оивичен кп 693/1, кп 673/2, кп 671/1 и кп 697, све у КО 

Загорица, утврђује се назив: ВРАЊЕВАЦ. (По топониму.)  
Члан 18.  

Улицама у насељеном месту Јарменовци, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 1044), почиње у кп 1045/1, између кп 257 и кп 258, улица 

се протеже дуж кп 1045/1, сече кп 252/2, враћа се у кп 1045/1, пролази кроз кп 241/1, протеже се дуж кп 

1045/1, кп 300/3, кп 297/1, кп 1047 у којој се и завршава, између кп 892 и кп 893, а све у КО Јарменовци, 

утврђује се назив: улица БЕОГРАДСКА. (Улица носи назив по српском главном граду у који одлазе 

најталентованији млади људи који се тамо школују и стичу факултетске дипломе и траже начине да 

остваре и остварујукаријеру.У наведеној улици је викенд насеље са више десетина викендица,чији су 

власници претешно из Београда.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1045/1), почиње у кп 324/1, између кп 324/13 и кп 324/15, 

улица се протеже дуж кп 324/1, кп 241/1 у којој се и завршава, између кп 241/9 и кп 241/14, а све у КО 

Јарменовци, утврђује се назив: улица МИЛОША ЛУТОВЦА. (1934 – 2015, Познат под надимком 

„Лутовац“, био је учитељ у Јарменовцима 34 године, а иначе је и рођени Јарменовчанин. Поред 

просветарског занимања бавио се писањем хроника „Сто тридесет лета Основне школе у 

Јарменовцима“, „У крилу Јасенице“, „Деведесет година фудбала у Тополи“ и „Кулина“.)  
3. Улици која почиње од кп 1044, између кп 1059 и кп 577 (КО Манојловци), на граници са суседним 

насељеним местом Манојловци, протеже се дуж кп 1044, кп 1049 у којој се и завршава, између кп 534/3 

и кп 556/1, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: ВОЖДА КАРАЂОРЂA (наставак из правца Доње 

Шаторње. Предложена улица пролази кроз више насељених места.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 1044), почиње у кп 198/2, између кп 198/4 и кп 198/8, 

улица се протеже дуж кп 198/2, сече кп 198/3, кп 1059, протеже се дуж кп 208, кп 1043 у којој се и 

завршава, између кп 168 и кп 221/1, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица КАПЕТАНА 

ПЕТРОВИЋА. (Урош Петровић учесник Ослободилачких ратова Србије 19121918, био је капетан по 

чину, после Првог светског рата вратио се у Јарменовце. Уживао је велики углед код суграђана због 

јунаштва исказаног у рату у ком је учествовао заједно са сином и обојица су се вратили у слободну 

отаџбину. Вратили су се својим цивилним пословима, али је Урош Петровић радо одлазио у униформи 

са сабљом и еполетама на свечане прилике. О њему пише генерал Станковић и својој монографији о 

Софији Ристић „Софија горњојасеничка мајка храброст“, Београд 1995.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 1049), почиње у кп 285/2, између кп 264/2 и кп 1060, 

улица се протеже дуж кп 285/2, сече кп 1060, кп 281/2, кп 283/1, протеже се дуж кп 1046, сече кп 877, 

враћа се у кп 1046, пролази кроз кп 662, кп 666, кп 1055, кп 696/1, кп 960/1 и завршава у кп 1055, између 

кп 960/1 и кп 1060, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица ЈАРМЕНОВАЧКА РЕКА. (Улица 

носи назив по реци која протиче кроз насеље и носи име Јарменоваца. Иначе река је извор 

водоснабдевања општине.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 1049), почиње у кп 534/2, између кп 534/1 и кп 534/3, 

улица се протеже дуж кп 516/2, пролази кроз кп 469/2, кп 468/1, кп 475, кп 476/4 у којој се и завршава, 

између кп 476/5 и кп 476/3, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица КОСОВСКИХ ЈУНАКА. 

(Из Јарменоваца су, према наводима Милоја Т. Ракића у монографији о Качеру, Томићи фамилија 

старинаца, односно оних који су на овом подручју живели од средњег века. Наводи се како је из ове 

фамилије у Косовски бој кренуло „7 сабаља“, што значи најмање 7 учесника битке из села. Отуда и 

назив.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 468/1), почиње у кп 471, између кп 469/3 и кп 474/1, 

улица пролази кроз кп 471, кп 474/2, кп 477/26, кп 480/3, сече кп 501/3, кп 496, протеже се дуж кп 1050, 

кп 1068 у којој се и завршава, између кп 494/7 и кп 709 (КО Војковци), а све у КО Јарменовци, утврђује 

се назив: улица ЖИЧКА. (По по епископији којој припада црквена општина Јарменовци, иначе село 

припада Качерском намесништву са седиштем у Љигу.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 468/1), почиње у кп 459/1, између кп 468/1 и кп 459/2, 

улица пролази кроз кп 459/1, кп 408, протеже се дуж кп 94 у којој се и завршава, између кп 143 и кп 

176/3, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица УЧИТЕЉА КРСТИЋА. (Први учитељ у 
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Јарменовцима, сеоски свештеник који је школу сместио у свој дом. Живео је у средином 19. века. О 

њему пише у историјату јарменовачке основне школе Милош Лутовац.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 408), почиње у кп 411/3, између кп 460 и кп 408, улица 

се протеже дуж кп 411/3 улази у кп 410/3 у којој се и завршава, између кп 410/9 и кп 408, а све у КО 

Јарменовци, утврђује се назив: улица КРФСКА. (По острву Крфу на којом је боравила српска војск 

атоком Првог светског рата,те тако и многи ратници из Јарменоваца.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 94), почиње у кп 1042, између кп 409 и кп 428, улица се 

протеже дуж кп 1042, пролази кроз кп 394/2, кп 348, кп 349, протеже се дуж кп 1042, сече кп 28, кп 17/2, 

кп 17/1, кп 6/10 у којој се и завршава, између кп 12 и кп 6/7, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: 

улица ЛУКОВСКА. (По сеоском крају Луково.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 1046), почиње у кп 579, између кп 613 и кп 864, улица се 

протеже дуж кп 579, пролази кроз кп 593/6, кп 593/2, протеже се дуж кп 579, кп 1051 у којој се и 

завршава, између кп 574/4 и кп 584/1, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица КАПЛАРА 

БОЖИДАРА ПАНТИЋА. (Каплар, учесник у Првом и Другом балканском рату. Погинуо је 

22.06.1913.године у бици са Бугарима на врху Букова Глава, током Брегалничке битке. Каплар Божидар 

Пантић живео је на своме имању кроз које пролази ова улица.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 662), почиње у кп 662, између кп 661 и кп 886, улица 

пролази кроз кп 659/1, кп 642/1, кп 642/3, протеже се дуж кп 1053 у којој се и завршава, између кп 670 и 

кп 679/1, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица ДВОРИШТЕ. (Место где је, према наводу у 

Ракићевој монографији, било старо место јарменовачке пијаце и где су се у непосредној близини 

налазили остаци напуштених рударских окана. Тоговоридаје овде још у средњем веку постојало насеље 

са веома развијеном делатношћу у то време. Претпостављам да је реч о позном средњем веку (позни 

Немањићи и доба деспотовине). Место је било зараван и носило је назив Двориште. Назив Двориште 

асоцира можда на остатке некадашњег властелинског двора (помињу се зидине). То је, додуше, народна 

традиција. Али, не би требало одбацити ту причу у потпуности ако већ имамо материјалне остатке.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1047), почиње у кп 734/1, између кп 734/4 и кп 734/5, 

улица се протеже дуж кп 734/1 у којој се и завршава, између кп 734/13 и кп 734/14, а све у КО 

Јарменовци, утврђује се назив: улица МИЛОЈА Т. РАКИЋА. (Аутор је монографије о Качеру која је 

објаљена први пут још давне 1905. године. Он је, уједно, и први истраживач села Јарменовци који се 

бавио истраживањем порекла становништва у селу.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1047), почиње у кп 1048, између кп 726/2 и кп 728, улица 

се протеже дуж кп 1048, сече кп 750, враћа се у кп 1048 у којој се и завршава, између кп 335/1 и кп 750, 

а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица БРАЂЕ КРСТИЋА. (Богдан Крстић – учесник 

Ослободилачких ратова Србије 1912-1918, био је капетан по чину, после Првог светског рата вратио се у 

Јарменовце. Уживао је велики углед код суграђана због заслуга из рата. Иначе је радо одлазио у 

униформи и мамузама са сабљом и еполетамна међу народ. О њему је писао генерал Станковић у 

монографији о Софији Ристић (видети о Станковићу за место Винча)  Војин Крстић - наредник, учесник 

Ослободилачких ратова Србије 1912-1918. Његово име је уклесано на списку погинулих ратника на 

споменику у центру села.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1047), почиње у кп 1077, између кп 838/1 и кп 838/2, 

улица се протеже дуж кп 1077, сече кп 839/6, враћа се у кп 1077 у којој се и завршава, између кп 839/5 и 

кп 842/1, а све у КО Јарменовци, утврђује се назив: улица БОЖИДАРА САВИЋА. (Рођен је 1905. 

године у Јаремновцима. Био је ђак генерације Гимназије у Горњем Милановцу 1924. године. Дуже од 

три деценије, пре и након Другог светског рата обављао је послове деловође и председника општине 

јарменовачке. Био је друштевно активан, помажући цркву и школство.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1047), почиње у кп 805, између кп 726/2 и кп 827/1, 

улица се протеже дуж кп 805, сече кп 742/1, враћа у кп 805, пролази кроз кп 818 у којој се и завршава, 

између кп 817/1 и кп 819, спојивши се са предложеном Улицом 1 (кп 1047), а све у КО Јарменовци, 

утврђује се назив: улица МАРКИЋЕВАЧКА. (Географски назив подручја на којем се засеок налази, од 

породице Маркићевићи води порекло више јарменовачких породица. Сама породица Маркићевић 

живела је у овом засеоку још од прве половине XVIII века те је стога оставила своје име као топоним.)  
17. Улици која почиње између кп 3/1 КО Манојловци и кп 101 КО Јарменовци. Иде дуж кп 1064 КО 

Јарменовци  и завршава поред кп 115 КО Јарменовци, утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ 

РАТНИКА. (заједничка улица са насељеним местом Манојловци.)  
18. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 1011/2, све у КО Јарменовци, утврђује се назив: 

ПУРИЋА ЧАИР. (По топониму.)  
Члан 19.   

Улицама у насељеном месту Јеленац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 884), почиње у кп 884, између кп 497/1 и кп 506, протеже 

се дуж кп 884, кп 898 у којој се и завршава, између кп 817/1 и кп 566/6 (КО Белосавци), на граници са 

суседним насељеним местом Белосавци, а све у КО Јеленац, утврђује се назив: улица ПАТРИЈАРХА 
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ПАВЛА. (По патријарху српском Павлу који је својим аскетским примером указивао на смерност и 

хришћанске врлине. Село Јеленац му стога посећује улицу. Пролази кроз више насељених места.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 884), почиње у кп 892, између кп 505/2 и кп 539, протеже 

се дуж кп 892 у којој се и завршава, између кп 221 и кп 552, а све у КО Јеленац, утврђује се назив: улица 

МИЛИСАВА МИЛИСАВЉЕВИЋА. (Улица носи назив по Милисаву који се доселио у Јеленац као 

родоначелник фамилије Милисављевића.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 884), почиње у кп 897, између кп 447 и кп 506, протеже 

се дуж кп 897, кп 886/2 у којој се и завршава, између кп 295 и кп 483, а све у КО Јеленац, утврђује се 

назив: улица ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА. (Ова улица се налази у близини сеоске школе. Отуда се ова 

улица и назива по највећем српском просветитељу.)   
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 897), почиње у кп 897, између кп 516/1 и кп 520/1, 

протеже се дуж кп 897, кп 885/1 у којој се и завршава, између кп 597 и кп 525/2, а све у КО Јеленац, 

утврђује се назив: улица ЉУБИНИЋКА. (По старом називу Јеленца, до владавине кнеза Милоша 

Обреновића.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 886/2), почиње у кп 425, између кп 427 и кп 520/3, 

протеже се дуж кп 425 у којој се и завршава, између кп 422/2 и кп 522, а све у КО Јеленац, утврфђује се 

назив: улица СИНИШЕ НИКОЛИЋА. (Истакнути сеоски друштвени активиста, био је одборник и 

председник савета месне заједнице и локалног фудбалског клуба. Умро је 2017. године.)   
6. Улици која почиње  од предложене Улице 1 (кп 884), почиње у кп 884, између кп 447 и кп 497/2, 

протеже се дуж кп 884 у којој се и завршава, између кп 74 и кп 3905/5 (КО Јагњило), на граници са 

суседним насељеним местом Јагњило, а све у КО Јеленац, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. 

(Карађорђе је кључна историјска личност наше општине и нашег краја.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 884), почиње у кп 450, између кп 441/6 и кп 451, протеже 

се дуж кп 450, кп 456 у којој се и завршава, између кп 438/1 и кп 458/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 3 (кп 886/2), а све у КО Јеленац, утрвђује се назив: улица СРЕТЕНОВА. (Назив улице је по 

Сретену Николићу, учитељу и просветном руководиоцу, оснивачу Основне школе „Светозар Марковић“  

у центру Крагујевца. Био је једно време и градоначелник Крагуијевца. Умро је 1976. А остао је упамћен 

као човек који је у два наврата избегао стрељање у току Другог светског рата, био је припадник НОП).  
8. Улици која почиње  од предложене Улице 6 (кп 884), почиње у кп 478, између кп 474/1 и кп 479/3, 

протеже се дуж кп 478, кп 462 у којој се и завршава, између кп 460 и кп 482, спојивши се са 

предложеном Улицом 3 (кп 886/2), а све у КО Јеленац, утврђује се назив: улица КНЕЗА МИЛОША. 

(Српски кнез је назвао село Јеленац, отуда и једна улица носи његово име.)  
9. Улици која почиње  од предложене Улице 6 (кп 884), почиње у кп 890, између кп 156/1 и кп 167/2, 

протеже се дуж кп 890, кп 891 у којој се и завршава, између кп 177/2 и кп 190, а све у КО Јеленац, 

утврђује се назив: ГАЈ. (По топониму.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 884), почиње у кп 245, између кп 243 и кп 248, протеже 

се дуж кп 245 у којој се и завршава, између кп 233 и кп 253/2, а све у КО Јеленац, утврђује се назив: 

ОСЛОБОЂЕЊА. (Разлог именовања назива улице је неговање традиције ослободилачких ратова Србије 

у њеној модерној историји. У култури сећања, они такође имају и код житеља Јеленца, значајну улогу.)  
11. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине оивичен кп 696/1 и кп 696/5, све у КО Јеленац, утврђује 

се назив: ДУРКОВ ДО. (По топониму.)  
Члан 20.  

Улицама у насељеном месту Јунковац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 2817), почиње у кп 2817, између кп 1384 и кп 1468, 

улица се протеже дуж кп 2817, кп 1527 у којој се и завршава, између кп 1526 и кп 1530, спојивши се са 

предложеном Улицом 3 (кп 2812), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица САБОР СРПСКИХ 

СВЕТИТЕЉА. (Црква у селу Јунковац носи назив Сабор српских Светитеља, као спомен на 18 српских 

архиепископа и патријарха.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2817), почиње у кп 1383/5, између кп 1383/4 и кп 1383/2, 

улица се протеже дуж кп 1383/5, кп 1382/2, кп 1539/2, кп 2812, кп 1314 у којој се и завршава, између кп 

1220/2 и кп 1296, спојивши се са предложеном Улицом 6 (кп 2820), а све у КО Јунковац, утврђује се 

назив: улица ГОРЊОКРАЈСКА. (Део села Јунковца је познат по називу Горњи крај који је уједно и 

поред центра села,некада се село делило на горњи и доњи крај.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2812), почиње у кп 2812, између кп 1540/1 и кп 1542, 

улица се протеже дуж кп 2812 у којој се и завршава, између кп 1635 и кп 1846/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 26 (кп 2823), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица ТРИ СОКОЛА. (На 

улазу у селу, које је и препознатљиво по чувеној кафани Три сокола из 60-их година прошлог века, а 

градила су је три друга.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 2812), почиње у кп 1566, између кп 1586/3 и кп 2812, 

улица се протеже дуж кп 1583, кп 2822 у којој се и завршава, између кп 1594/1 и кп 1597, спојивши се са 
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предложеном Улицом 5 (кп 1596), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица ПУКОВНИКА ЈОВЕ. 

(По пуковнику Јовану Ђурићу, ветерану Првог светског рата и добитнику низа одликовања за јунаштва 

исказана током рата. Био је одликован постхумно као ктитор храма Светог Саве граматом патријарха 

српског Германа. Био је близак пријатељ са легендарним Васом Чубриловићем.)   
5. Улици која почиње у кп 1596, између кп 1586 и кп 1588, улица се протеже дуж кп 1596, кп 2822, кп 2811 

у којој се и завршава, између кп 1007/5 и кп 1166, а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица КНЕЗА 

МИЛОША. (Кнез Милош Обреновић је ушорио село и одредио му просторно уређење по ком и данас 

Јунковац постоји.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2812), почиње у кп 1153, између кп 1037 и кп 1152, 

улица се протеже дуж кп 1153, сече кп 1157, протеже се дуж кп 2820, кп 1301 у којој се и завршава, 

између кп 1299 и кп 1310, а све у КО Јунковац, утврђује се начин: улица КРАЉА ПЕТРА 

ОСЛОБОДИОЦА. (Једно од кључних имена историје Србије, Југославије, а и Тополе је краљ Петар I 

Карађорђевић који је био унук вожда Карађорђа и подигао је цркву-маузолеј на Опленцу и дао плац за 

подизање тополске болнице. Надимак „Ослободиоц“ је добио после ослобођења Старе Србије и 

Македоније у Балканским ратовима.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2812), почиње у кп 2812, између кп 1230 и кп 1232/1, 

улица се протеже дуж кп 2812 у којој се и завршава, између кп 963 и кп 1045, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица ТРОЈИЧКА. (По сеоској слави.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2812), почиње у кп 2819, између кп 1232/2 и кп 1353, 

улица се протеже дуж кп 2819, кп 943 у којој се и завршава, између кп 940/2 и кп 948, спојивши се са 

предложеном Улицом 10 (кп 2813), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица СТАНКОВА. (Реч је о 

родоначелнику читавог низа фамилија из села (Станковићи, Ђурићи, Дамњановићи, Вељићи, Савићи...). 

Доселио се из Метохије (Пећ) половином 18. Века. Сахрањен је код горовичке цркве. Умро је 1781. 

године.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2817), почиње у кп 2817, између кп 1385 и кп 1468, 

улица се протеже дуж кп 2817, кп 1938 у којој се и завршава, између кп 1442 и кп 1443, спојивши се са 

предложеном Улицом 25 (кп 1938), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица KОСОВСКИХ 

ЈУНАКА. (Посвећена Косовским ратницима из времена Косовске битке, али и ослободилачких ратова 

Србије 1912-1918.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2817), почиње у кп 2813, између кп 1384 и кп 1385, 

улица се протеже дуж кп 2813 у којој се и завршава, између кп 886 и кп 949/1, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА. (најпознатији српски математичар свих времена 

и родоначелник српске математичке школе, рођен је 1868, умро је 1943. године. Премда је цео живот 

провео у Београду пореклом је, по линији оца Никодима, из Јунковца. За Михаила Петровића Аласа већ 

током гимназијских дана се наслуживало да ће бити изузетан интелектуалац о чему говори и духовита 

прича са професором Костом Вујићем, затим је на Сорбони био најбољи студент који је остављао утисак 

и на француску елиту тог времена. Након повратка у Србију постаје и професор на новооснованом 

универзитету у Београду. Био је члан више академија наука у иностранству, а 1931. постаје и 

председник Српске краљевске академије и поред отпора власти. Био је ментор принца Ђорђа, па је отуда 

и разлог што није био превише омиљен на двору у то доба. У Првом светском рату је служио као 

официр, а затим у Другом  светском рату бива заробљен па пуштен због болести и старости, услед чега 

и умире 1943.) 
11. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 2817), почиње у кп 1411, између кп 1405 и кп 1426, 

улица се протеже дуж кп 1411, кп 2815 у којој се и завршава, између кп 912 и кп 918/3, а све у КО 

Јунковац, утврђује се назив: улица ВИТЕЗОВА БЕЛОГ ОРЛА. (Посвећено ратницима добитницима 

ордена Белог орла који спада међу најпризнатија одликовања која се додељују у Србији. Као краљевски 

орден установљен је 1883. године и додељује се за заслуге за државу и народ. Велики број учесника 

Великог рата 1914-1918 носио је овај орден као одликовање за јунаштво у рату.)   
12. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2813), почиње у кп 1253, између кп 1123/2 и кп 1252, 

улица се протеже дуж кп 1253, кп 1262 у којој се и завршава, између кп 794/4 и кп 1990, спојивши се са 

предложеном Улицом 13 (кп 2817), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица РАДМИЛЕ 

МАРИНКОВИЋ. (Универзитетски професор Филозофског факултета у Београду, пореклом је била из 

Јунковца. Бавила се историјом средњовековне српске књижевности. Живела је од 1922. до 2018. године. 

Остала је упамћена као извандредан предавач.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 2817), почиње у кп 2817, између кп 1426 и кп 1938, 

улица се протеже дуж кп 2817 у којој се и завршава, између кп 671/2 и кп 672/1, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (Село Јунковац је типично шумадијско село. Шумадија је 

област која захвата и општину Топола.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2817), почиње у кп 804, између кп 737/1 и кп 795/1, 

улица се протеже дуж кп 804 у којој се и завршава, између кп 726/1 и кп 803, а све у КО Јунковац, 
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утврђује се назив: улица ГАЈЕ ЂЕНЕРАЛА. (Улица је посвећена генералу Гаји Маринковићу, ратном 

ветерану Ослободилачких ратова Србије и угледном и веома поштованом Јунковчанину. Помиње га у 

својој монографији о себи и Наталинцима и Живорад Николић. Он је иначе отац легендарне Раде 

Маринковић, професорке Филозофског факултета Београдског универзитета.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2817), почиње у кп 667, између кп 665/2 и кп 669/2, 

улица се протеже дуж кп 667 у којој се и завршава, између кп 660 и кп 668/1, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица БРАЋЕ БАБИЋА. (Бабићи су позната фамилија у селу из које потичу и 

свештена лица. Назив улице је на захтев грађана.) 
16. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2817), почиње у кп 685, између кп 672/2 и кп 673, улица 

се протеже дуж кп 685 у којој се и завршава, између кп 679/2 и кп 688, а све у КО Јунковац, утврђује се 

назив: улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА УЈЕДИНИТЕЉА. (Краљ Александар I Карађорђевић је био краљ 

Југославије од 1921. до 1934. године, син Петра I Карађорђевића. Назив „Ујединитељ“ је историјски 

аутентичан јер је симболизовао владавину Александра Карађорђевића као регента (вршилац краљевске 

власти) у време Правог светског рата и уједињења 1918. године.)   
17. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2004), почиње у кп 2003, између кп 1999/1 и кп 2008/3, 

улица се протеже дуж кп 2003 у којој се и завршава, између кп 2356 и кп 2372/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 23 (кп 2826), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица СРЕТЕЊСКА. 

(Сретење је по новом календару 15. фебурара и у историји Србије има значајну улогу као дан подизања 

Првог српског устанка и проглашења првог устава Србије 1835. године. Данас се обележава као 
државни празник Републике Србије.)  

18. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2004), почиње у кп 2051, између кп 2008/2 и кп 2054, 

улица се протеже дуж кп 2051 у којој се и завршава, између кп 2038 и кп 2047, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица ОМЛАДИНСКА. (Јунковац је спортско место са успешном фудбалском 

традицијом. Отуда и назив улице.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2817), почиње у кп 2004, између кп 795/2 и кп 1996/2, 

улица се протеже дуж кп 2004, кп 805 у којој се и завршава, између кп 2076/1 и кп 2317, спојивши се са 

предложеном Улицом 22 (кп 2818), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица ТОПОЛСКА. 

(Јунковац припада Тополској општини и, обзиром да постоји више насеља са тим именом, као Јунковац 

Тополски је препознатљив. Отуда и назив једне од улица. Иначе је село и привредно, културно, 

административно и образовно повезано са Тополом.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 22 (кп 2818), почиње у кп 2818, између кп 2079 и кп 2199/3, 

улица се протеже дуж кп 2818 у којој се и завршава, између кп 827/3 и кп 828/3, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица СРПСКИХ ВЛАДАРА. (По узору на некадашњи назив београдске улице која се 

данас зове улица краља Милана.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 2818), почиње у кп 2119, између кп 2101 и кп 2102, 

улица се протеже дуж кп 2119, сече кп 2135, враћа се у кп 2119 у којој се и завршава, између кп 834 и кп 

2137, а све у КО Јунковац, утврђује се назив: ДР. МИЛУТИНА РАНКОВИЋА (1880-1967, Милутин 

Ранковић рођен је у Јунковцу. Остварио се као изузетан стручњак на пољу серологије и познат је по 

томе што је први у Србију, тада КСХС, године 1926. произвео прву вакцину Бе-Се-Же у нашој земљи. У 

току Првог светског рата спомиње се као управник болнице у Брусу, али је 1917. у Српској болници 

престолонаследника Александра у Солуну био полазник бактериолошког курса чувеног Др. Хиршфелда, 

а после рата био је ученик изумитеља Бе-Се-Же вакцине Калмета и Герана. Био је затим дугогодишњи 

управник серолошког завода у Београду. Својим радом на пољу серологије дао је огроман допринос 

сузбијању туберкулозе која се може сматрати најсмртоноснијом болешћу до тада. Сахрањен је на 

Јунковачком гробљу заједно са братом Марком.)   
22. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 2823), почиње у кп 2252, између кп 2251 и кп 2402, 

улица се протеже дуж кп 2252, кп 2818, кп 2201, сече кп 2211/12, враћа се у кп 2201 и завршава у кп 

2847, а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица ТОЗЕ КАПЕТАНА.  (Светозар Ранковић Тоза остао 

је упамћен по јуначкој погибији у време битке на Руднику новембра 1914. године. Био је талентован ђак, 

завршио је гимназију у Крагујевцу, а затим и Војну академију. Напредовао је до чина капетана. На 

надгробном споменику му пише „Кратовски војвода“ што сведочи о његовом значајном учешћу у 

Балканским ратовима. Поготово је занимљив текст Жике Марковића о капетану Този и његовој 

несебичности. Иде границом суседног насељеног места Наталинци.)   
23. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 2825), почиње у кп 2826, између кп 1441/1 и кп 1482, 

улица се протеже дуж кп 2826, кп 2314, кп 1539/2, кп 2812, кп 1314 у којој се и завршава, између кп 

2307/2 и кп 2315/1, спојивши се са предложеном Улицом 22 (кп 2818), а све у КО Јунковац, утврђује се 

назив: улица ВЛАДИКЕ САВЕ. (1930-2001, – од 1977. до смрти био је епископ Шумадијски и 

администрирао је у још неколико епархија СПЦ. Био је и заступник Српске православне цркве у 

односима са Римокатоличком црквом. Иначе је имао богату научну каријеру, докторирао је на 
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Богословском факултету у Београду, а специјализирао се и на универзитету у Берну (Швајцарска). За 

допринос у раду на подручју Опленачког намесништва Јунковац му додељује улицу у центру насеља.)  
24. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 1938), почиње у кп 2825, између кп 1442 и кп 1480/1, 

улица се протеже дуж кп 2825, сече кп 1492/1, враћа се у кп 2825 у којој се и завршава, између кп 1943/2 

и кп 1948/1, спојивши се са предложеном Улицом 27 (кп 2823), а све у КО Јунковац, утврђује се назив:  

улица ДР БОРИВОЈА МАТИЋА. (Рођен у с. Јунковац, године 1929. дуго година био директор 

неуропсихијатрије у Вршцу. Умро 1980. године.)  
25. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 1938), почиње у кп 1938, између кп 1443 и кп 1480/1, 

улица се протеже дуж кп 1938 у којој се и завршава, између кп 1871 и кп 1937, спојивши се са 

предложеном Улицом 27 (кп 2823), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ. 

(Рођена (1864-1890), супруга краља Петра I Карађорђевића, Иако је кратко живела кнегиња Зорка је 

оставила велики траг у историји као спона Србије и Црне Горе.)  
26. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 2823), почиње у кп 2823, између кп 1872/1 и кп 1912, 

улица се протеже дуж кп 2823 у којој се и завршава, између кп 1710/9 и кп 1720, на граници са суседним 

насељеним местом Жабаре, а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Вожд 

Карађорђе као кључна историјска личност за Тополу и околину симболизује и Јунковац као историјско 

место. Заједничка је са суседним местом Жабаре. Пролази кроз више насељених места.) 
27. Улици која почиње од предложене Улице 26 (кп 2823), почиње у кп 2823, између кп 1872/1 и кп 1914/1, 

улица се протеже дуж кп 2823, кп 2849 у којој се и завршава, између кп 947/8 (КО Наталинци) и кп 

2223/4, а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица МИЛАНА БЛАГОЈЕВИЋА. (1905 – 1941, Народни 

херој из Другог светског рата, био је патриота који се истакао у устаничким борбама у току 1941. када је 

и погинуо. Био је предводник отпора окупатору у овом делу Шумадије. Био је такође и учесник 

Шпанског грађанског рата (1936-1939). Био је и друштвени активиста и љубитељ спорта, основао је ФК 

„Херој“ из Јајинаца код Београда. Предложена Улица 8 иде границом насељеног места тако да је треба 

погледати и у суседном насељеном месту Јунковац. Заједнички назив са суседним насељеним местом 

Наталинци.)  
28. Улици која почиње од предложене Улице 27 (кп 2823), почиње у кп 2436, између кп 2410 и кп 2412/1, 

улица се протеже дуж кп 2436 у којој се и завршава, између кп 2414/6 и кп 2419/2, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: ДРАГИШЕ НЕДОВИЋА. (1916-1966, српски композитор, текстописац и музичар. 

Рођен је у Крагујевцу, у животу је доста путовао по разним крајевима некадашње заједничке државе и 

свуда је оставио трага својим композицијама (Далмација, БиХ, моравска Србија). За Тополу и наш крај 

га трајно везују песме животне тематике, али је свакако најважнија песма у том смислу „Обраше се 

виногради“. Избегао је за длаку смрт у Шумарицама јер га је препознао као композитора један Немац. 

Затим је рат провео у заробљеништву у Немачкој (Дормаген), након тога се вратио у Југославију, у свој 

родни град у ком је и умро 1966. године.  
29. Улици која почиње од предложене Улице 30 (кп 1913), почиње у кп 1909/1, између кп 1908/1 и кп 1912, 

улица сече кп 1909/1, кп 1891/2, кп 1904 у којој се и завршава, између кп 1902 и кп 1908/3, а све у КО 

Јунковац, утврђује се назив: ЈАГОДИНА (О извесној „баба-Јагоди“  се врло мало тога зна, али је 

помиње Дробњаковић у својој монографији о Јасеничком крају и за њу се везује настанак неколико 

фамилија међу којима су и Арсићи. Заправо је то била огромна фамилија Новаковића која се затим 

распала на више мањих, између осталог у ту групу спадају и Арсићи. Може се стога рећи да значајан 

део села потиче о ње. Вероватно је живела пре устанака, још у време османске владавине.) 
30. Улица почиње од предложене Улице 26 (кп 2823), почиње у кп 1913, између кп 1909/1 и кп 1914, улица 

се протеже дуж кп 1913 у којој се и завршава, између кп 2697/2 и кп 2720, а све у КО Јунковац, утврђује 

се назив: улица ЈАСЕНИЧКА. (Јасеница је најдужа притока В.Мораве,протиче кроз наше село.)   
31. Улици која почиње од предложене Улице 26 (кп 2823), почиње у кп 2827, између кп 1735/2 и кп 1736, 

улица се протеже дуж кп 2827, сече кп 1773, враћа се у кп 2827, протеже се дуж кп 2681 и завршава у кп 

2828, између кп 2697/2 и кп 2775/1, спојивши се са предложеном Улицом 30 (кп 1913), а све у КО 

Јунковац, утврђује се назив: улица ЈОРГУШКА. (По сеоском крају Јоргуши.)  
32. Улици која почиње од предложене Улице 26 (кп 2823), почиње у кп 1740, између кп 1739 и кп 1757, 

улица се протеже дуж кп 1740 у којој се и завршава, између кп 1741 и кп 1752, спојивши се са 

предложеном Улицом 31 (кп 2827), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: улица БЛАГОЈА ЗЕМУНЦА. 

(око 1770 – 1815, Предак и родоначелник Благојевића, први за кога се у фамилији знало. Бавио се 

трговином барутом. Живео је једно време у Земуну, одакле је лиферовао барут за потребе подизања 

устанака у Србији. Иначе је погинуо у бици на Љубићу у време Другог српског устанка као тобџија.)  
33. Улици која почиње од предложене Улице 26 (кп 2823), почиње у кп 1668, између кп 1646 и кп 1680, 

улица се протеже дуж кп 1668 у којој се и завршава, између кп 1667/1 и кп 1669, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица ДР ВУКОСАВЕ ЂУРИЋ. (1920-2009 – Била је изузетан кардиолог, утемељивач 

је београдске кардиолошке школе. Била је предавач на Медицинском факултету Универзитета у 
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Београду и награђивана је за допринос развоју те установе. Истицала се у области интерне кардиологије. 

Потицала је из угледне породице пуковника Ђурића. Пореклом из Јунковца.)  
34. Улици која почиње од предложене Улице 26 (кп 2823), почиње у кп 1712, између кп 1686 и кп 1717, 

улица се протеже дуж кп 1712 у којој се и завршава, између кп 1699/3 и кп 1704/1, а све у КО Јунковац, 

утврђује се назив: улица МИЛУТИНА ПЕТРОВИЋА. (Између два светска рата био је један од 

председника београдске општине, пореклом је био Јунковчанин. Један од првих звучних снимака из 

међуратног Београда који се могу наћи на youtube мрежи је његов говор из 1932. године: 

https://www.youtube.com/watch?v=7CTlbzVzEAg )  
35. Улици која почиње у кп 2842, између кп 2159/2 и кп 919 (КО Наталинци), улица се протеже дуж кп 2842 

у којој се и завршава, између кп 841/3 и кп 17 (КО Наталинци), а све у КО Јунковац, утврђује се назив: 

улица ЗАНАТЛИЈСКА. (Наталинци су били занатско-трговачки центар крајем 19. и почетком 20. века. 

Доживели су након проглашавања за варош значајан привредни успон и били су један од кључних 

привредних центара доњојасеничког краја. Иде границом суседног насељеног места Наталинци.)  
Члан 21.   

Улицама у насељеном месту Клока, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 12 (кп 3897/1), почиње у кп 3897/1, између кп 3046/1 и кп 

3897/2, протеже се дуж кп 3897/1, кп 3896, кп 3945 у којој се и завршава, између кп 2925 и кп 56 (КО 

Сепци), на граници са суседним насељеним местом Сепци, а све у КО Клока, утврђује се назив: улица 

МАРИЦЕ И МИЛАНА СТАНОЈЛОВИЋА. (Милан Станојловић (1928-2008) и Марица Станојловић 

(1933-1978) били су сеоски учитељи који су оставили неизбрисив траг као педагози, али и као угледни 

грађани.)   
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3897/1), почиње у кп 3902, између кп 3074 и кп 3897/2, 

протеже се дуж кп 3902 у којој се и завршава, између кп 2353 и кп 2361, спојивши се са предложеном 

Улицом 5 (кп 3902), а све у КО Клока, утврђује се назив: улица ЧУЧУШКА. (По сеоском крају Чучуге 

ка којем улица води.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 3902), почиње у кп 2709, између кп 2688 и кп 2719, 

протеже се дуж кп 2709, кп 2694 у којој се и завршава, између кп 2693 и кп 2695/1, а све у КО Клока, 

утврђује се назив: БУЈКОВAЧКИ СКВЕР.  (По сеоском крају Бујковац.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 3902), почиње у кп 3921, између кп 2445 и кп 2723/2, 

протеже се дуж кп 3921 у којој се и завршава, између кп 2788 и кп 2809, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: БУЈКОВАЧКА. (По сеоском крају Бујковац.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 3902), почиње у кп 3902, између кп 1063/4 и кп 2361, 

протеже се дуж кп 3902, кп 3905 у којој се и завршава, између кп 467 и кп 470, а све у КО Клока, 

утврђује се назив: ДРАГОМИРА РАКИЋА. (По инжењерцу капетану у време Колубарске битке 

Драгомиру Ракићу који је живео од 1890 до 1960. године. Пред Други светски рат био је у зениту 

каријере и вероватно је имао и чин пуковника и обављао је обавештајне задатке. Био је послат у Египат 

на специјални задатак непосредно након Мартовског пуча. После Другог светског рата повукао се из 

јавног живота и деловања и живео је у Клоки где је и умро.)   
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 3902), почиње у кп 3904, између кп 1066 и кп 1072, 

протеже се дуж кп 3904 у којој се и завршава, између кп 341 и кп 2761, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: улица СВЕТОГ ПАНТЕЛИЈЕ. (По сеоској заветини, становници Клоке за свог свеца заштитника 

сматрају Светог Пантелејмона.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 3902), почиње у кп 3906, између кп 1063/4 и кп 2353, 

протеже се дуж кп 3906 у којој се и завршава, између кп 556 и кп 970, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: улица КАПЕТАНА ЈОВАНОВИЋА. (Пешадијски капетан, учесник Ослободилачких ратова 

Србије од 1912. до 1918. године. Рођен у Клоки 1887. године, умро је 1953. године. Био је носилац 

Карађорђеве звезде.)  
8. Улици која почиње у кп 3907, између кп 2301 и кп 2303, протеже се дуж кп 3907, кп 904, кп 965/1 у којој 

се и завршава, између кп 964 и кп 966, спојивши се са предложеном Улицом 7 (кп 3906), а све у КО 

Клока, утврђује се назив: улица ПРОТЕ БОГИЋЕВИЋА. (Милан Богићевић, Угледни грађанин села, био 

је велики добротвор. Своју имовину је завештао цркви.)    
9. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 3906), почиње у кп 3898, између кп 569 и кп 570, 

протеже се дуж кп 3898 у којој се и завршава, између кп 140 и кп 421/1, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: ЦВИЈИЋЕВА. (Истакнути географ са краја 19. и почетком 20. века који је истраживао порекло 

становништва Србије, између осталог и Јасеничког краја. С обзиром да Клока припада том крају, а 

највиши врх Шумадије носи назив по Јовану Цвијићу отуда и симболички назив на ову улицу по 

истакнутом географу који симболизује овај крај.) 
10. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 3907), почиње у кп 3899, између кп 822/3 и кп 825/1, 

протеже се дуж кп 3899 у којој се и завршава, између кп 683 и кп 730/1, а све у КО Клока,утврђује се 

назив: ГАЈ. (По сеоском крају.)   

https://www.youtube.com/watch?v=7CTlbzVzEAg
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11. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3897/1), почиње у кп 3045/1, између кп 3044 и кп 3046/1, 

протеже се дуж кп 3045/1, кп 3050/3, кп 2637/17, кп 3023/3, кп 3000/4, кп 2983/3, кп 2964/4, кп 2234/3, кп 

2206/8, кп2195/3 у којој се и завршава, између кп 2195/1 и кп 2195/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 17 (кп 3910), а све у КО Клока, утврђује се назив: ВРАНОВСКА. (По сеоском крају.)   
12. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 3897/1), почиње у кп 3897/1, између кп 3044 и кп 3074, 

протеже се дуж кп 3897/1 у којој се и завршава, између кп 2528/2 и кп 2630, спојивши се са 

предложеном Улицом 14 (кп 3920), а све у КО Клока, утврђује се назив: улица ВЕСЕЛИНА 

ДИМИТРИЈЕВИЋА ЧВРГЕ. (Истакнути учесник ослободилачких ратова, постао је потпуковник након 

Првог светског рата.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 3920), почиње у кп 2633, између кп 2617 и кп 2991, 

протеже се дуж кп 2633 у којој се и завршава, између кп 2632 и кп 2634, спојивши се са предложеном 

Улицом 12 (кп 3897/1), а све у КО Клока, утврђује се назив: ЗЕМЉОРАДНИЧКА (село Клока је 

шумадијско село које искључиво живи од ратарства, воћарства и виноградарства, настало је 

обједињењем Вранова, Бујковца и Чучуга у јединствено насеље које је и даље рурално сеоско насеље, 

отуда и назив улице.) 
14. Улици која почиње од предложене Улице 15 (кп 3920), почиње у кп 3920, између кп 2978 и кп 2984, 

протеже се дуж кп 3920 у којој се и завршава, између кп 2572 и кп 2630, спојивши се са предложеном 

Улицом 12 (кп 3897/1), а све у КО Клока, утврђује се назив: ВАСЕ СИМИЋА. (Василије Симић (1876-
1964) је уз проту Богићевића такође био велики добротвор и ктитор локалне цркве посвећене Светом 

Пантелејмону. Био је друштвено-политички активан као председник црквеног одбора и председник 

села. Учесник је Ослободилачких ратова Србије и носилац је Албанске споменице.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 3920), почиње у кп 3920, између кп 2977/1 и кп 2983/2, 

протеже се дуж кп 3920, кп 3263 у којој се и завршава, између кп 3256/1 и кп 3265/2, а све у КО Клока, 

утврђује се назив: улица ТРЕШЉАНСКА. (По топониму Трешљанска поља који означава обрадива 

поља јужно од насеља према Наталинцима.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 15 (кп 3920), почиње у кп 3920, између кп 3238 и кп 3226, 

протеже се дуж кп 3920 у којој се и завршава, између кп 3267/1 и кп 3289/2, а све у КО Клока, утврђује 

се назив: улица ЈЕЗЕРСКА. (По језеру које се налази на подручју села, у близини улице.)   
17. Улици која почиње у кп 3557, између кп 3558 и кп 3562, протеже се дуж кп 3557, кп 3925, кп 3910, сече 

кп 1959/3, кп 1967/5, кп 1741/3, кп 1704/3, протеже се дуж кп 3913, кп 3912, сече кп 1330, кп 1256, кп 

1254, а све у КО Клока, утврђује се назив: улица ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ. (Улица носи 

назив у знак сећања на „Солунце“ ратнике ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918. године. 

Клока је дала такође свој допринос тој изузетно тешкој и славној борби.)   
18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 3910), почиње у кп 3910, између кп 3479 и кп 3570/1, 

протеже се дуж кп 3910, сече кп 3457/2, кп 3444, пролази кроз кп 3445, кп 3916, кп 3882/1, кп 3412/1 у 

којој се и завршава, а све у КО Клока, утврђује се назив: улици МАЈОРА ЖАРИЋА. (Михаило Поповић 

(1882-1968), био је учесник Ослободилачких ратова Србије од 1912. до 1918. године. Имао је чин мајора 

и био је начелник везе Друге армије Степе Степановића.)   
19. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 3910), почиње у кп 2184/1, између кп 2181/2 и кп 

2184/2, пролази кроз кп 2184/1, кп 2186/2, кп 2169/3, кп 2165, кп 2154, кп 2130, кп 2124/2 у којој се и 

завршава, а све у КО Клока, утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (Клока је типично шумадијско 

село.) 
20. Улици која  почиње од предложене Улице 17 (кп 3910), почиње у кп 3909, између кп 1889/2 и кп 2195/3, 

протеже се дуж кп 3909 у којој се и завршава, између кп 1880 и кп 2584, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: улица ДРАГОМИРА ЦУКЕ МАТИЋА. (Драгомир Матић Цука 1922 – 1999, је био човек 

необичне биографије, предратни војни академац, спасао се стрељања у Шумарицама октобра 1941. 

године. Преживео је рат и постао је члан КПЈ, али је под оптужба,а да је био просовјетска опција био 

затворен на Голи Оток.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 3910), почиње у кп 3917, између кп 1917 и кп 2183, 

протеже се дуж кп 3917, кп 3914 у којој се и завршава, између кп 2041/2 и кп 2065/4, а све у КО Клока, 

утврђује се назив: КАРАЂОРЂЕВО СОКАЧЕ. (По вожду Карађорђу који за Клоку има значај као вођа 

Првог српског устанка и зачетник лозе Карађорђевића.)   
22. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 3914), почиње у кп 3916, између кп 2119 и кп 2120/1, 

протеже се дуж кп 3916 у којој се и завршава, између кп 2108/1 и кп 2123, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: улица ДРОБЊАКОВИЋЕВА. (О пореклу насеља Клока знамо на основу истраживања које је 

извршио Боривоје Дробњаковић у својој антропогеографској студији из 1922. године. Отуда и назив 

улице о њему.)   
23. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 3914), почиње у кп 3915, између кп 2023 и кп 2040, 

протеже се дуж кп 3915 у којој се и завршава, између кп 1739/1 и кп 1993/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 17 (кп 1743/4), а све у КО Клока, утврђује се назив: улица СТАРЕ СРБИЈЕ. (По 
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узору на средњовековну Рашку односно српску краљевину са језгром у Старовлашко-рашкој регији 

одакле потиче и највећи део становништва села.)   
24. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 3910), почиње у кп 1951, између кп 3910 и кп 1955, сече 

кп 1951, кп 1954, протеже се дуж кп 3910, кп 3911 у којој се и завршава, између кп 1447/3 и кп 1449/1, а 

све у КО Клока, утврђује се назив: КОЧИНЕ КРАЈИНЕ. (Крајем 18. века на подручју Шумадије вођен је 

последњи аустро-турски рат који је завршен Свиштовским миром и почело се са увођењем повластица за 

Србе у Београдском пашалуку. Срби су се ангажовали као подршка Аустријанцима и том приликом је и 

Карађорђе био један од учесника Кочине крајине као фрајкор.) 
25. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 3910), почиње у кп 1937, између кп 1945 и кп 1953, 

протеже се дуж кп 1937 у којој се и завршава, између кп 1935 и кп 1941, а све у КО Клока, утврђује се 

назив: улица МАЛА ВИЈЕНА. (Становници ове улице су претежно ромске фамилије које живе и раде у 

Бечу (Аустрија), отуда је назив и улице „Мала Вијена“, пошто је и стари српски израз за Беч „Вијена“, а 

улица је из поменутих разлога нека врста Беча у малом. Па назив има и симболику.)   
26. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 3910), почиње у кп 3918, између кп 1861/2 и кп 1944, 

протеже се дуж кп 3918 у којој се и завршава, између кп 1858/9 и кп 1943/2, а све у КО Клока, утврђује 

се назив: улица ВУКА КАРАЏИЋА. (Пошто село има и своју школу једна улица носи назив по водећем 

реформатору српског језика са почетка 19. века.)  
27. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 3910), почиње у кп 1793, између кп 1776/3 и кп 1777/2, 

протеже се дуж кп 1793, кп 1558 у којој се и завршава, између кп 1541 и кп 1550, а све у КО Клока, 

утврђује се назив: улица МИХАИЛА ЈОВАНОВИЋА. (1889 – 1954, Носилац Албанске споменице, 

учесник ослободилачких ратова Србије, Солунац. Након Првог светског рата се вратио у Клоку, у којој 

је провео живот.)   
28. Опис предложене Улице бр.28 – улица почиње од предложене Улице 17 (кп 1744/2), почиње у кп 1744/1, 

између кп 1741/2 и кп 1743/2, пролази кроз кп 1744/1, кп 1747, кп 1706, кп 1435, кп 1357, кп 1289, кп 

1283/1, кп 1275 у којој се и завршава, између кп 1274/1 и кп 1276, а све у КО Клока, утврђује назив: 

ДРЕНОВИЧКА. (По топониму, брду које је највише у селу.) о 
29. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 2909, кп 2913, кп 2914, све у КО Клока, утврђује се 

назив: ЦЕРЈАК. (По топомиму.)  
Члан 22.  

Улицама у насељеном месту Крћевац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 5633), почиње у кп 5633, између кп 771 и кп 989/4, 

протеже се дуж кп 5633 у којој се и завршава, између кп 1168/2 и кп 1167/4, спојивши се са 

предложеном Улицом 6 (кп 5662), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 

АВРАМОВИЋЕВА. (Зоран Аврамовић био је учитељ родом из Ужица. Радио је у основној школи у 

Крћевцу, погинуо је у рату 1991. На ратишту у источној Славонији. Службовање у селу није схватао 

само као школску обавезу, већ се потпуно укључио у сеоски живот и постао убрзо омиљени суграђанин. 

Истицао се у спортској и друштвенополитичкој активности и на тај начин је доприносио афирмацији 

села.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 5633), почиње у кп 5642, између кп 771 и кп 772/3, 

протеже се дуж кп 5642, кп 5658, кп 1090/2 у којој се и завршава, између кп 1089/4 и кп 1192/5, 

спојивши се са предложеном Улицом 6 (кп 5627/1), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 

ВОЖДА КАРАЂОРЂА. (Назив је препознатљив за уопште тополски крај, за Крћевац Карађорђа везују 

Торови где је имао своје економско добро.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 5658), почиње у кп 5658, између кп 1123 и кп 1191/2, 

протеже се дуж кп 5658 у којој се и завршава, између кп 1128/2 и кп 1182, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица ПАТРИЈАРХА ПАВЛА. (Назив је дошао на предлог грађана. Патријарх Павле 

је уживао углед као узор аскетског живота и ревносни православни свештеник. За Крћевац нема 

непосредних веза, али је ушао у круг као потенцијални назив улице.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 5642), почиње у кп 1020, између кп 1107/4 и кп 1119, 

протеже се дуж кп 1020 у којој се и завршава, између кп 1031 и кп 1021/1, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица МИЛА НЕДЕЉКОВИЋА. (Назив улице потиче од српског и југословенског 

етнолога и публицисте који се истакао објављујући више значајних монографија као аутор или 

приређивач. Рођен је у Крћевцу. Завршио је студије на ФПН у Београду. Поред посла новинара и 

уредника неколицине дневних и часописа учествовао је у реализацији и тв пројекта „Трагом 

Карађорђа“. Живео је од 1941. до 2009. године.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 5642), почиње у кп 5642, између кп 1106/8 и кп 1107/2, 

протеже се дуж кп 5642 у којој се и завршава, између кп 174/1 и кп 176/10, спојивши се са предложеном 

Улицом 7 (кп 5641), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (По регији 

којој село припада.)  
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6. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Топола (село), почиње у кп 5623, између 

кп 1231/1 и кп 1524/1, пролази кроз кп 5627/1, кп 1230, кп 1168/3, кп 1227/2, протеже се дуж кп 5627/1, 

кп 5770 у којој се и завршава, између кп 25 и кп 1649 (КО Загорица), на граници са суседним насељеним 

местом Загорица, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица БЕОГРАДСКА. (Улица носи назив 

по томе што је Крћевац село у ком се рачвају путеви за Београд из правца Тополе, тј Крагујевца и 

Аранђеловца, непосредно код Баџакове ћуприје. Пролази кроз више насељених места.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 5627/1), почиње у кп 5641, између кп 1054/1 и кп 1055, 

протеже се дуж кп 5641 у којој се и завршава, између кп 198 и кп 197/5, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица ДЕЛИЈСКА. (Улица носи назив по две основе. Прва је историјска и означава 

момке ратнике и, посредно се односи на Карађорђеве момке (гардисте) међу којима је био и Радојица 

Благојевић из Крћевца.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 5627/1), почиње у кп 5627/1, између кп 53 и кп 122, 

протеже се дуж кп 5641, кп 5631 у којој се и завршава, између кп 109/5 и кп 216, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ. (По краљу Петру И Карађорђевићу који је 

међу Крћевчанима и данас омиљени српски владар.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 5770), почиње у кп 51/2, између кп 51/1 и кп 52/2, 

протеже се дуж кп 51/2, сече кп 45, кп 44, 37 и завршава се у кп 36/2, а све у КО Топола (село), утврђује 

се назив: улица ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА. (Прва српска армија, предвођена Петром Бојовићем ослободила 

је Шумадију 1918. године, након пробоја Солунског фронта. Бојовић је добио затим највиши војни чин 

у војсци – војвода.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 5631), почиње у кп 5643, између кп 475 и кп 476/1, 

протеже се дуж кп 5643 и завршава у кп 5633, између кп 772/2 и кп 989/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 20 (кп 5633), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица КНЕЗА АЛЕКСАНДРА 

КАРАЂОРЂЕВИЋА. (По кнезу Александру Карађорђевићу који је подигао у овој улици чесму.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 5631), почиње у кп 5646, између кп 476/1 и кп 499, 

протеже се дуж кп 5646 у којој се и завршава, између кп 491/1 и кп 497, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ. (По свецу који је подигао манастир Острог у Црној 

Гори. Грађани Тополе који су верници православне цркве често иду на ходочашће у Острог.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 5631), почиње у кп 5645, између кп 105/12 и кп 499, 

протеже се дуж кп 5645 у којој се и завршава, између кп 105/1 и кп 244/3, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица РАДОЈИЦЕ БЛАГОЈЕВИЋА. (Био је истакнути устаник из времена Српске 

револуције, истакао се као Карађорђев момак (гардиста). Живео је у последњој четвртини 18. и првој 

половини 19. века. Предак је фамилије Благојевић. О њему је забелешку оставио Чеда Стевановић и 

наводи да је био тешко рањаван у току устаничких борби услед чега је убрзо након устанака и умро. )  
13. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 5643), почиње у кп 5644, између кп 458 и кп 538/2, 

протеже се дуж кп 5644 у којој се и завршава, између кп 360/2 и кп 453/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 14 (кп 5631), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ВУКА КАРАЏИЋА. (По 

реформатору српског језика и писма из 19. века.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 5631), почиње у кп 5631, између кп 697/4 и кп 5828, 

протеже се дуж кп 5631 у којој се и завршава, између кп 105/3 и кп 290, а све у КО Топола (село), 

утврђује се назив: улица БОШКА ТРИФУНОВИЋА. (1920-2004 – драмски писац, писао је стихове, 

кратке приче, позоришне комаде, ТВ и филмске сценарије; радио је за радио Београд као водитељ једне 

од најпознатијих емисија - „Градинар“. Његова биографија је испуњена догађајима и искушењима. 

Бошко Трифуновић је у Другом светском рату био у логору Матхаузен у Немачкој, после рата се вратио 

у Србију и бавио се и политичким радом као убеђени комуниста због чега је допао и затвора на Голом 

Отоку. Ипак је успео да се избори са свим политичким недаћама и да се професионално оствари. За 

његов родни Крћевац је знао готово сваки слушалац „Градинара“ јер је често као водитељ емисије 

помињао своје родно село. )  
15. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 5631), почиње у кп 299, између кп 291/5 и кп 292/1, 

протеже се дуж кп 299 и завршава у кп 283, између кп 277 и кп 297/3, а све у КО Топола (село), утврђује 

се назив: улица ВИЋИЈСКА. (Предео Вићија налази се између Крћевца, Белосаваца и Загорице. Познат 

је по остацима материјалне културе позног римског периода.)   
16. Улици која почиње између кп 654 и 655, дуж кп 645/7, скреће и протеже се дуж кп 5647 у којој се и 

завршава, између кп 415/2 и кп 427, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ТОПОЛСКА. 

(Крћевац је релативно младо насеље које је тек после Другог светског рата постало посебно село. До 

тада је то било село Топола. Истовремено, назив Тополска је и из разлога што је највећи број Крћевчана 

пореклом из Тополе (Митровчића, Љубесела, Бора, Деспотовице).)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 5631), почиње у кп 5650, између кп 702/5 и кп 703/5, 

протеже се дуж кп 5650, кп 5649 у којој се и завршава, између кп 615/1 и кп 646, спојивши се са 

предложеном Улицом 16 (кп 5647), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ 
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РАТНИКА. (Улица носи назив у знак сећања на Крћевчане који су учествовали у ослободилачким 

ратовима Србије, нарочито у Великом рату.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 5631), почиње у кп 5651, између кп 855/5 и кп 865, 

протеже се дуж кп 5651, сече кп 668/3, кп 689/4, кп 689/1 и завршава се у кп 663, а све у КО Топола 

(село), утврђује се назив: улица ПЕТРОНИЈЕВА. (Родоначелник фамилије Петронијевић из Крћевца и 

један од првих насељеника овог села са краја 18. века.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 5631), почиње у кп 5631, између кп 702/3 и кп 707/1, 

протеже се дуж кп 5631 у којој се и завршава, између кп 871/1 и кп 890/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 22 (кп 5633), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица МИОДРАГА МАТЕЈИЋА. 

(1912 – 2001, Пореклом из Тополе, био је стручнњак за привредни систем, докторирао је права на 

Правном факултету у Београду, био је начелник министарства финансија и саветник у Савезном 

извршном већу за питања финансијског законодавства. Био је универзитетски професор на Правном 

факултету у Нишу, али и гостујући предавач на Сорбони и немачким универзитетима. Био је члан 

Просветног савета. Писао је уџбенике за средње стручне школе.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 5633), почиње у кп 5633, између кп 772/2 и кп 989/4, 

протеже се дуж кп 5633, кп 989/3, враћа се у кп 5633 у којој се и завршава, између кп 707/1 и кп 5828, 

спојивши се са предложеном Улицом 14 (кп 5631), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 
ДАНИЛА ВОДЕНИЧАРЕВИЋА. (рођен је 1887, умро 1966. Цео свој живот је провео у Крћевцу. 

Учесник ослободилачких ратова Србије 1912-1918, носилац Албанске споменице и одликован је 

орденом краља Петра и орденом Карађорђеве звезде, учесник пробоја Солунског фронта. Био је угледан 

домаћин и земљоделац.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 5633), почиње у кп 5633, између кп 954/3 и кп 955/2, 

протеже се дуж кп 5633 у којој се и завршава, између кп 915/6 и кп 916/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 22 (кп 5633), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ВИДОВДАНСКА. (Видовдан је 

један од највећих празника код Срба и највероватније и највећи остатак претхришчанских веровања 

потеклих из старословенског пантеона. У историји Срба има вишеструки значај. Од Косовске битке, 

преко Сарајевског атентата до Устава 1921.)  
22. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 1521/5), почиње у кп 5794, између кп 2142/4 и кп 2606/4 

(КО Бања), протеже се дуж кп 5794, кп 5633, кп 5652 у којој се и завршава, између кп 906 и кп 915/6, а 

све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица СРЕТЕЊСКА. (По историјском догађају који се односи 

на подизање Првог српског устанка у непосредној близини, у селу Орашац. Иначе је улица најближа 

Крћевачком путу који и води ка Орашцу. Отуда и назив улице.)   
23. Улици која почиње од предложене Улице 24 (кп 1521/5), почиње у кп 2162/4, између кп 2161/1 и кп 

2162/1, протеже се дуж кп 2162/4, кп 2132/6, сече кп 2132/2, кп 21331/1, протеже се дуж кп 5682 у којој 

се и завршава, између кп 918/2 и кп 2141/1, спојивши се са предложеном Улицом 22 (кп 5794), а све у 

КО Топола (село), утврђује се назив: улица АНДРИЈЕ  ЈОКИЋА. (Припадао је фамилији Јокића која је 

потекла од кнеза Андрије. Живео је од 1908 до 2002. године. Био је предузимљив човек са разноврсном 

биографијом. Као војник постао је официр, али се усмерио на бављење трговином и бизнисом уопште. 

Истакао се на Светској изложби у Паризу 1938. године где је награђен сребрном сабљом. То је највеће 

признање у историји Крћевца за ово место. После Другог светског рата био је један од оснивача 

„Партизана“ и отворио је прву пумпу у Тополи. Сахрањен је у Тополи.)  
24. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 5627/1), почиње у кп 1521/5, између кп 1524/4 и кп 

1525/4, протеже се дуж кп 1521/5 у којој се и завршава, између кп 2143 и кп 2142/4, спојивши се са 

предложеном Улицом 22 (кп 5794), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица КРЋЕВАЧКИ 

ПУТ. (Ова улица већ носи овај назив.)  
25. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 5633), почиње у кп 2085, између кп 2084 и кп 2094/4, 

протеже се дуж кп 2085 у којој се и завршава, између кп 2086 и кп 2092/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 24 (кп 1521/5), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ВОЈВОДЕ МИШИЋА. (По 

војводи Мишићу који је у време пробоја Солунског фронта био заменик команданта целокупних 

савезничких снага на Балкану Франше Д’Епереа.)  
26. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 5633), почиње у кп 5679/1, између кп 2062/1 и кп 

2075/1, протеже се дуж кп 5679/1 у којој се и завршава, између кп 2050/6 и кп 2068/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 24 (кп 1521/5), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица ТОМАСОВА. 

(По Драгану Томасовићу 1955 - 2016, наставнику физичког васпитања ОШ „Карађорђе“ у Тополи, који 

је био одбојкашки репрезентативац бивше Југославије и одбојкаш локалног ОК „Карађорђа“ и „Црвене 

Звезде“. Свој тренерски стаж провео стварајући одбојкашке женску школу при чему је ЖОК 

„Карађорђе“ Топола забележио и извесне успехе. Поникао је из чувене школе Мије Тодоровића.)  
27. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 5633), почиње у кп 5656, између кп 975/1 и кп 977/2, 

протеже се дуж кп 5656, кп 5653,кп 1553, кп 5675/1, сече кп 1563/2 у којој се и завршава, спојивши се са 

предложеном Улицом 24 (кп 1521/5), а све у КО Топола (село), утврђује се назив: улица 
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КУБРШНИЧКА. (По реци Кубршници која раздваја подручје села Тополе од Крћевца и обликује 

плодну долину погодну за земљорадњу, тачније за ратарске културе.)  
28. Улици која почиње од предложене Улице 20 (кп 5633), почиње у кп 5655, између кп 957/1 и кп 987, 

протеже се дуж кп 5655, кп 985/2 и завршава у кп 1014, а све у КО Топола (село), утврђује се назив: 

улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА. (По краљу Александру који је обележио 

период стварања и међународне афирмације југословенске државе.  
Члан 23.  

Улицама у насељеном месту Липовац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 841/1, између кп 566 и кп 840, протеже 

се дуж кп 1880 у којој се и завршава, између кп 480 и кп 909, а све у КО Липовац, утврђује се назив: 

улица ШУМАДИЈСКА. (Липовац је типично шумадијско село, стога је назив улице по области којој 

село припада адекватан.)  
2. Улици која почиње од кп 839,  између кп 318/1 и кп 319, протеже се дуж кп 839 у којој се и завршава, 

између кп 1511 и кп 1522, спојивши се са предложеном Улицом 18 (кп 1879/1), а све у КО Липовац, 

утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА. (С обзиром да су Липовчани такође пролазили 

судбину преласка Албаније, затим се укључивали на Солунски фронт и учествовали у борбама до 

пробоја 1918. улица носи овај назив.)   
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 567/2, између кп 531 и кп 557, протеже 

се дуж кп 567/2, сече кп 541, кп 539 у којој се и завршава, спојивши се са предложеном Улицом 5, а све 

у КО Липовац, утврђује се назив: улица ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА. (Кључна политичка личност Србије од 

1842. до 1868. Остао је нарочито упамћен као председник Савета у време кнеза Александра 

Карађорђевића, али изнад свега по „Начертанију“ које је било спољнополитичко упуство и документ 

којим је дефинисана национална идеологија у Србији који и данас изазива контраверзе. Његови преци 

потичу из Липовца.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1904, између кп 298/1 и кп 530, 

протеже се дуж кп 1904 у којој се и завршава, између кп 452 и кп 467, а све у КО Липовац, утврђује се 

назив: улица МИЋЕ ЗЕЧЕВИЋА. (Био је учесник Другог светског рата, након рата био је друштвено-
политички радник. Ипак кључна одредница његове богате биографије је бављење науком, права је 

докторирао, а истицао се и као историчар. Био је у веома осетљивом историјском моменту 1987-1994 
директор архива Југославије и допринео је његовом опстајању. Умро је 2015. године у 85 години 

живота.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 1904), почиње у кп 508, између кп 520 и кп 527, протеже 

се дуж кп 508, сече кп 504/1, кп 502 у којој се и завршава, а све у КО Липовац, утврђује се назив: улица 

МИЛОША Л. ЗЕЧЕВИЋА . ( 1880 – 1955, Историчар и књижевник, професор Војне академије, 

помоћник библиотекара Народне библиотеке од 1905. до 1914. године. Писао биографије, историјске 

расправе, чланке. Када се постављен за управника (1927.), Народна библиотека је поседовала: 1.219 

рукописа, 2.268 писама, 220 инкунабула и старих књига, 62.939 наслова у 212.000 свезака, 200.000 

бројева новина, 1.490 карата, слика и другог библиотечког материјала. У његово време (од 1927. до 

1935.) донета су правила о полагању државног стручног испита за Народну библиотеку. Провео је 

четири године у немачком заробљеништву, где је одржао безброј предавања у логору из историје и 

политичких борби за слободу српског народа. По ослобођењу из немачког заробљеништва није хтео да 

се врати у отаџбину. Дошао је у Америку 1950. године и неко време провео у манастиру Светог Саве у 

Либертвилу а затим је отишао на Шевланд у Пенсилванији где је и умро.  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 508), почиње у кп 509, између кп 506/1 и кп 517/2, 

протеже се дуж кп 509, сече кп 496, протеже се дуж кп 495 у којој се и завршава, између кп 481 и кп 498, 

спојивши се са предложеном Улицом 1 (кп 1880), а све у КО Липовац, утврђује се назив: улица 

СЛИКАРСКА. (Улица је посвећена учесницима Липовачке колоније, еминентним сликарима од 

националног и ширег значаја.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 305, између кп 301/1 и кп 306/3, 

протеже се дуж кп 305 у којој се и завршава, између кп 270 и кп 274/2, а све у КО Липовац, утврђује се 

назив: улица ЛИПОВАЧКЕ КОЛОНИЈЕ. (Липовачка сликарска колонија данас представља културну 

манифестацију од националног значаја и са традицијом од 46 година она је једна од најстаријих 

колонија у Србији. Редовно учествују еминентни сликари из Србије, са југословенског простора, али и 

гостујући сликари из европских земаља и шире.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 827/1, између кп 829 и кп 830, протеже 

се дуж кп 827/1 у којој се и завршава, између кп 780/1 и кп 834/4, а све у КО Липовац, утврђује се назив: 

улица КАРАУЛСКА. (По брду Караула које раздваја Липовац од Тополе, тачније засеока Митровчића. 

То је винородни предео.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1883, између кп 879 и кп 880/1, 

протеже се дуж кп 1883 у којој се и завршава, између кп 933 и кп 961/2, а све у КО Липовац, утврђује се 



 

SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛО Година MMXXI  Број 16  04. децембар 2021. страна 48 
назив: Улица КАРАЂОРЂЕВА. (С обзиром да је Липовац место које је историјски везано и за Први 

српски устанак, и да је свој развитак као савремено насеље дуговало и периоду савремене српске 

државности једна улица носи назив по зачетнику борбе за српску државност Карађорђу.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 1883), почиње у кп 894, између кп 893/1 и кп 895, 

протеже се дуж кп 894, кп 856/5 у којој се и завршава, између кп 855 и кп 856/1, а све у КО Липовац, 

утврђује се назив: улица ЦАРА ДУШАНА. (Назив је из разлога што су најновији археолошки налази на 

локалитету „Бакићеви двори“ показали да је овде било значајно место у време позних Немањића, између 

осталих и Стефана Душана.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 999, између кп 975 и кп 1044, протеже 

се дуж кп 999, кп 961/3 у којој се и завршава, између кп 953 и кп 961/4, а све у КО Липовац, утврђује се 

назив: улица ДРАГИЋА ЈАНКОВИЋА. (Драгослав Драгић Јанковић 1911 – 1990, Дугогодишњи 

управник центра за културу (данас Задужбина краља Петра), за његовог мандата изведена је 

рестаурација Карађорђевог конака и касарне, један је од покретача Липовачке сликарске колоније.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1637, између кп 1050/1 и кп 1128, 

протеже се дуж кп 1637, кп 1116, кп 1720 у којој се и завршава, између кп 1721/8 и кп 1750/2, а све у КО 

Липовац, утврђује се назив: улица ВИНОГРАДАРСКА. (Липовац представља виноградарски крај и, 

будући да се налази на падинама планине Венчац, врло је погодан за развијање виноградарства и 

производње вина. Липовчани су својевремено били иницијатори и чланови Венчачке виноградарске 

задруге која је постојала у Бањи и уочи Другог светског рата била и најуспешнија на Балкану.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1027, између кп 1622 и кп 1623, 

протеже се дуж кп 1027 у којој се и завршава, између кп 1009 и кп 1037/1, а све у КО Липовац, утврђује 

се назив: улица ПАВЛА БАКИЋА. ( Бакић, Павле, кнез, капетан хусара, српски деспот (око Венчаца, 

29. VI 14?? — Горјан код Ђакова, 9. Х 1537, био је последњи српски деспот. Пореклом је из венчачког 

краја и то порекло је топонимски препознатљиво као „Бакићеви двори“, првобитно је до 1525. године 

био у османској служби као угледни феудалац са својим поседом. Међутим, са постепеним укидањем 

хришћанских спахија он се одлучује да оде у Угарску у служби угарског краља и био је у тој служби 

последњи сремски деспот. Учествовао је у Мохачком боју кад су Турци сатрли Угре и затим 

припретили самом Бечу. Бакић остаје антитурски опредељен и доследно је подржао Хабзбурге. Умро је 

1537. године). 
14. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1853, између кп 1620/4 и кп 1624/2, 

протеже се дуж кп 1853 у којој се и завршава, између кп 1736 и кп 1808/6, а све у КО Липовац, утврђује 

се назив: улица КАМЕНИЧКА. (У близини се налази извор реке Каменице која протиче од Венчаца, 

преко подручја засеока Бора и Митровчића и улива се у близини пута Крагујевац – Београд у 

Кубршницу.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 1853), почиње у кп 1745, између кп 1744/1 и кп 1746/6, 

протеже се дуж кп 1745, кп 1720 у којој се и завршава, између кп 1719/3 и кп 1721/6, а све у КО 

Липовац, утврђује се назив: улица СВЕТОГ ТРИПУНА. (Липовчани традиционално обележавају, као 

стари виноградари Светог Трипуна, заштитника виноградарства. Иначе је овај празник била и слава 

некада чувене Венчачке виноградарске задруге.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1427, између кп 1443 и кп 1446/7, 

протеже се дуж кп 1427 у којој се и завршава, између кп 1425/2 и кп 1430, а све у КО Липовац, утврђује 
се назив: улица ВЕНЧАЧКА. (Планина Венчац налази се изнад Липовца, позната је по мермеру, а њене 

падине су винородне, па и само село Липовац представља такво поднебље што Липовчани и користе. 

Сматра се да су ту такође постојали двори Павла Бакића, али засигурно најновија археолошка открића 

указују да је под Венчацом, према Бањи постојала и црква још из времена краља Драгутина.)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 839), почиње у кп 1883, између кп 1452 и кп 1453, 

протеже се дуж кп 1883, кп 1391/1 и завршава у кп 1370, а све у КО Липовац, утврђује се назив: улица 

ЈОВАНА СКЕРЛИЋА. (Јован Скерлић 1877 – 1914, је почетком 20. века сматран за водећу личност 

српске интелектуалне мисли и остао је упамћен као књижевни критичар и друштвено-политички 

активиста који је припадао грађанској левици. Остао је упамћен као веома популаран универзитетски 

професор, а образовање је стекао у области књижевности у Лозани и Паризу. Имао је значајну улогу у 

промовисању идеје југословенског културног простора.)  
18. Улици која почиње у кп 1879/1, између кп 1886 и кп 1771/1 (КО Брезовац), протеже се дуж кп 1879/1, кп 

1879/2 у којој се и завршава, између кп 1268/1 и кп 1293, спојивши се са предложеном Улицом 19 (кп 

1879/2), а све у КО Липовац утврђује се назив: улица МИЛОВАНА РАКОВИЋA. (тај назив усвојен у 

насељеном месту Брезовац – општина Аранђеловац.) 
19. Улици која почиње од границе са суседним насељеним местом Бања, почиње у кп 1879/2, између кп 79 и 

кп 80/1, протеже се дуж кп 1879/2, кп 1271 у којој се и завршава, између кп 1190/1 и кп 1190/2, на 

граници са суседним насељеним местом Брезовац, а све у КО Липовац, утврђује се назив: улица 

ДЕСПОТА ЂУРЂА. (Сматра се да је српски деспот из 15. века ктитор оближњег манастира под 
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Венчацом. Али, нажалост, још увек нема материјалних или писаних доказа који би нас упутили да се не 

ради о предању. Ипак, и сама предања представљају део историје културе нашег народа, па стога једна 

улица биће посвећена деспоту Ђурђу Бранковићу.)  
20. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 112/2, све у КО Липовац, утврђује се назив: 

РИЗНИЋЕВО. (По топониму.)  
21. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине кп 421, све у КО Липовац, утврђује се назив: ЛОВНИК. 

(По топониму.)  
22. Засеоку бр. 3 који се простире унутар површине кп 1866/1, све у КО Липовац, утврђује се назив: 

ЈЕЖЕВАЦ. (По топониму.)  
Члан 24.   

Улицама у насељеном месту Манојловци, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од кп 572/1, између кп 160/4 и кп 452, на граници са суседним насељеним местом 

Горња Шаторња, улица се протеже дуж кп 572/1, кп 572/2 у којој се и завршава, између кп 235/2 и кп 

273/5, на граници са суседним насељеним местом Јарменовци, а све у КО Манојловци, утврђује се 

назив: ВОЖДА КАРАЂОРЂА (наставак улице из правца Шаторње.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 572/1), почиње у кп 570, између кп 168/2 и кп 178/1, 

улица се протеже дуж кп 570, сече кп 166/1, протеже се дуж кп 169/4, кп 570 у којој се и завршава, 

између кп 76 и кп 79/2, а све у КО Манојловци, утврђује се назив: улица КЕЛИЈСКА. (По локалитету 

Ђурине келије који говори да је у овом крају било веома присутно келијско монаштво које се сводило на 

полупустињачко искушеништво. Други назив за овај тип монаштва је лавра.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 569), почиње у кп 569, између кп 210 и кп 211, улица се 

протеже дуж кп 569 у којој се и завршава, између кп 60/3 и кп 73/1, а све у КО Манојловци, утврђује се 

назив: улица НАРЕДНИКА ЛУКИЋА. (Био је наредник и носилац „Карађорђеве звезде“ у целом 

јарменовачком крају. Након рата био је веома поштован као ратни херој и угледни грађанин. Живео је 

крајем 19. и у првој половини 20. века, нема ближих података о њему. Спомиње се у монографији 

Милоша Лутовца о историји јарменовачке школе у групи најугледнијих и најзаслужнијих представника 

ослободилачких ратова Србије у овом крају.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 572/1), почиње у кп 569, између кп 209 и кп 216/1, улица 

се протеже дуж кп 569, сече кп 211, пролази кроз кп 109/1, кп 107, кп 101/1, кп 100, кп 33/2, кп 27, кп 

22/2, кп 1, протеже се дуж кп 571 у којој се и завршава, између кп 5 и кп 115 (КО Јарменовци), а све у 

КО Манојловци, утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА. (Улица посвећена 14-орици 

погинулих ратника Ослободилачких ратова Србије 1912-1918 из Манојловаца.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 572/1), почиње у кп 308, између кп 307 и кп 309/1, улица 

се протеже дуж кп 308, кп 575, кп 580 у којој се и завршава, између кп 523 и кп 761/1 (КО Јарменовци), а 

све у КО Манојловци, утврђује се назив: улица СОФИЈЕ РИСТИЋ. (1902 – 1944, Софија Ристић је 

народни херој из Манојловаца. Убијена је 1944. као симпатизер Народноослободилачког покрета. Иначе 

је била мајка петоро деце и бринула се о имању све до погибије. Није припадала ниједном покрету, али 

је давала подршку НОП-у јер је и њен супруг Радојица био у Шумадијском партизанском одреду. Једно 

време је у њеној кући био и партизански штаб. Иако је знала да ће бити убијена, није напустала дом. 

Године 1953. указом председника ФНРЈ проглашена је за народног хероја. )  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 575), почиње у кп 336/5, између кп 336/1 и кп 507, улица 

пролази кроз кп 336/5, кп 335/1, кп 334/1, кп 351, кп 505 у којој се и завршава, између кп 499 и кп 502/2, 

а све у КО Манојловци, утврђује се назив: улица БРАЋЕ РИСТИЋА. (Периша Ристић имао је 6 синова, 

од којих су тројица положили животе за слободу Србије у ослободилачким ратовима 1912-1918 
(Арсеније, Марко и Александар). Иначе је то породица којој је припадала Софија Ристић као супруга 

Радојице Ристића, једног од шесторице браће.)  
Члан 25.  

Улицама у насељеном месту Маскар, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 757/1), почиње у кп 757/2, између кп 475 и кп 806, улица 

се протеже дуж кп 757/2, у којој се и завршава, између кп 448/1 и кп 808, спојивши се са предложеном 

Улицом 5 (кп 1205), а све у КО Маскар, утврђује се назив: улица ЦРКВЕНА. (У овој улици се налази 

сеоска црква. Отуда и назив улице.)   
2. Улици која почиње  од предложене Улице 8 (кп 1216), почиње у кп 1216, између кп 774/1 и кп 806, 

улица се протеже дуж кп 1216, кп 1206/3, у којој се и завршава, између кп 828 и кп 836/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 7 (кп 1206/3), а све у КО Маскар, утврђује се назив: улица ДОЊОКРАЈСКА  (По 

сеоском крају – топониму.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 757/2), почиње у кп 757/1, између кп 774/1 и кп 721, 

улица се протеже дуж кп 757/1, кп 1206/3 у којој се и завршава, између кп 759/1 и кп 863/3, спојивши се 

са предложеном Улицом 4 (кп 1206/3), а све у КО Маскар, утврђује се назив: улица КОВАЧА 
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РАДОВАНА. (По Радовану који је био Ковач па је отуда настало презиме Ковачевић за једну од сеоских 

фамилија којој је он родоначелник.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 1206/3), почиње у кп 1206/3, између кп 759/1 и кп 854, 

улица се протеже дуж кп 1206/3, кп 784 у којој се и завршава, између кп 785/3 и кп 823/3, спојивши се са 

предложеном Улицом 5 (кп 1205), а све у КО Маскар, утврђује се назив: улица ШКОЛСКА. (По сеоској 

школи која се налази у улици.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 757/2), почиње у кп 1205, између кп 808 и кп 809/3, 

улица се протеже дуж кп 1205 у којој се и завршава, између кп 200/1 и кп 827/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 7 (кп 1206/3), а све у КО Маскар, утврђује назив: улица УЖИЧКА. (Браћа Јеврем 

и Ђорђе Дулеси доселили су се из ужичког краја, од њих се даље развија велики број фамилија у селу 

према казивању Боривоја Дробњаковића.)  
6. Улици која почиње  од предложене Улице 5 (кп 1205), почиње у кп 1207, између кп 197/1 и кп 820, 

улица се протеже дуж кп 1207 у којој се и завршава, између кп 157/5 и кп 229, а све у КО Маскар, 

утврђује се назив: улица ДРАГИШЕ БОГДАНОВИЋА. (Погинуо у Другом светском рату као патриота, 

стрељан је од Немаца 1942. године. Био је угледни грађанин који се истицао друштвеним ангажовањем 

на унапређењу села.)  
7. Улици која почиње у кп 1208, између кп 860 и кп 1192/1, улица се протеже дуж кп 1208, кп 1206/3, сече 

кп 377/1, враћа се у кп 1206/3 у којој се и завршава, између кп 377/1 и кп 384/2, а све у КО Маскар, 

утврђује се назив: улица ДР ДРАГУТИНА РАДИШИЋА. (По сеоском добротвору који је потицао из 

села. Живео је и радио као лекар у Београду. Био је угледни грађанин. Захтев за назив улице потекао је 

од грађанске иницијативе мештана села.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 1216), почиње у кп 1216, између кп 475 и кп 721, улица 

се протеже дуж кп 1216 у којој се и завршава, између кп 648 и кп 690/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 13 (кп 1206/1), а све у КО Маскар, утрвђује се назив: МИХАИЛОВА. (По родоначелнику 

фамилија Николић и Миљковић. Извор – Дробњаковић, порекло становништва.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 757/1), почиње у кп 709, између кп 730 и кп 733, улица 

се протеже дуж кп 709 у којој се и завршава, између кп 679 и кп 711, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 1206/3), а све у КО Маскар, утврђује се назив:  улица СОЛУНСКОГ ФРОНТА. (По 

фронту чији је пробој означио победу у Великом рату 1918. године.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 1206/3), почиње у кп 1206/3, између кп 756 и кп 863/3, 

улица се протеже дуж кп 1206/3, кп 1224 у којој се и завршава, између кп 673 и кп 892/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 14 (кп 1218), а све у КО Маскар, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. 

(Карађорђе је кључна историјска личност наше општине и нашег краја.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 1216), почиње у кп 629, између кп 639 и кп 641, улица се 

протеже дуж кп 629 у којој се и завршава, између кп 626/2 и кп 643, а све у КО Маскар, утврђује се 

назив: ПИНОСАВСКА. (Маскар и суседна група насеља смештена између Кубршнице, Милатовице и 

Великог Луга налазе се на Пиносавској заравни, отуда и назив улице.) 
12. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 1216), почиње у кп 1211, између кп 498 и кп 632, улица 

се протеже дуж кп 1211, кп 499 у којој се и завршава, између кп 58 и кп 503/1, а све у КО Маскар, 

утврђује се назив: улица СРПСКИХ ВЛАДАРА. (По узору на некадашњи назив београдске улице.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 1206/3), почиње у кп 676/3, између кп 676/2 и кп 676/4, 

улица се протеже дуж кп 1206/1 у којој се и завршава, између кп 614/3 и кп 615, а све у КО Маскар, 

утврђује се назив: улица КРАЉА ПЕТРА ОСЛОБОДИОЦА. (По краљу Петру Карађорђевићу, епитет 

„Ослободиоц“ је аутентичан народни израз укорењен за краља после Балканских ратова.)   
14. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 1206/1), почиње у кп 1218, између кп 611 и кп 664/2, 

улица се протеже дуж кп 1218 у којој се и завршава, између кп 895/1 и кп 922, а све у КО Маскар, 

утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (Маскар је шумадијско село, отуда и назив улице у Горњем 

крају.)  
Члан 26.  

Улицама у насељеном месту Наталинци, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 8, предложена Улица 1 одговара кп 1356/9 и кп 1465/1, 

завршава се код предложене Улице 22, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: КРАЉИЦЕ 

НАТАЛИЈЕ. (Наталинци су добили савремено име по краљици Наталији супрузи краља Милана 

Обреновића. Она је потицала из румунске владарске породице Хоенцолерн-Сигмаринген.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1, протеже се дуж кп 1170 у којој се и завршава, између кп 

613/1 и кп 618/12, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица ЦИНЦАРСКА. (За Цинцаре се иначе 

везује прича да су представљали грађанску класу која се претежно бавила трговином, у 19. веку они су 

асимиловани у Србе, али су знатним делом постали српска грађанска класа. Након Другог светског рата 

им је имовина конфискована, али њихово потомство сада, кроз реституцију има прилику да је поврати.)  
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3. Улици која почиње од предложене Улице 1, предложена Улица 3 одговара делу кп 1171 и делу кп 1421, 

завршава се код предложене Улице 4, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица НОВОСЕЛСКА. 

(По старом називу Наталинаца од оснивања крајем 18. века до указа краља Милана Обреновића из 1881. 

године.)  
4. Улици која почиње од предложене Улице 1, предложена Улица 4 одговара кп 11406/1, завршава се код 

предложене Улице 7, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица СТОЈАНА ПЕКОВИЋА. (Први 

становник Новог Села с краја 18. века.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 1, предложена Улица 5 одговара кп 1393, завршава се код 

предложене Улице 7, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица КРАЉА МИЛАНА 

ОБРЕНОВИЋА. (Прогласио је указом Наталинце за варош 31. 1. 1881. године и то је знатно допринело 

да оно доживи интензиван привредни развој што је било праћено и учесталим досељавањем малих 

привредника у насеље.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 1, предложена Улица 6 одговара кп 1239 и кп 1249, завршава 

се код предложене Улице 7, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица ЦАРА КОНСТАНТИНА. 

(Варошка црква је посвећена брачном пару цару Констатину и царици Јелени, који је почетком 4. века 

признао хришћанство као религију. У Наталинцима је то и варошка слава. Скратити име улице на Цара 

Константина из практичних разлога.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 4, предложена Улица 7 одговара кп 1467, а све у КО 

Наталинци, утврђује се назив: улица ЈАСЕНИЧКА. (По реци Јасеници која протиче кроз територију 

Наталинаца. Иначе је цео наш крај Јасенички слив.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 1, почиње у кп 1450, између кп 591/1 и кп 602, протеже се дуж 

кп 1450, кп 1173, кп 1453 у којој се и завршава, између кп 933 и кп 2248/2 (КО Јунковац) на граници са 

суседним насељеним местом Јунковац, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица МИЛАНА 

БЛАГОЈЕВИЋА. (Рођен је 1905. у Наталинцима у опанчарској породици, Његов отац Марко се доселио 

у Наталинце из суседног Јунковца и основао опанчарску радњу. У Првом светском рату Милан остаје 

без оца Марка који умире од последица рањавања. Већ од ранбе младости био је упућен на тежак рад и 

сналажење за животну егзистенцију. Као радник се бавио синдикалним организовањем. Год 1925. био је 

међу оснивачима ФК „Хероја“ из Јајинаца. Истицао се као активиста илегалне КПЈ, одлази у Москву где 

се образује у Лењинској школи и постаје официр. Након тога је отишао да брани Републику у 

Шпанском грађанском рату услед чега је остао познат и као „Шпанац“. Народни херој из Другог 

светског рата, био је патриота који се истакао у устаничким борбама у току 1941. када је и погинуо. Био 

је предводник отпора окупатору у овом делу Шумадије и покретач шумадијског партизанског одреда. 

Заједнички назив са суседним насељеним местом Јунковац.) 
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 1453), почиње у кп 939, између кп 937 и кп 940/2, 

протеже се дуж кп 939 у којој се и завршава, између кп 1031 и кп1038/2, а све у КО Наталинци, утврђује 

се назив: улица ИНЖЕЊЕРА МАТИЋА. (Родом из Наталинаца, студије завршио у Француској за време 

Првог светског рата, након студија је имао веома успешну каријеру у струци и постао је и директор 

рудника „Трепча“. Године 1942. стрељан је од немачког окупатора као родољуб.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 1450), почиње у кп 866, између кп 865 и кп 870, протеже 

се дуж кп 866, кп 867 у којој се и завршава, између кп 843 и кп 844, спојивши се са предложеном 

Улицом 14 (кп 1437), а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица ТРГОВАЧКА. (Наталинци су били 

занатско-трговачки центар крајем 19. и почетком 20. века. Доживели су након проглашавања за варош 

значајан привредни успон и били су један од кључних привредних центара доњојасеничког краја.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 866), почиње у кп 866, између кп 837 и кп 877/2, 

протеже се дуж кп 866 у којој се и завршава, између кп 832 и кп 911, а све у КО Наталинци, утврђује се 

назив: улица ДУШАНА ЗДРАВКОВИЋА. (Студирао је у Француској, одатле је 1911. донео у Наталинце 

прву фудбалску лопту, убрзо је затим 1913. године основано соколско друштво из ког је поникао и 

садашњи ФК „Шумадинац“. Живео је у првој половиони прошлог века. )  
12. Улици која почиње од предложене Улице 1, почиње у кп 586, између кп 583 и кп 591/1, протеже се дуж 

кп 586 у којој се и завршава, између кп 569 и кп 849/1, спојивши се са предложеном Улицом 14 (кп 

1437), а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА. (Назив улице је из 

поштовања према борцима који су се истицали у ослободилачким ратовима Србије од 1912. до 1918. 

године. Такође су и Наталинчани дали огроман допринос у неговању слободарске традиције српског 

народа полажући своје животе за слободу.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 12, предложена Улица 13 одговара кп 1464, завршава се код 

предложене Улице 20, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица ЖИКЕ МАРКОВИЋА. (Једно од 

најпознатијих имена историје ФК „Шумадинац“. Био је и донатор кафане фудбалског клуба. Погинуо је 

1974. у саобраћајној несрећи.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 1, сече предложену Улицу 13, протеже се дуж кп 1437, кп 791, 

кп 1456 у којој се и завршава, између кп 17 и кп 841/3 (КО Јунковац), а све у КО Наталинци, утврђује се 
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назив: улица ЗАНАТЛИЈСКА. (Наталинци су били занатско-трговачки центар крајем 19. и почетком 20. 

века. Доживели су након проглашавања за варош значајан привредни успон и били су један од кључних 

привредних центара доњојасеничког краја. Иде границом суседног насељеног места Јунковац.)  
15. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 1437), почиње у кп 1437, између кп 799 и кп 818, 

протеже се дуж кп 1437 у којој се и завршава, између кп 14 и кп 64/2, а све у КО Наталинци, утврђује се 

назив: улица БОГОСАВА ДРАГОЈЕВИЋА. (Био је врхунски стручњак из области хирургије. Пореклом 

је Наталинчанин о ком је писао у својој монографији о Наталинцима Живан Николић. Писао је 

универзитетске уџбенике попут тротомних медицинских синтеза: „Хирургија“, „Трауматологија“ и 

„Хируршка оперативна техника“. Такође је оставио и универзитетски уџбеник о неурохирургији. Био је 

члан организационог одбора испред Скопља у оснивању Удружења хирурга Југославије 1958. године. 

Године 1961. био је покретач оснивања опште болнице у Смедеревској Паланци.)  
16. Улици која почиње од предложене Улице 1, сече предложену Улицу 13, протеже се дуж кп 1438 у којој 

се и завршава, између кп 70/4 и кп 88/1, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица ДОКТОРА 

ПАЏИЋА. (Никодије Савић 1897 – 1968), Такође је био студент у Француској где је завршио медицину 

на Сорбони у Паризу. После студија се враћа у Наталинце и проводи живот у вароши где се истицао као 

стручњак и друштвено-политички активиста. У Наталинцима се венчава са супругом Лили која је са 

њим провела цео живот у Наталинцима. Постоји прича како његове дијагнозе нису доводили у питање 

на државним клиникама, већ су даље прописивали терапије и лечење на основу њих.)  
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 1438), почиње у кп 1443, између кп 363/4 и кп 541, 

протеже се дуж кп 1443 у којој се и завршава, између кп 385/2 и кп 515, спојивши се са предложеном 

Улицом 20 (кп 1440), а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица ДАРИНКЕ СТОЈАНОВИЋ 

КОЛАРОВИЋ. (Била је позната као „Делија девојка“ како је лично назвао краљ-отац Милан Обреновић 

1898. године. Том приликом је, кад је имала 18 година, учествовала у коњичкој трци равноправно са 

мушкарцима и победила. Била је веома популарна и спадала је у изузетно слободоумне жене тог 

времена и међу првим је сифражеткињама Шумадије и Србије. О њој су писале и иностране новине 

(Велика Британија, Француска...). Живела је у Наталинцима и бавила се пољопривредом, али се за њено 

спортско ангажовање интересују и социолози. Живела је од 1880. до 1963. године.)  
18. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 1438), почиње у кп 1174, између кп 358 и кп 1175, 

протеже се дуж кп 1174, кп 1440 у којој се и завршава, између кп 167/2 и кп 173, а све у КО Наталинци, 

утврђује се назив: улица СВЕТОЛИКА МАТИЋА. (Светолик Матић – Буџа  - био је једно време дечји 

лекар (педијатар) у Наталинцима, а затим се запутио у Београд где се стручно усавршава и постаје 

еминентан стручњак у области педијатрије. Био је и директор Дома здравља на Звездари у Београду.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 1438), почиње у кп 1439, између кп 99/1 и кп 158, 

протеже се дуж кп 1439 у којој се и завршава, између кп 121 и кп 130, а све у КО Наталинци, утврђује се 

назив: улица ПИРОЋАНСКА. (Први досељеници у Ново село били су према Дробњаковићевом 

истраживању, крајем 18. века Стојко и Стојан за које се зна да су дошли из Пиротског краја. И део 

вароши се и данас зове Пироћани.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 21 (кп 1441), протеже се дуж кп 1440, кп 394 у којој се и 

завршава, између кп 183 и кп 286/2, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица БОШКА 

ЖИВАНОВИЋА. (1935-2006, рођен је у Наталинцима, завршава гимназију у Смедервској Паланци, а 

затим и Архитектонски факултет у Београду. Радио је након студија као пројектант димњака за 

термоелектране и привредне објекте широм бивше Југославије. Нпр. Термоелектране у Трбовљу 

(Словенија), ТЕ „А“ и „В“ Обреновац, ТЕ „Косово А“... Био је и музички надарен као гитариста и 

љубитељ џеза.)  
21. Улици која почиње од предложене Улице 1, протеже се дуж кп 1441 у којој се и завршава, између кп 

407/1 и кп 1472, а све у КО Наталинци, утврђује се назив: улица СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА. (У 

Наталинцима је највећи вашар Свети Пантелија, односно Свети Пантелејмон. Иначе је то у овом делу 

општине Топола (уз суседну Клоку) изузетно поштован светац код православних верника.)  
22. Улици која почиње од предложене Улице 1, протеже се дуж кп 1444 у којој се и завршава, између кп 413 

и кп 429/2, на граници са суседним насељеним местом Сараново, а све у КО Наталинци, утврђује се 

назив: ВОЖДА КАРАЂОРЂА. (По кључној историјској личности читавог нашег краја, а и једној од 

кључних личности историје Срба. Предложена улица бр. 22 пролази кроз више насељених места)  
23. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 201/3, све у КО Наталинци, утврђује се назив: 

ТРЕШЉАНАЦ. (По топониму.)  
Члан 27.  

Улицама у насељеном месту Овсиште, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2836), почиње у кп 2836, између кп 962/2 и кп 963, улица 

се протеже дуж кп 2836, сече кп 921/1, враћа се у кп 2836, у којој се и завршава, између кп 921/1 и кп 

923/4, спојивши се са предложеном Улицом 10 (кп 2835/1), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: 

улица КАПЕТАНА МИЈАИЛА НАЏАКА. (У доба Првог српског устанка био је истакнути устаник и 
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стекао је чин капетана Карађорђеве војске у време када се она изграђивала као тада модерна војна 

организација. Рођен је 1767, умро је негде у првој половини 19. века.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2836), почиње у кп 2838, између кп 961 и кп 963, улица 

се протеже дуж кп 2838, сече кп 912, враћа се у кп 2838, у којој се и завршава, између кп 675/3 и кп 

911/2, спојивши се са предложеном Улицом 5 (кп 2835/1), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица 

СОЛУНСКИХ РАТНИКА. (Из Овсишта је 88 мештана носило одликовања која су значила заслуге 

стечене у Ослободилачким ратовима Србије од 1912. до 1918. године. Стога је евидентно до које мере је 

Овсиште дало допринос ослобођењу и каснијем стварању југословенске државе.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2838), почиње у кп 2839, између кп 907 и кп 972/1, улица 

се протеже дуж кп 2839, кп 2866 у којој се и завршава, између кп 873 и кп 900/2, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица МИЛУТИНА ГАЈДАША И МИНЕ. (Милутин Гајдаш је један од најстаријих 

насељеника, родоначелник фамилија Милутиновић, Марковић, Јовановић; живео је у другој половини 

18. века и почетком 19. века. Његов син Мина био је један од Карађорђевих момака (гардиста). О 

Милутину „Гајдашу“ приповедао је и Гаја Пантелић Воденичаревић. )   
4. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 2838), почиње у кп 2836, између кп 961 и кп 962/2, улица 

се протеже дуж кп 2836, кп 2874 у којој се и завршава, између кп 1163/3 и кп 1177, спојивши се са 

предложеном Улицом 9 (кп 2840), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица ДР ЉУБИШЕ 

ЂОРИЋА. (У Овсишту је у амбуланти једно време радио доктор Љубиша Ђорић 1902 – 1970. Он је, 

заправо, био дугогодишњи лекар у задужбинској болници у Тополи где је радио заједно са супругом 

Радмилом. Био је и управник болнице. Медицину је завршио у Београду, а затим се усавршавао као 

хирург. Врхунац каријере доживљава после одласка уз Тополе у Београд где постаје професор на 

клиници за ортопедију и трауматологију, а затим и њен директор. Објавио је низ научних радова и 

истакао се као одличан професор, за намене универзитетске наставе превео је немачке уџбенике из 

области Хирургије). 
5. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2835/1), почиње у кп 2835/1, између кп 674 и кп 921/1, 

улица се протеже дуж кп 2835/1, кп 2905 у којој се и завршава, између кп 31 и кп 3063 (КО Божурња), а 

све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица СРЕТЕЊСКА. (Дан почетка Првог српског устанка и дан 

Првог српског Устава. Заједничка са суседним насељеним местом Божурња.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2835/1), почиње у кп 2851, између кп 665/2 и кп 668, 

улица се протеже дуж кп 2851 у којој се и завршава, између кп 124/1 и кп 129, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица КАПЕТАНА МИЛЕНТИЈА НИКОЛИЋА. (рођен је 1885 Капетан из времена 

Ослободилачких ратова и добитник Карађорђеве звезде са мачевима, био је изузетан ратник и постоји 

приповест да је једном приликом заробио и аустроугарског команданта једне војне формације. Одустао 

је од даљег војног усавршавања јер је морао да полаже испред тог истог човека о чему је лично 

обавестио и самог краља Александра Карађорђевића. Након тога одбио је унапређење у чин мајора 

сматрајући да то није поштено.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2835/1), почиње у кп 2837, између кп 678/1 и кп 694/5, 

улица се протеже дуж кп 2837 у којој се и завршава, између кп 735/1 и кп 842/1, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица САШЕ МИЛОВАНОВИЋА. (1979-2004, одличан ученик, примеран и активан 

војник, спортиста и омладинац, радио је као спасилац на базену у Лугану (јужна Швајцарска). У његову 

част се сваке године одржава и меморијални турнир у фудбалу.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2905), почиње у кп 2836, између кп 421/2 и кп 601, улица 

се протеже дуж кп 2836 у којој се и завршава, између кп 569/1 и кп 719, а све у КО Овсиште, утврђује се 

назив: улица ШОЛИНА. (Драган Тодоровић Шоле (1958-2014), у Овсишту је завршио основну школу, 

као омладинац био је друштвено активан као члан савета месне заједнице и највећи је донатор изградње 

пута у селу.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2835/1), почиње у кп 2840, између кп 377/1 и кп 378/2, 

улица се протеже дуж кп 2840, кп 2841 у којој се и завршава, између кп 1104 и кп 1516/1, а све у КО 

Овсиште, утврђује се наив: улица ЂЕНЕРАЛА ПАВЛОВИЋА. ( Живојин Павловић, генерал 1887 - ?око 

1950) Завршио је војну академију у Београду, учествовао је у ослободилачким ратовима Србије и био је 

носилац одликовања (али нема тачних података), каријеру је заокружио стицањем највишег официрског 

чина – генералпуковника. По томе се издваја као носилац највишег чина међу свим Овсиштанима у 

војној служби. Био је командант батерије. Не помиње се у дешавањима током Другог светског рата, 

могуће да је тада и умро. )  
10. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 2835/1), почиње у кп 2835/1, између кп 674 и кп 923/4, 

улица се протеже дуж кп 2835/1 у којој се и завршава, између кп 2127/1 и кп 2128, спојивши се са 

предложеном Улицом 19 (кп 2835/1), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица РАДОЈА 

ДОМАНОВИЋА. (Чувени српски сатиричар рођен је 1873. у Овсишту, потиче из учитељске породице. 

Образовање је стекао као професор српског језика и књижевности, али је поседовао огроман морални и 

друштвени интегритет што је нужно водило у то да има лош третман као просветни радник. Често је 
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премештан. Био је ватрени опозиционар владавини Александра Обреновића, али је право разочарање 

наступило после Мајског преврата кад је увидео да суштинских промена које је очекивао није било. 

Његово ватрено перо је описивало тадашњу друштвену стварност Србије, његове сатиричне приповетке 

биле су упозоравајуће за наредне деценије, подједнако Рајсовој „Чујте Срби“. Умро је 1908. године у 

дубокој депресији. Међутим, постхумно стиче славу једног од најзначајнијих писаца 20. века у српској и 

југословенској књижевности. У Овсишту се сваке године њему у част одржавају „Домановићеви дани 

сатире“, а библиотека у Тополи носи његово име. Бројне школе и културне установе у Србији носе 

његово име.)   
11. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2835/1), почиње у кп 2875, између кп 2039 и кп 2040, 

улица се протеже дуж кп 2875 у којој се и завршава, између кп 2060/1 и кп 2074/1, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица БАНА МИЛАНА НИКОЛИЋА.  (Рођен је 1877. године. По занимању био је 
правник. Завршио је Правни факултет у Београду, био је писар, затим судија војног суда. Године 1931. 

указом га за бана Дунавске бановине поставља краљ Александар Карађорђевић. Међутим, већ 

1933.године напуста то место. Умире 1943. године у Београду.)   
12. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2835/1), почиње у кп 2847, између кп 2128 и кп 2179, 

улица се протеже дуж кп 2847 у којој се и завршава, између кп 2141/1 и кп 2165/2, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица ЈАИЈИНА. (Никодије Ђорђевић Јаија (1768-1828) – Постоји приповест како је 

Јаија убио Турчина Пашу иако је Карађорђе наредио да се то не учини. Занимљиво је да није био 

кажњен од иначе преког вожда. На његовом гробу пише да је био „храбри војник и гостољубив“.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2835/1), почиње у кп 2207, између кп 2205 и кп 2127/1, 

улица се протеже дуж кп 2207, кп 2844, кп 2879 у којој се и завршава, између кп 1332 и кп 1338/1, а све 

у КО Овсиште, утврђује се назив: улица ТАЛИЋЕВА. (Један од првих насељеника у Овсишту, 

својевремено је био Гаврило Талић који досељава фамилију Талић у Овсиште пре Првог српског 

устанка, он је родоначелник фамилија Јовановић и Арсенијевић. Порекло Талића је црногорско из села 

Метеризе (између Цетиња и Подгорице). За Талиће се казује да су наденули име Метеризама које се 

налазе између Тополе, Божурње и Винче будући да су једно време, непосредно пре досељавања у 

Овсиште и живели.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2844), почиње у кп 2877, између кп 2106/3 и кп 2222, 

улица се протеже дуж кп 2877, кп 1248 и завршава у кп 1249/1, а све у КО Овсиште, утврђује се назив: 

улица ВЛАДЕ ГРУЈИЋА. (Рођен је у Овсишту 1915. године. Био је свештеник, завршио је Теолошки 

факултет Београдског универзитета. Био је учитељ, а интересантан је по томе што је донео први фудбал 

у село као студент. Био је и зачетник фудбалског клуба у селу који се данас зове по Радоју Домановићу. 

Бива заробљен и послат на принудни рад у Немачку, а после Другог светског рата одлучује се да оде у 

емиграцију, живео је у Чикагу (Илиноис). Није познато када је умро. )  
15. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2844), почиње у кп 2887, између кп 2226 и кп 2231, 

улица се протеже дуж кп 2887 у којој се и завршава, између кп 1820 и кп 1845, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица ВОДЕНИЧАРСКА. (Овсиште је некада важило за воденичарско село. Једна од 

најпознатијих воденица била је воденица већинског власника Милутина Гавриловића па је отуда била 

позната као „Гавриловића воденица“. Радила је до 1982. године.)   
16. Улици која почиње од предложене Улице 13 (кп 2207), почиње у кп 2844, између кп 2218 и кп 2231, 

улица се протеже дуж кп 2844 у којој се и завршава, између кп 2276/1 и кп 2277/7, спојивши се са 

предложеном Улицом 19 (кп 2835/1), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица ПЕТРА ГРУЈИЋА 

(рођен је 1941. у Овсишту, умро 2018. у Београду. Био је професор Физичког факултета Београдског 

универзитета и научни сарадник Института за физику у Београду. Бавио се облашћу физике атома и 

молекула, али и другим областима попут историје физике. Носилац је награда за научна достигнућа 

1980. и 1982. године, објавио је 50 научних радова у домаћим и међународним часописима. Иначе је 

докторирао као стипендиста British Council у Лондону на Univesity College-у. Умро је 2018. године.) 
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2844), почиње у кп 2891, између кп 2257 и кп 2258/1, 

улица се протеже дуж кп 2891, кп 2892 у којој се и завршава, између кп 2275 и кп 2276/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 16 (кп 2844), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица РАДЕТА РАНЧИЋА. 

(1949-2000, дизајнер који се бавио дизајном књига и часописа и стицао бројна признања за свој рад на 

том пољу у земљи и иностранству. Познат је по томе што је радио у „Дечјим новинама“ из Горњег 

Милановца које су својевремено биле најпопуларније новине за децу у бившој СФРЈ. „Исечак у кораку 

напред“ његова је оригинална идеја која је била и заштитни знак тог часописа.)   
18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 2891), почиње у кп 2891, између кп 2366 и кп 2367, 

улица се протеже дуж кп 2891 у којој се и завршава, између кп 2373 и кп 2395, спојивши се са 

предложеном Улицом 19 (кп 2835/1), а све у КО Овсиште, утврђује се назив: улица РАДИСАВА 

МИНИЋА (Радисав Минић је рођен 1930. у Овсишту, умро 2018. након основне школе и ниже 

гимназије уписује средњу техничку школу, а затим и школу резервних официра. Имао је чин капетана. 

У грађевинарству проводи радни век радећи у Београду и иностранству готово 4 пуне деценије. Истакао 
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се и као руководилац и носилац посебних признања. Највећи подухват везан за село Овсиште било је 

покретање Хронике села у ком је Минић имао кључну улогу и био је главни иницијатор и председник 

одбора за писање хронике која је објављена поводом 2 века од Првог српског устанка 2004. године).  
19. Улици која почиње од предложене Улице 10 (кп 2835/1), почиње у кп 2835/1, између кп 2205 и кп 2179, 

улица се протеже дуж кп 2835/1 у којој се и завршава, између кп 2431 и кп 2441/2, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица НОВИЦЕ МИЛОШЕВИЋА. (Рођен је 1908. године у Овсишту. Завршио је 

Правни факултет у Београду где је затим и живео. Бавио се тужилаштвом и био је помоћник јавног 

тужиоца за бившу СФР Југославију. Умро је 2004.)  
20. Улици која почиње од предложене Улице 19 (кп 2835/1), почиње у кп 2845, између кп 2373 и кп 2432/2, 

улица се протеже дуж кп 2845 у којој се и завршава, између кп 2534 и кп 2546, а све у КО Овсиште, 

утврђује се назив: улица БРАЋЕ ПЕТРОВИЋА. (Миодраг – Лиле је био музичар и песник. Свирао је 

хармонику са братом Радомиром – Раком који је био и друштвено-политички активан као председник 

МЗ Овсиште за чијег мандата је село добило асфалтне путеве. Био је дугогодишњи председник 

стрељачког друштва у селу, и у то доба (1969-1980) друштво је било и најмасовније и најуспешније, 

стога је његово име везано и за историјат тог спорта у селу.)   
21. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 1772/1, све у КО Овсиште, утврђује се назив: 

ЈОШАНИЦА. (По топониму.)  
22. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине оивичене кп 1061/1, кп 1052/1, кп 1549/1 и кп 1557, све 

у КО Овсиште, утврђује се назив: КРСТАЧА. (По топониму.)  
Члан 28.  

Улицама у насељеном месту Павловац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 327), почиње у кп 58, између кп 42 и кп 60, улица се 

протеже дуж кп 58 у којој се и завршава, између кп 227 и кп 231/3, а све у КО Павловац, утврђује се 

назив: улица ПРОТЕ БАНИЋА. (прота, народни посланик (Павловац код Крагујевца,  1817 — 
Смедерево, 1876) (Основну школу је завршио у Павловцу и Саранову, а Богословију у Београду након 

чега одлази у Смедерево. У Смедереву је остао упамћен као добротвор, поводом 300 година подизања 

манастриске цркве у Павловцу прота Банић се помиње као један од ктитора. Могуће да је био и  

учесник значајног историјског догађаја из маја 1867. када је турска посада напустила Београд и том 

приликом је командир посаде на улазу у Калемегданску тврђаву предао кључеве тврђаве кнезу 

Михаилу Обреновићу. Али се наводи да је у делегацији са кнезом Михаилом Обреновићем на челу 

посетио султана Абдул Азиза и да је том приликом одликован од османског суверена. Помиње се у 

Српском библиографском речнику.) 
2. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 327), почиње у кп 117, између кп 105/1 и кп 156, улица 

се протеже дуж кп 117, кп 181, улази у кп 213 у којој се и завршава, између кп 214 и кп 215/1, а све у КО 

Павловац, утврђује се назив: улица МАНАСТИРСКА. (Пут који води према цркви која би требало да 

постане манастир.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 327), почиње у кп 38, између кп 37 и кп 39/1, улица се 

протеже дуж кп 38, улази у кп 61/1 у којој се и завршава, између кп 61/2 и кп 50/2, а све у КО Павловац, 

утврђује се назив: улица КАПЕТАНА БАНИЋА. (Милосав Банић, погинуо у Колубарској битци 

новембра 1914. године. Према казивањима био је један од најобразованијих официра, командовао је 

батаљоном. Био је иначе кадет Војне академије и погинуо је са чином капетана.)    
4. Улици која почиње од предложене Улице 2 (кп 58), почиње у кп 327, између кп 105/1 и кп 458/2 (КО 

Шуме), улица се протеже дуж кп 367 у којој се и завршава, између кп 1/1 и кп 255 (КО Шуме), а све у 

КО Павловац, утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (Заједничка улица са насељеним местом 

Сараново, општина Рача и предложеном улицом у насељеном месту Шуме, општина Топола.)   
5. Засеоку бр. 1. који се простире унутар површине кп 290, све у КО Павловац, утврђује се назив: 

СЛАТИНА. (По топониму.)  
Члан 29.  

Улицама у насељеном месту Пласковац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 1481), почиње у кп 1481, између кп 999/1 и кп 1196/1, 

протеже се дуж кп 1481, кп 1291, кп 1486 у којој се и завршава, између кп 1267/2 и кп 96 (КО 

Маслошево), а све у КО Пласковац, утврђује се назив: улица ПОТПУКОВНИКА РАКЕ ЛАЗАРЕВИЋА. 

(Радован М. Лазаревић 1944 – 2010? ) био је пилот-авијатичар родом из села Пласковац. Похађао је 

Ваздухопловну војну академију у Земунику и Пули у Хрватској у 18 класи у периоду 1963 – 1966, након 

дипломирања, чиме је стекао звање пилота-авијатичара. живео је и радио у Београду. Стекао је чин 

потпуковника. Познат је и као Рака Пилот.  )   
2. Улици која почињеод предложене Улице 1 (кп 1481), почиње у кп 1029, између кп 1028/1 и кп 1196/1, 

протеже се дуж кп 1029, кп 1508/1 у којој се и завршава, између кп 1056 и кп 1136, а све у КО 

Пласковац, утврђује се назив: улица КРСТАЧКА. (По сеоском крају Крстаче.)  
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3. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 1510/1), почиње у кп 1509, између кп 980/3 и кп 998/1, 

протеже се дуж кп 1509 у којој се и завршава, између кп 993/3 и кп 996/2, а све у КО Пласковац, 

утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. (село Пласковац је типично шумадијско село формирано 

током 19. века, главни правац досељавања био је из суседне Блазнаве, а посредно становништво је 

дошло из појаса Старе Србије (подручје некадашњег језгра средњовековне рашке државе).)   
4. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 1481), почиње у кп 1013, између кп 999/2 и кп 1015, 

протеже се дуж кп 1013 у којој се и завршава, између кп 1005/1 и кп 1012/1, а све у КО Пласковац, 

утврђује се назив: улица ДУШАНА СТАНКОВИЋА. (Душан Станковић 1909 – 1990. Био је професор 

пољопривредном факултету у Београду, писац стручних монографија и научник светског гласа. Рођен је 

1908. године у Винчи. Основну школу завршава у Винчи, затим гимназију и Пољопривредни факултет у 

Београду. Постаје и први доктор наука из села. Специјализовао се за воћарство и успоставља сарадњу са 

знаменитим воћарима села Винче и Пласковца. Као универзитетски професор учествовао је на бројним 

научним скуповима и био је гостујући предавач у иностранству. Постао је чак и председник светске 

организације за унапређење воћарства. Значајно је допринео развоју воћарства у Пласковцу. Умро је 

1990. године.)   
5. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1481), почиње у кп 1481, између кп 999/1 и кп 1029, 

протеже се дуж кп 1481 у којој се и завршава, између кп 409 и кп 410/3, спојивши се са предложеном 

Улицом 11 (кп 1482), а све у КО Пласковац, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Карађорђе је 

кључна историјска личност наше општине и нашег краја.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1481), почиње у кп 1510/1, између кп 998/1 и кп 1510/2, 

протеже се дуж кп 1510/1, сече кп 973, враћа се у кп 1510/1, протеже се дуж кп 1489 у којој се и 

завршава, између кп 166 и кп 190, спојивши се са предложеном Улицом 9 (кп 1487), а све у КО 

Пласковац, утврђује се назив: улица АРСЕ НЕДИЋА. ( Аресније Недић 1879 Кутлово (Гружа) – 
Пласковац 1935. Пласковац је данас воћарско село и  велике заслуге у томе има зачетник савременог 

воћарства у селу Арса Недић који је био учитељ, али се бавио истраживањем у области воћарства и био 

је нарочито познат по засадима. Иначе се истакао и у Првом светском рату у ком је постао официр, да 

би 1924. добио и чин потпуковника. Остављао је изузетан утисак као интелектуалац и домаћин. О њему 

су писали Жика Марковић, Љубиша Јовановић и Миливоје Станковић у својим монографијама.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 1510/1), почиње у кп 1239, између кп 1238/2 и кп 1240/1, 

протеже се дуж кп 1239, улази у кп 1262/1 у којој се и завршава, између кп 1235/3 и кп 1262/2, а све у 

КО Пласковац, утврђује се назив: улица ВОЋАРСКА (село Пласковац спада у воћарско-виноградарски 

крај Шумадије и отуда и овај назив улице, од Арсенија Недића и Душана Станковића ово село се 

интензивно развија као воћарски крај и остаје препознатљиво по томе уз суседна села). 
8.  Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 1486), почиње у кп 1480/1, између кп 1267/2 и кп 1479/6, 

сече кп 1479/6, кп 1479/4, протеже се дуж кп 1480/1 у којој се и завршава, између кп 1248/1 и кп 1478/3, 

а све у КО Пласковац, утврђује се назив: улица КАРА-ПАВЛОВА. ( Родоначелник фамилија 

Миросављевић, и учесник устанака против Турака са почетка 19. века. Преживео је Први српски 

устанак, али је погинуо у бици на Љубићу када је подигнут Други српски устанак. Сматра се да је био 

један од кључних Карађорђевих сабораца у данашњој Рашкој области и Дробњаковић тврди да је он 

главни кривац за сеобу Пласковчана из Рашке области у Шумадију. )  
9. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 1481), почиње у кп 1487, између кп 628/1 и кп 625, 

протеже се дуж кп 1487, сече кп 646/2, враћа се у кп 1487, протеже се дуж кп 1320 у којој се и завршава, 

између кп 1319 и кп 1321/1, а све у КО Пласковац, утврђује се назив: улица ОРНИЧКА. (По сеоском 

крају.) 
10. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 1481), почиње у кп 1492, између кп 398/1 и кп 399, 

протеже се дуж кп 1492 у којој се и завршава, између кп 807 и кп 1496, а све у КО Пласковац, утврђује 

се назив: улица МАКСИМА РАДОСАВЉЕВИЋА. (1861-1935 био је учитељ и богослов. Завршио је 

гимназију у Крагујевцу, а затим и Богословију у Београду. Животни позив био му је посао учитеља, а 

истакао се и као писац родољубиве поезије надахнуте тековинама ослободилачких ратова Србије од 

1912. до 1918. године. Добитник је и високих одликовања (два ордена Св. Саве). Радио је као учитељ у 

Пласковцу.) 
11. Улици која почиње од предложене Улице 5 (кп 1481), почиње у кп 1482, између кп 409 и кп 1818/2 (КО 

Винча), протеже се дуж кп 1482 у којој се и завршава, између кп 27 и кп 2068/7 (КО Винча), а све у КО 

Пласковац, утврђује се назив: улица ПИЛОТА ЗОРАНА ТОМИЋА. (1957-1991, Био је пилот – 
авијатичар, имао је чин мајора. Погинуо је у западној Славонији под неразјашњеним околностима у 

време рата 1991. године. Његов авион је постао културно-историјска знаменитост Тополе. Потекао је из 

ове улице која спаја Винчу и Пласковац. Предложена Улица 23 иде границом насеља тако да је треба 

погледати и у суседном насељеном месту Пласковац. Предложена Улица 11 иде границом насељеног 

места тако да је заједничка са суседним   насељеним местом Винча.)  
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11. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1482), почиње у кп 261, између кп 258 и кп 262, 

протеже се дуж кп 261 у којој се и завршава, између кп 224 и кп 234, а све у КО Пласковац, утврђује се 

назив: улица ВУЧАЧКА. (По сеоском крају Вучак.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 1482), почиње у кп 79, између кп 94 и кп 96, протеже се 

дуж кп 79, кп 76 у којој се и завршава, између кп 73 и кп 77, а све у КО Пласковац, утврђује се назив: 

РАШКА. (Сви Пласковчани вуку порекло из сјеничког и новопазараског крајакао и  фамилији Лукић 

која живи у овој улици. Отуда је и назив Рашка по области из које потиче становништво села које се 

обликовало почетком 19. века и први пут пописано 1823. године.)  
Члан 30.  

Улицама у насељеном месту Рајковац, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 964), почиње у кп 696, између кп 697 и кп 814, протеже 

се дуж кп 696, кп 959, кп 969 у којој се и завршава, између кп 564 и кп 664, а све у КО Рајковац, 

утврђује се назив: улица ДАРИНКЕ РАДОВИЋ. (Народни херој и жртва Другог светског рата. Рођена 

1896. у Клоки, убијена 1943. у Рајковцу.  Проглашена је 1953. године за народног хероја. Страдала је 

маја 1943. у време грађанског рата између Равногорског и Народноослободилачког покрета, заједно са 

ћеркама је сурово убијена од стране припадника Равногорског покрета. Потицала је из породице 

Петровића која је својевремено свој патриотизам доказала учешћем браће Петровић у ослободилачким 

ратовима Србије.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 959), почиње у кп 536, између кп 535 и кп 538/1, протеже 

се дуж кп 536 у којој се и завршава, између кп 511/2 и кп 513, а све у КО Рајковац, утврђује се назив: 

улица СЕСТАРА РАДОВИЋ. (Ћерке Даринке Радовић Радмила (20 година) и Станка (13 година), 

убијене заједно са мајком Даринком маја 1943. Убијене су од стране припадника горске гарде под 

сумњом да су скривале партизанске рањенике. Овај догађај је оставио нарочито дубок траг у сећању 

становништва на злочине које су чинили припадници Калабићеве горске гарде. О овом злочину писало 

се у изворима и литератури. ) 
3. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 959), почиње у кп 959, између кп 690 и кп 691, протеже 

се дуж кп 959 у којој се и завршава, између кп 637/1 и кп 718/4, а све у КО Рајковац, утврђује се назив: 

улица ВЕСЕЛИНА ВУКАШИНОВИЋА. (1954-2016, сликар, графичар, самостални уметник. 

Магистрирао је на Факултету ликовних уметности у Београду. Имао је преко 150 изложби, махом 

групних, у Југославији, али и у иностранству.   
4. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 964), почиње у кп 964, између кп 808/2 и кп 865/1, 

протеже се дуж кп 964, сече кп 807, враћа се у кп 964 у којој се и завршава, између кп 707/6 и кп 718/2, 

спојивши се са предложеном Улицом 3 (кп 959), а све у КО Рајковац, утврђује се назив: улица 

КАПЕТАНА СИМИЋА. (Михаило Симић рођен је 1886. године у Рајковцу, умро је у Сен Ултену код 

Меца у Француској 1964. године. У Првом светском рату се истакао као официр и стекао је чин 

капетана. Остао је упамћен као ослободилац Крагујевца 1918. године и у знак захвалности град му је 

доделио и улицу. Други светски рат је дочекао такође као војник, али је крајем априла 1941. 

непосредно по завршетку Априлског рата заробљен и послат у логор Офлаг код Оснабрика у Немачкој, 

који је иначе био намењен официрима краљевске војске. После рата се одлучио да живи у емиграцији.) 
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 964), почиње у кп 717, између кп 713/3 и кп 714/1, 

протеже се дуж кп 717 у којој се и завршава, између кп 716/4 и кп 718/1, спојивши се са предложеном 

Улицом 4 (кп 964), а све у КО Рајковац, утврђује се назив: улица МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА. (1939 

Рајковац - 2018) Премда је био банкарски службеник, писао је приче и романе искључиво сеоске 

тематике. У Рајковцу је рођен и ту је завршио основну школу. Рајковац му је био место проналаска 

надахнућа за књижевно стваралаштво. Писао је за „Нин“, „Савременик“ и друге часописе. Роман 

„Монах Каликст“ је имао више издања.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 320/1), почиње у кп 320/1, између кп 313/5 и кп 872/2, 

протеже се дуж кп 965, кп 964, кп 960, сече кп 488, кп 491, протеже се дуж кп 968, сече кп 505, кп 508, 

кп 36/1, пролази кроз кп 968 у којој се и завршава, између кп 12 и кп 401/1, а све у КО Рајковац, 

утврђује се назив: улица СВЕТОГ ЂОРЂА. (Рајковчани славе Светог Ђорђа, било летњег или зимског.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 320/1), почиње у кп 965, између кп 320/1 и кп 860/2, 

протеже се дуж кп 871 у којој се и завршава, између кп 786/5 и кп 868, а све у КО Рајковац, утврђује се 

назив: улица БРАЋЕ ШЉИВИЋА. (Марко, Милован и Јанко доселили су се из Лепеничког краја, 

тачније Шљивовца. Од њих потичу Миловановићи и Јанковићи. О томе пише Боривоје Дробњаковић 

али не прецизира период њиховог доласка, може се претпоставити да је то било почетком 19. века. 

Назив !Шљивић“ је асоцијација на место из ког су дошли у село. Иначе ту живе њихопви потомци који 

су предложили назив улице. ) 
8. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 960), почиње у кп 829, између кп 828 и кп 830/3, протеже 

се дуж кп 829, кп 964 у којој се и завршава, између кп 308/1 и кп 310, а све у КО Рајковац , утврђује се 

назив: улица КРУНСКА. (По фамилији Крунић и према познатој београдској улици)  
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9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 964), почиње у кп 844, између кп 831 и кп 847, протеже 

се дуж кп 844, кп 960 у којој се и завршава, између кп 83/4 и кп 425, а све у КО Рајковац, утврђује се 

назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (Карађорђе је кључна историјска личност наше општине и нашег краја.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 960), почиње у кп 480, између кп 463 и кп 485, протеже 

се дуж кп 480, кп 967, кп 962, кп 90/1, кп 961 у којој се и завршава, између кп 83/4 и кп 425, спојивши 

се са предложеном Улицом 9 (кп 960), а све у КО Рајковац, утврђује се назив: ЦРНЧИЦА. (Разлог 

именовања назива улице је што се део села тако назива.)  
11.Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 156/2 и кп 157, све у КО Рајковац, утврђује се назив: 

ДУБОКА ЈАРУГА. (По топониму.)  
Члан 31. 

Улицама у насељеном месту Светлић, утврђују се следећи називи:  
1. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 255/1), почиње у кп 891, између кп 707 и кп 854, улица 

се протеже дуж кп 891, кп 890/1 у којој се и завршава, између кп 11/1 и кп 12, спојивши се са 

предложеном Улицом 3 (кп 38/1), а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица КАРАЂОРЂЕВА. (По 

вожду Карађорђу јер је и сам настанак села везан за период Првог српског устанка.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 891), почиње у кп 254, између кп 866/1 и кп 873, улица 

се протеже дуж кп 254, кп 37 у којој се и завршава, између кп 27/3 и кп 28/1, спојивши се са 

предложеном Улицом 3 (кп 38/1), а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица СВЕТИСЛАВА 

МАКСИМОВИЋА. (1905-1945, рођен је у Светлићу, студирао је историју, био је професор историје. 

Осим тога, бавио се писањем песама. Као песник је објављивао песме у престижним књижевним 

часописима међуратног доба (између осталог и у „Српском књижевном гласнику“). Припадао је кругу 

познатих песника попут Десимира Благојевића, Радета Драинца и Тина Ујевића.За длаку је избегао смрт 

1941. приликом стравичних одмазди над цивилима октобра те године. Али је страдао 1945. године под 

неразјашњеним околностима. Писао је у току рата поезију посвећену жртвама Шумарица.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 255/1), почиње у кп 38/1, између кп 63/1 и кп 5369/2 (КО 

Трнава), улица се протеже дуж кп 38/1, кп 1030 у којој се и завршава, између кп 1031 и кп 1032/2, на 

граници са суседним насељеним местом Трнава, а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица 

ВУКИЋЕВИЋЕВСКА КОСА. (По топониму. Предложена Улица 3 иде границом насељеног места тако 

да је заједничка са суседним насељеним местом Доња Трнава. Носи име по топониму и по 

представницима фамилије која је дала неколицину значајних личности не само за Светлић и околину, 

већ и у националном оквиру. То су: Вукићевић, Атанасије, потпуковник, посланик, начелник (Светлић 

код Крагујевца, 
око 1791 — Чумић код Крагујевца, 27. VIII 1858), Вукићевић, Миленко М., професор, историчар, 

публициста (Светлић код Крагујевца, 6. ХI 1867 — Београд, 4. II 1930), Вукићевић Миливоје М., 

пуковник (Светлић код Крагујевца, 22. ХII 1875 — ?, после 1929), Вукићевић, Михаило, земљорадник, 

народни посланик (Светлић код Крагујевца, 8. ХI 1844 — ?, после 1896), Вукићевић, Никола, трговац, 

организатор устанка (Светлић код Крагујевца, друга половина ХVIII в. — Београд, 1814), Вукићевић, 

Петар, математичар, професор (Светлић код Крагујевца, 14. I 1862 — Београд, 29. IХ 1941. Иначе се сви 

помињу у Српском бигорафском речнику у издању Матице српске.   
4. Улици која почиње у кп 900, између кп 552 и кп 560, улица се протеже дуж кп 900 у којој се и завршава, 

између кп 975 и кп 1053, а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица ТЕНКОВА И БОРИНА. (По 

борцима из Другог светског рата Бора Јовановић - који је погинуо 1945. године, предложен од стране 

грађанске иницијативе. Мирослав Вукићевић –Биџа који је био познат и под називом „Тенк“ због 

јунаштва које показивао у току Другог светског рата. Име улице је на иницијативу грађана.)  
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 900), почиње у кп 898, између кп 605/1 и кп 608, улица 

се протеже дуж кп 898, кп 1072, кп 1075 у којој се и завршава, између кп 1035 и кп 28/1 (КО Чумић), на 

граници са суседним насељеним местом Трнава, а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица 

ВЕСЕЛИНА ВУКИЋЕВИЋА. (Рођен 1893. године у Светлићу, стрељан као родољуб 1943. године. 

Завршио је основну школу у селу, а затим Прву крагујевачку гимназију после које је учио војну школу у 

Скопљу уочи Великог рата. У току Великог (Првог светског) рата био је један од 1300 каплара који су 

ратовали у Колубарској бици. Био је ратни заробљеник. Али је успео да побегне и дочекао је слободу у 

којој је стекао судијску каријеру. После студија права био је судија у Нишу, Суботици, Новом Саду. Иде 

границом суседног насељеног места Чумић – општина Крагујевац.)  
6. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 255/1), почиње у кп 255/1, између кп 707 и кп 787/1, 

улица се протеже дуж кп 255/1, кп 895, сече кп 734/2, кп 734/1 и завршава у кп 731, између кп 729 и кп 

734/1, а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица МИЛЕНКА ВУКИЋЕВИЋА. (Миленко Вукићевић 

је рођен 1867 у Светлићу. Историограф, писац биографија, монографија, студија и расправа. Спада међу 

најпознатије српске историографе. Написао је бројне и данас читане и у научне сврхе коришћене 

биографије. Најзначајнија му је двотомна биографија о Карађорђу, а интересантне су му и следеће 
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књиге:  „Знаменити Срби мусломани“, „Краљ Петар од рођења до смрти“, „Школе у држави Немањића“ 

и „Знамените жене и владарке српске“. Умро је 1935. године.)  
7. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 255/1), почиње у кп 255/1, између кп 737 и кп 783, улица 

се протеже дуж кп 255/1 у којој се и завршава, између кп 395/1 и кп 398, а све у КО Светлић, утврђује се 

назив: улица TРОЈИЧКА. (То је сеоска слава. Светлићани обележавају други дан Тројица које су 

покретни празник.)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 6 (кп 255/1), почиње у кп 255/1, између кп 788 и кп 854, улица 

се протеже дуж кп 255/1 у којој се и завршава, између кп 63/1 и кп 66/2, а све у КО Светлић, утврђује се 

назив: улица ТИМОЧКА. (Први досељеници у село из времена Кочине крајине, с краја 18. века дошли 

су из Тимочке крајине. Отуда и назив улице.)  
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 255/1), почиње у кп 82, између кп 73 и кп 83/1, улица се 

протеже дуж кп 82, кп 256 у којој се и завршава, између кп 755 и кп 756, спојивши се са предложеном 

Улицом 11 (кп 256), а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица СВЕТИХ АРХАНЂЕЛА. (Сви 

становници у тој улици су славари оба света Арханђела.)   
10. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 256), почиње у кп 893, између кп 107 и кп 760, улица се 

протеже дуж кп 893, кп 810/4 и завршава у кп 813/1, између кп 815/1 и кп 107, а све у КО Светлић, 

утврђује се назив: улица КНЕЗА МИЛИЈЕ. (Његово име везано је за фамилију Вукићевић у селу, иначе 

најбројнију и најстарију. Био је крајем 18. века Лепенички кнез.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 256), почиње у кп 257, између кп 112/1 и кп 137, улица 

се протеже дуж кп 257, кп 258, кп 256 у којој се и завршава, између кп 471/1 и кп 747/1, а све у КО 

Светлић, утврђује се назив: улица ОСТРОШКA. (По манастиру ког је подигао светитељ Василије 

Острошки током 17. века. Житељи улице су ходочасници тог манастира. Отуда и назив, а и њихова је 

била молба да улица носи то име.)  
12. Улици која почиње од предложене Улице 11 (кп 257), почиње у кп 257, између кп 132 и кп 135, улица се 

протеже дуж кп 257, кп 391 у којој се и завршава, између кп 408/1 и кп 414, спојивши се са предложеном 

Улицом 7 (кп 255/1), а све у КО Светлић, утврђује се назив: улица ЈАСЕНАЧКА. (По сеоском крају 

Јасенак.)  
13. Улица почиње у кп 267/1, између кп 264 и кп 5702 (КО Трнава), улица се протеже дуж кп 267/1, кп 

267/2, кп 267/3 у којој се и завршава, између кп 363/3 и кп 281 (КО Горње Јарушице), а све у КО 

Светлић, утврђује се назив: улица ВЛАДИМИРА КАРИЋА. (1848-1894; рођен је у Светлићу, образовао 

се као правник и стекао је диплому Велике школе која је била претеча Београдског универзитета 

основаног 1905. године. После студија посвећује се просвети. У Шапцу постаје гимназијски професор 

географије. Ту се показује као изврстан професор и сматра се да је пресудно утицао на формирање 

Јована Цвијића као географа. Објавио је 1879. уџбеник географије „Земљопис“, био је у Просветном 

савету. Затим је објавио и кључно географско дело свог живота под називом „Србија“. Пред крај живота 

бавио се послом српског конзула у Скопљу где се посветио националном раду у области Повардарја. 

Али почиње 1893. да га слама туберкулоза од које умире у Аустрији 1894. године. Заједничка са  

суседним насељеним местом Доња Трнава.)  
Члан 32.  

Улицама у насељеном месту Шуме, утврђују се следећи називи:   
1. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2320, између кп 1335 и кп 1837/1, 

протеже се дуж кп 2320 у којој се и завршава, између кп 826/1 и кп 856/1, а све у КО Шуме, утврђује се 

назив: улица ВЛАДИКЕ НЕСТОРА. (Монашко име Николе Војиновића (Поповића) који је потицао из 

свештеничке породице. Његов деда је био први свештеник, а тај посао је обављао и његов отац Илија у 

селу као јереј. Рођен је 1833. године у Шумама, умро је у Нишу 1884. године. Завршава богословију и 

након школовања  прво је био учитељ у Павловцу, а затим се посвећује цркви. Одлази у Кијев где 

завршава престижну Духовну академију, постаје професор богословије и њен ректор. Једно време је 

предавао веронауку и самом тада младом краљу Милану Обреновићу. Затим постаје Нишки епископ, а 

кратко је био и администратор Неготинске епархије. Носилац је више признања међу којима је највише 

било Таковски крст.)  
2. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2322, између кп 1335 и кп 1333, 

протеже се дуж кп 2322 у којој се и завршава, између кп 1322 и кп 1323, а све у КО Шуме, утврђује се 

назив: улица ВИЋЕНТИЈЕВА. (Био је старешина села у време Вучићеве буне. Звао се Вићентије 

Милосављевић, био је праунук кнеза Мирка. Живео је од 1809. до 1842. године када је убијен. 

Родоначелник је фамилије Вићентијевић у Шумама.)  
3. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2321, између кп 1827 и кп 1836/7, 

протеже се дуж кп 2321 у којој се и завршава, између кп 1353 и кп 1386, спојивши се са предложеном 

Улицом 1 (кп 2320), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица КНЕЗА МИРКА. (У време Друге сеобе 

Срба 1739. један од првих насељеника савремених Шума био је оборкнез Мирко са својим синовима, од 
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његових потомака се касније грана становништво села. Село је ипак први пут поменуто у средњем веку, 

кнез Мирко је заправо обновитељ села које је једно време било селиште.)  
4. Улици која почиње од кп 2305, између кп 1793 и кп 1798, на граници са суседним насељеним местом 

Горња Трнава, протеже се дуж кп 2305 у којој се и завршава, између кп 458/2 и кп 467, на граници са 

суседним насељеним местом Павловац, а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица ЖИВАДИНА 

АКСЕНТИЈЕВИЋА. (1888-1942, Солунац, носилац Карађорђеве звезде и носилац чина наредника. Био 

је гардиста краља Петра Првог. После рата посветио се друштвено-политичком раду и био је 

републиканац који се са идејама левице бавио у Француској док је боравио на лечењу. Изненађујуће 

брзо је научио да чита, пише и говори француски и руски језик. Живот је изгубио као припадник 

Народноослободилачког покрета који је делио политичка убеђења Народне сељачке странке Драгољуба 

Јовановића. О њему је писао Живко Лазић биографију под називом „Живадин из Шума“.  )   
5. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2339, између кп 1301/3 и кп 1304/2, 

протеже се дуж кп 2339 у којој се и завршава, између кп 1291/1 и кп 1297, а све у КО Шуме, утврђује се 

назив: улица МИОДРАГА КРУНИЋА. (Друга значајна личност у том смислу је Миодраг Крунић који је 

приредио до сада необјављену грађу о селу Шуме. Због значаја његове збирке изворне грађе за 

изучавање локалне прошлости Крунић је заслужио назив улице. О њему нема ближих података. )   
6. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2315, између кп 1193/2 и кп 1335/1, 

протеже се дуж кп 2315, кп 2316, кп 1945, кп 2357, кп 2373 у којој се и завршава, између кп 2223 и кп 

797/2 (КО Трнава), а све у КО Шуме, утврђује се назив: МАЈДАН ВИНОГРАДИ. (По сеоском крају. 

Пролази кроз више насељених места).   
7. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2332, између кп 1001/2 и кп 1222/1, 

протеже се дуж кп 2332, кп 2336, кп 1227 у којој се и завршава, између кп 1228 и кп 1237, а све у КО 

Шуме, утврђује се назив: улица ЖИВКА ЛАЗИЋА. (1940-2018 – био је правник, друштвенополитички 

активиста и писац неколико монографија са историографском, правно-политичком, мемоарском и 

филозофском тематиком. Рођен је у Шумама, а радни век је провео у Тополи. Био је доктор правних 

наука, а обављао је и функцију председника општине Топола. Најважнији наслови су му; „Живадин из 

Шума“, „Тополски либерали“, „Рат, вођа, политика“...)  
8. Улици која почиње од предложене Улице 1 (кп 2320), почиње у кп 2307, између кп 845 и кп 1404, 

протеже се дуж кп 2307 у којој се и завршава, између кп 853/1 и кп 894, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 2306), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица ЂОРЂА ГАЈИЋА. (Иако је рођен у 

Крагујевцу, детињство је провео у Шумама што је касније преточио и у своје књижевно стваралаштво. 

Објављивао је кратке приче у „Политици“, а затим и у бројним другим часописима попут Летописа 

Матице српске, Књижевних новина, Борбе, Нина... Писао је и сатиру објављивао је у „Јежу“, за 

сатиричне приче је награђиван.Умро је 1992. године. )  
9. Улици која почиње од предложене Улице 8 (кп 2307), почиње у кп 2306, између кп 893 и кп 894, 

протеже се дуж кп 2306 у којој се и завршава, између кп 966/1 и кп 968/12, спојивши се са предложеном 

Улицом 10 (кп 2306), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица РАДИЧА ПОСТУПОВИЋА. (Први 

спомен села Шуме везан је за повељу деспота Ђурђа Бранковића којом деспот свом вазалу и великом 

челнику Радичу Поступовићу потврђује као баштину (наследни феудални посед) село Шуме 1428. 

године. У народу је он познат као Раде Облачић и за њега се везује прича о насељавању јасеничког краја 

становништвом са Косова што је могуће јер се и тежиште државе померило ка северу крајем 14. и 

почетком 15. века. Али нема додатних извора који би то поткрепили.)  
10. Улици која почиње од предложене Улице 7 (кп 2305), почиње у кп 2311, између кп 720 и кп 962/1, 

протеже се дуж кп 2311, кп 2310, кп 873 у којој се и завршава, између кп 870 и кп 881, а све у КО Шуме, 

утврђује се назив: улица ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ. (С обзиром да су Шумљани такође 

пролазили судбину преласка Албаније, затим се укључивали на Солунски фронт и учествовали у 

борбама до пробоја 1918. Улица носи овај назив.)  
11. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2334, између кп 986 и кп 997, 

протеже се дуж кп 2334, кп 2333 у којој се и завршава, између кп 966/1 и кп 969, спојивши се са 

предложеном Улицом 11 (кп 2311), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица МИШЕ 

ДАМЊАНОВИЋА. (Мијодраг Миша Дамњановић 1925-2012, био је одликован орденом Светог Саве и 

граматом Патријарха Павла јула 1993. године за ктиторство цркве Светог Георгија у Шумама. Био је 

пољопривредник и бавио се и грађевином. Црква је изграђена у периоду од 1990. до 1993. године.)   
12. Улици која почиње од предложене Улице 9 (кп 2306), почиње у кп 2306, између кп 754 и кп 762, 

протеже се дуж кп 2306 у којој се и завршава, између кп 284 и кп 409, а све у КО Шуме, утврђује се 

назив: улица ЗЕМЉОРАДНИЧКА. (Шумљани готово искључиво као основну привредну делатност 

имају земљорадњу, отуда и назив за једну од улица адекватан.)  
13. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2318), почиње у кп 2317, између кп 1492 и кп 1493, 

протеже се дуж кп 2317 у којој се и завршава, између кп 1780/1 и кп 1783/2, спојивши се са 
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предложеном Улицом 4 (кп 2305), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица ЈАСТРЕБОВАЧКА. (По 

сеоском крају Јастребовац који се налази на југу села.)  
14. Улици која почиње од предложене Улице 3 (кп 2321), почиње у кп 2318, између кп 1465 и кп 1480/1, 

протеже се дуж кп 2318 у којој се и завршава, између кп 1600/1 и кп 1668/2, спојивши се са 

предложеном Улицом 17 (кп 2318), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица ДРАГОЉУБА 

СРЕТЕНОВИЋА. (Рођен је 1896. у селу Шуме. Био је син првог сеоског учитеља Сретена Јанковића. Рат 

га је затекао као гимназијалца. Прелази Албанију, а затим је послат на школовање у Француску. У 

Бордоу завршава медицину као специјалиста за туберкулозу. Радио је у Крупњу после рата, али је убрзо 

прешао у Београд где проводи и остатак живота. Био је управник студентског дома, генерални секретар 

Савеза лекарских комора и уређивао је часописе. Био је антифашиста, ухапшен је и стрељан у Јајинцима 

1942. године.) 
15. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2318), почиње у кп 2347, између кп 1601/1 и кп 1668/2, 

протеже се дуж кп 2347 у којој се и завршава, између кп 1657 и кп 1714/2, а све у КО Шуме, утврђује се 

назив: улица ГРОФА НAЈПЕРГА. (За време досељавања кнеза Мирка и синова везује се и помињање 

Шума у аустријским топографским мапама. На карти се између осталих насеља спомиње и насеље 

Szemitze. То је била Лангерова карта, отуда и назив улице. Село је први пут поменуто на једној мапи у 

историји. Карта је још позната као Епшелвицова, а урађена је на основу пописа ког је обавио пуковник 

гроф Најперг (Neipperg).  
Wilchelm Reinchard von Neipperg (1684 – 1774) био је гроф који се ставио у служби Хабзбуршких царева 

од 1702. године, након што се доселио у Беч. Као изузетан војсковођа истакао се у биткама за Темишвар 

и Београд. Напредовао је до звања маршала. Иначе је био васпитач цара Франца Првог. Пошто је 

прешао из протестантизма у католицизам након доласка из Швапске у Беч може се рећи да је био 

пример католичке реформације или тзв. контрареформације. Једно време је, након пораза и Београдског 

мира 1739. запао у немилост двора, али га је рехабилитовала Марија Терезија у чијој је служби остао до 

краја живота. Командовао је аустријском војском у рату против Пруске кад је Пруска узела Шлеску 

Аустрији, али је успео да одбрани Чешку и Моравску. Напредовао је у служби до места пoтпредседника 

Дворског ратног савета (Hofkriegsgerat) о главног команданта Аустријског надвојводства – Erzhezogtum 
Österreich).  

16. Улици која почиње од предложене Улице 14 (кп 2318), почиње у кп 2318, између кп 1600/2 и кп 1601/1, 

протеже се дуж кп 2318, кп 2309 у којој се и завршава, између кп 1547 и кп 1548/3, на граници са 

суседним насељеним местом Горович, а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица ДРЕНОВЧИЋКА. (По 

сеоском крају.)   
17. Улици која почиње од предложене Улице 16 (кп 2318), почиње у кп 2348, између кп 1570 и кп 1604/3, 

протеже се дуж кп 2348 у којој се и завршава, између кп 1660 и кп 1661/2, спојивши се са предложеном 

Улицом 15 (кп 2347), а све у КО Шуме, утврђује се назив: улица ЉУБИЦЕ ИВОШЕВИЋ-ДИМИТРОВ. 

(1884-1933, позната и као Лидија или Љуба. Била је борац за радничка права и песникиња социјалне 

поезије. Потекла је из сиромашне сеоске породице из Саранова. Живот је одводио у разне градове, па се 

обрела и у Бечу, Софији. У Бугарској постаје супруга бугарског комунистичког лидера Георгија 

Димитрова. Као друштвено-политички активиста пратила је свог супруга и боравила је и у Берлину и 

Москви. Извршила је 1933. године у Москви самоубиство, док се њеном супругу судило за паљење 

Рајхстага. Позната је као песникиња и у Србији и у Бугарској. Помиње се у Српском библиографском 

речнику у издању Матице српске. )  
18. Улици која почиње од предложене Улице 17 (кп 2348), почиње у кп 1566, између кп 1565 и кп 1569, 

протеже се дуж кп 1566, сече кп 1557, кп 1554, протеже се дуж кп 1553 у којој се и завршава, између кп 

1552/1 и кп 1575, спојивши се са предложеном Улицом 16 (кп 2309), а све у КО Шуме, утврђује се 

назив: улица ЈАСЕНИЧКА. (Река Јасеница протиче кроз село Жабаре. Јасеница је, уз Лепеницу и 

највећа река Шумадије и већи део општине Топола је слив ове реке.)  
19. Улици која почиње од предложене Улице 4 (кп 2305), почиње у кп 2367, између кп 467 и кп 156 (КО 

Павловац), протеже се дуж кп 2367, кп 2368, кп 2370, кп 2314, сече кп 2261, кп 2263 у којој се и 

завршава, између кп 2314 и кп 2264, на граници са насељеним местом Доња Трнава, а све у КО Шуме, 

утврђује се назив: улица ШУМАДИЈСКА. Назив улице је према називу географске регије Шумадије при 

чему и сам назив села асоцира на некадашње присуство шума у овом крају.  Назив улице је промењен 

због препоруке да не може постојати и засеок и улица са истим именом.  
20. Засеоку бр. 1 који се простире унутар површине кп 29, све у КО Шуме, утврђује се назив: БУРА. (По 

топониму.)  
21. Засеоку бр. 2 који се простире унутар површине кп 2289, све у КО Шуме, утврђује се назив: 

СТОЈКОВА. (По топониму.)  
Члан 33.   

Постојећи називи улица у насељеним местима на територији општине Топола, утврђени одлукама 

Скупштине општине Топола, остају на снази.   
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Члан 34.   

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО 

Топола“.   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА         ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-583/2021-05-I                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                       
Дана: 4.12.2021. године                                                                Владимир Радојковић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ТРЕЋЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 
I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за предлагање Треће измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину- Ребаланс 

Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину је у складу са чланом 63. Закона о буџетском  систему („Сл. гласник 

РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) којим је предвиђено да се ребалансом буџета, који 

на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода 

и примања и расхода и издатака буџета на нижем,вишем или истом нивоу, чланом 32.Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 129/07,83/2014- др.Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018) којим је предвиђено да Скупштина 

општине доноси буџет, чланом 15. став 1. и 40. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

2/2019) и чланом 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број  
3/2019). 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 
Треће  измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола 
1. Усклађивање Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (,, Службени гласник СО Топола,, број 14/2020) са 

пренетим неутрошеним буџетским средставима  и средставима из осталих извора буџетских корисника на дан 

31.12.2020. године у укупном износу од 53.760.725,00 динара. 
2. Предлог нацрта Треће измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину израђенје на основу 

параметара, процена и инструкција за реализацију програмских активности и пројеката кроз планирање приходне и 

расходне стране буџета. Локални орган управе надлежан за финансије сагледао је податке о остварењу прихода и 

примања и извршењу расхода и издатака у претходном периоду (01.01.2021.-30.10.2021.год.) као и процене и 

пројекције кретања финансијских параметара до краја године, обрадио захтеве корисника буџетских средстава по 

критеријуму процене и сагледао које активности не могу бити реализоване у 2021. години, а планиране су буџетом, 

односно које би се активности могле окончати до краја 2021. године и доставио предлог одлуке извршном органу. 
III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ТРЕЋОМ  ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ОДЛУКЕ ПРИХОДИ 

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и примања, расхода и издатака из 

свих извора финансирања - ( у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2021. годину – “Службени гласник Со 

Топола“, број 14/2020 и 9/2021) за 15.510.000,00 динара,повећање за 2.07%. 
Код појединих прихода и примања увећали смо планирана средства на основу остварења прихода и примања у 

претходном периоду (01.01.2021.-31.10.2021.год.) и процене остварења тако планираних прихода и примања до краја 

године који значајно учествују у укупним приходима и примањима буџета општине (порез на зараде, порез на приходе 

од самосталних делатности,боравишна такса, накнаде за коришћење простора у пословне и у друге сврхе,комунална 

такса за истицање фирме ван пословног простора, односно коришћење непокретности у општинској 

својини,меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године,): 
-Порез на зараде – повећање за 6% 
-Порез на приходе од самосталних делатности – повећање за 6% 
-Порез на пренос апсолутних права  – повећање за 8% 
-Накнаде за коришћење простора  на јавној површини – повећање за 25% 
-Комунална такса за истицање фирме на пословном простору – повећање за 3% 
-Приходи од давања у закуп непокретности  -повећање за 33% 
-Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина- повећање за 67% 
Код појединих прихода и примања смањили смо планирана средства (наменска средства буџета републике, приходи од 

давања у закуп).  
На основу напред наведеног: 
Текући   приходи и примања у Одлуци планирани из свих извора финансирања укључујући пренета неутрошена 

средства за посебне намене из 2020. године износе 764.169.608  динара 

- Приходи и примања из   буџета члан 7, Одлуке, ( II Посебан део, колона 3 табеле – План  прихода 2021 – Извор 01) 

планирани су у износу од 704.47.849 динара 
-  Приходи из осталих извора члан 7, Одлуке,   (II  Посебан део, колона 5 – Извор 05-13,донације, трансфери) у  износу 

од 59.701.759 динара. 
Укупно планирани приходи ипримања укључујући пренета средства из 2020. год. (53.760.725 
динара), износе 764.169.608 динара. 
1.Претходни буџет - 747.109.608 динара 
2. Ребаланс – 762.619.608  динара. 
РАСХОДИ 
У расходној страни буџета дати су расходи и издаци свих ДКБС, ИКБС и осталих корисника  
буџетских средстава по Програмима, програмским активностима и пројектима. 

Корисници буџета су извршили неопходне измене у својим финансијским плановима према својим 
потребама. Обухваћена су средства која су добијали решењима надлежних извршних органа распоредом из текуће 

буџетске резерве и променом апропријација, а у складу са Законом о буџетском систему. 
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 
Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – нема промена 
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Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ – нема промена  
Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – нема промена 
Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
- програмска активност   0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина повећање за 1.450.000 

динара (усклађивање плана на категорији расхода) на следећим категоријама и групама конта: 
- категорија-расходи за запослене-Социјална давања запосленима за 100.000 динара , а у складу са законским 

прописима-примена Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“,број 38/19), 
- групи конта Текуће поправке и одржавање  за 1.000.000,00 динара- на основу процене расхода за извршење до краја 

2021. године, 
-групи конта Порези, обавезне таксе и казне  за 100.000 динара -процена расхода за извршење до краја 2021. године, 
-групи конта Зграде и грађевински објекти  за 250.000 динара за израду пројектно техничке документације за санацију 

грејања зграде Општинске управе. 
- програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 
динара (ограничена до 4% укупних прихода и примања, троши се у складу са чланом 69. ЗОБС) 

- програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва планирана је у износу од 200.000 динара(троши се у 

складу са чланом 70. ЗОБС), 
-Пројекат -Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод ОУ Топола, у износу од 360.000 динара – за 

вишак радова по записнику надзорног органа. 
- Пројекат- Успостављање јединственог управног места у општини Топола –у итносу од 2.231.000 динара за 

непредвиђене радове. 
Програм 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање – нема промена 
Програм 2 - Комуналне делатности – 
-програмска активност 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге-нема промена, 
-Пројекат-Изградња водоводне линије у насељу Клењак- нема промена, 
- програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом  за пиће смањење  за 400.000динара  на основу 

спроведене  јавне набавке за израду пројектно-техничке документације за разне акумулације, пречистач и потисни 

цевовод Божурња-Р Опленац, 
- Пројекат ,,Набавка опреме и радова-Кречана 3,, смањење   за 300.000 динара на основу спроведене  јавне набавке за 

израду пројеката хидроилошких истраживања и израду елабората о резервама подземних вода  
Програм 3 - Локални економски развој-нема промена 
Програм 4-Развој туризма- нема промена 
Програм 6 - Фонд за заштиту животне средине – нема промена 
Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
-програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре , повећање за 9.613.850.000 

динара за одржавање  путева и улица на територији  општине Топола. 
Програм 8-Предшколско васпитање и образовање- нема промена 
Програм 9 - Основно образовање, 
-програмска активност 2002-0004-Функционисање основних школа-повећање расхода за путне трошкове ученика 

основних школа повећање  за 1.000.000 динара, 
Програм 10 - Средње образовање и васпитање- нема промена 
Програм 11-Социјална и дечја заштита 
- програмска активност 0901-0005-Подршка реализацији програма Црвеног крста , повећање за.500.000 динара за 

фукционисање рада Црвеног крста , као и за  куповину монтажног објекта  за  пословне намене. 
-програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породици са децом  повећање   за 500.000 динара у складу са 

проценом потреба до краја календарске године. 
Програм 12 - Здравствена заштита 
Пројекат- ,,Изградња прикључног гасовода објекта Дома здравља у Тополи'', повећање за 697.000 динара за 

непредвиђене радове, 
Програм13-Развој културе и информисања – нема промена 
Програм 17- Енергетска ефикасност 
- програмска  активности  0501-0001- Енергетски  менаџмент, планирана   повећање за 380.000 динара на основу 

процене потреба до краја календарске године. 
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО – нема промена 
Економски ефекти прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Тополa 
Буџетска равнотежа између прихода и расхода је овом Одлуком успостављена, а реализација расхода и издатака ће се 

вршити у складу са остварењем прихода и примања поштујући при томе принципе приоритета и хитности остварења 

појединих расхода и издатака. 
Обрађивач                                                                                                                     Руководилац одељења 
Маргарета Живановић, с.р.                             Јасна Миљковић, с.р. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Одлуке о буџету општине Топола  за 2022. годину 

 Правни  основ 
             Правни  основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), којима је утврђено да је општина 

одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање 

изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирaњу локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, 

број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015 -усклађени 

дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон и 96/2017-усклађени дин.изн…126/2020-
усклађени дин.изн.). 
             Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 ,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, 

буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне 

самоуправе. 
            Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар 

финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију.  
            Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне 

економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2022.годину, методологију израде 

Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета. 
Смернице из Упутства за припрему буџета за 2022.годину 

            Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија 

наставља и у 2022.години са мерама фискалне консолидације које су започете у 2014.години.  
           Оријентација фискалне политике у наредном периоду је одржавање ниског дефицита,даље смањење 

јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту. 
           Макроекономскa пројекција за период 2022. године предвиђa реални раст БДП за 4,0% и снижавање 

циљане стопе инфлације, просек периода у % 2,5. 
           Имајући у виду фискална правила и основне макроекономске пројекције Упутством су предвиђене 

смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака. 
           Плате запослених код корисника буџетских средстава уређене су у складу са Законом о платама у 

државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима. 
Приликом обрачуна и исплате плата примењиваће се основице према закључку Владе Републике Србије, до 

почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 
        Локална власт  у 2022.години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених 

који се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу 

исплаћених плата за период јануар-септембар у 2021. години и планираном пројекцијом за период 

новембар-децембар у 2021. години, а  највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 45. 

Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину    (" Службени гласник РС", бр.149/2020 и 40/2021). 
 Средства за плате задржана су на истом нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике 

Србије за 2021. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току 

буџетске процедуре на основу ревидиране  Фискалне стратегије.измена и допуна Закона о буџетском ситему 

и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2022. годину.  
Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог 

броја запослених. 
        Као и у претходним годинама и у 2022. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и 

других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2022. години. 
        У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022. години, а 

нарочито водећи рачуна да се не угрози  извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални 

трошкови).  
       У оквиру субвенција конто 45 неопходно је преиспитати све програме на основу којих се додељују 

субвенције, а  имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 
        Приликом планирања осталих расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на 

ек.класификацији 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих 

ек.класификација.  
        Ненаменске трансфере у 2022.години треба планирати у истом износу који је био у 2021.години. 

Припрема буџета 
        Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.  
         Одлука о Буџету се састоји из општег дела и посебног дела. Општи део буџета обухвата рачун прихода 

и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, 

односно дефицит. 
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         Посебан део буџета обухвата расходе и издатке исказане по корисницима, али и по програмима, 

програмским активностима и пројектима. 
        Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система 

јединствене буџетске класификације. Буџет општине Топола  за 2022.годину у потпуности је урађен у 

складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно, обухваћене су економска класификација прихода 

и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална 

класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање. 
        Предлог одлуке о буџету општине Топола  за 2022.годину урађен је у складу са одредбама Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“,број 

16/2016,49/2016 , 107 /2016, 46/2017,114/2017, 
20/2018, 36/2018,93/2018,104/2018,14/2019,33/2019,68/2019,84/2019,151/2020,19/2021 и 66/2021). 

I Општи део буџета 
         Општи део Одлуке садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по 

функционалној класификацији, објашњење планирања и коришћења средстава текуће и сталне буџетске 

резерве, план расхода и издатака по програмима и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две 

буџетске године. 
        Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину, заснивају се на 

приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе која се 

остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других 

прихода и примања утврђених Законом.  
        Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања који 

садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 698.233.128 динара, и  укупне 

расходе и издатке у износу од 760.695.190 динара. 
Истим чланом у општем делу Одлуке дефинисани су приходи и примања буџета општине Топола . 
        Буџетски приходи и примања општине Топола  за 2022. годину планирани су на основу дефинисаних 

прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода 

и примања у протеклом периоду (јануар- септембар 2021. године) и процене истих до краја буџетске године. 
       Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Топола, тј. њиховом пројекцијом за 2022. 

годину-извор финансирања 01 утврђени су укупни приходи и примања буџета, у износу од 652.319.197 

динара, који са приходима и примањима из осталих извора финансирања и са пројекцијом пренетих 

неутрошених средстава из 2021. године,  у износу од 760.695.190 динара, што у односу на Одлуку о буџету 

општине Топола за 2021. годину-друга измена и допуна, чини повећање од 2 % односно  13.585.582 динара.  
      Учешће појединих прихода и примања у укупним приходима и примањима буџета дато је у следећој 

табели: 
Конто Опис Износ Проценат учешћа  % 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 281.941.822 40,38 
712 Порез на фонд зарада осталих запослених 100 0,00 
713 Порез на имовину 104.550.500 14,97 
714 Порез на добра и услуге 26.650.000 3,82 
716 Други порези 17.150.000 2,46 
732 Донације и помоћи од међународних 

организација 
 

26.212.931 
3,75 

733 Трансфери од других нивоа власти 173.136.775 24,80 
741 Приходи од имовине 12.300.000 1,76 
742 Приходи од продаје добара и услуга 26.451.000 3,79 
743 Новчане казне 11.700.000 1,68 
744 Добровољни трансфери од физ.и прав.лица  

2.290.000 
0,33 

745 Мешовити неодређени приходи 10.500.000 1,50 
772 Меморандумске ставке ра рефундацију расхода 

из предходне године 
 

3.700.000 
0,53 

811 Примања од продаје непокретности 1.000.000 0,14 
812 Примања од продаје  покретне имовине 500.000 0,07 
823 Примања од продаје робе за даљу продају  

150.000 
0,02 

 УКУПНИ ПРИХОДИ  ИЗ БУЏЕТА 698.233.128 100 
       У структури планираних текућих буџетских прихода и примања буџета општине Топола  за 2022. 

годину, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са 40,38% или 

281.941.822 динара, трансфери са 24,80% или 173.136.775 динара, порез на имовину са 14,97 % или 

104.550.500 динара, док остатак од 138.604.031 динара или 19,85% чине остали приходи буџета (порез на 

добра и услуге и други порези, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга и мешовити и 

неодређени приходи). 
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        Поред наведених прихода и примања буџета, планирана неутрошена средства из 2021. године износе 

62.462.062 динара, тако да ће корисници за финансирање свих програмских активности и пројеката у 

2022.години користити средства у  укупном износу 760.695.190 динара колико заједно износе средства из 

буџета, средства из других извора финансирања и планирана неутрошена средства на консолидованом 

рачуну трезора , пројекција-очекивано стање на дан 31.12.2021. година.  
  У општем делу одлуке о буџету дефинисани су расходи и издаци из буџета по основним наменама у 

износу од 760.695.190 динара, од чега се на текуће расходе односи 588.635.105 динара, на издатке за 

набавку нефинансијске имовине 165.710.085 динара, а на отплату главнице 6.350.000 динара . 
Конто Опис Износ Проценат учешћа % 

41 Расходи за запослене 149.629.194 19,67 
42 Коришћење роба и услуга 253.792.543 33,36 
44 Отплата  камата 400.000 0,05 
45 Субвенције 43.000.000 5,65 
46 Донације и трансфери 48.707.600 6,40 
47 Социјална помоћ 66.625.268 8,76 
48 Остали расходи 21.280.500 2,80 
49 Резерве 5.200.000 0,68 
5 Капитални издаци 165.710.085 21,79 
 

6 
Издаци за отплату главнице и набавку 

нефинансијксе имовине 
 

6.350.000 
 

0,84 
 У К У П Н О 760.695.190 100 
У структури укупних расхода и издатака значајно  учешће имају расходи по основу капиталних улагања 

(капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 165.710.085 

динара , што чини 21,79%,  Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз 

запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 149.629.194 динара, 

што чини 19,67%, Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по 

уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 253.792.543 динара 

или 33,36%,субвенције у износу од  43.000.000 динара или 5,65%, Дотације, социјалне помоћи, трансфери 

вишем нивоу власти (основно, средње образовање,социјална заштита) и остали расходи у укупном износу 

од 191.563.368  динара или 25,18%. 
         Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2022.годину 

планирана је на нивоу планираних плата   у 2021. години , а у складу са Упутством за Министарства 

финанаисја за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021.годину.  
          Укупна средства и број запослених за исплату дванаест месечних плата по корисницима биће исказана 

у посебној  Табели. 
       Већи део средстава буџета у износу од 253.792.543 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У 

оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних 

трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и 

обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште 

електричне енергије и остало). 
      Трансфери другим нивоима власти, економска класификација 46-Донације и трансфери у износу од 

48.707.600 динара опредељени су за покриће расхода и издатака у основном и средњем образовању, Центру 

за социјални рад , Дому здравља. 
  У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за 

спортска и остала  удружења сходно усвојеним Правилницима о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекти и програми удружења односно невладиних 

организација,финансирање рада Црвеног крста и за  редован рад политичких странака у 2022.години. 
 Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему 

којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања за 

буџетску годину.  
     Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину.  
 Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Топола  за 2022, 2023. и 2024. годину планирана су у 

износу од 165.710.085  динара и исказана у члану 5. Општег дела  Одлуке. 
II Посебан део буџета 

         У посебном  делу Одлуке-Расходи и издаци по наменама, сврстани су директни и индиректни буџетски 

корисници који ће се финансирати средствима буџета општине Топола, а према организационој, 

функционалној и економској класификацији. 
 Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода и примања, као и потребу за 

рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из буџета за буџетске 

кориснике општина је настојала да одговори поднетим захтевима у реалном оквиру. 
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      При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, приоритет су имали 

расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца, 

накнада по основу права из колективних уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови 

(комуналне услуге, трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских 

корисника из одређене надлежности. 
Општина Топола је спровела процес консултације са грађанима, односно анкету о буџетским приоритетима 

за 2022. годину у месецу октобру 2021. године под називом-,,Предлог Ваш-за буџет наш,, и у Нацрт Одлуке 

о буџету за 2022. годину укључила оне пројекте који су добили највећи број гласова у попуњеним 

упитницима/анкетама. 
Расходи по  корисницима планирани су за следеће намене: 
Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 
Раздео 1.СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  
Функција 110 
411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 2.010.000 динара и односе  се на масу 

средстава за плату Председника скупштине општине и Секретара скупштине општине. Маса је планирана 

на нивоу дозвољене масе зараде 2021. године а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему 

Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.  
414- Социјална давања запосленима планирана  су средства у износу од 45.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима. 
415- Накнада трошкова за запослене  планирана су средства за 70.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне претплатне карте-измирење обавеза. 
421- Стални трошкови  планирана су средства у износу од 105.000 динара за услуге фиксне и мобилне 

телефоније а у складу са Правилником о употреби  службених мобилних телефона. 
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 70.000 динара за потребе службених 

путовања Председника и Секретара скупштине, а на основу процене и реализације из 2021. године 
423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 5.150.000 динара и то за: 

 Услуге рекламе и пропаганде у укупном износу од 550.000 динара,  
 Накнаде члановима комисија  у износу од 750.000 динара  у складу са одлуком о висини накнаде,по 

подацима из 2021. године на основу евиденција о одржаним седницама одбора и комисија које 

образује Скупштина општине, 
 Стручне услуге у износу од 200.000 динара у складу са Одлуком скупштине општине о  агажовању 

екстерне ревизорске куће за обављање  ревизије завршног рачуна буџета за 2021. годину,   
 Остале опште услуге планиране су у износу од 3.650.000 динара на име  накнада за рад одборника 

СО-е и рад заменика председника  скупштине.  
426- Материјал  укупно је планирано 200.000 динара  и то за набавку  канцеларијског  материјала у 

износу од 150.000 динара и за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 

50.000 динара,  
481- Дотације осталим организацијама планиране су у изнсу од 500.000 динара за финансирање редовног 

рада политичких странака, а у складу са Законом о финансирању политичких активности.   
На терет предложених позиција расхода вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2021. године 

уколико их буде било, а везано за раздео 1. 
Раздео 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Функција 110 
У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе  укупно су планирани трошкови у 

износу од 10.765.025 динара. 
411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 7.700.000 динара и односи се на масу 

средстава за плате Председника општине, Заменика председника општине, Кабинет председника општине и 

остала постављена лица-помоћници председника општине. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе 

зараде 2021.годину, а у складу са Упутством  Министарства финанаисја за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2022.годину.  
413-Накнаде у натури планирана  су средства у износу од 10.000 динара. 
414- Социјална давања запосленима планирана  су средства у износу  од 195.025 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима. 
415- Накнада трошкова за запослене  планирана су средства за 100.000 динара за трошкове превоза 

запослених-измирење обавеза. 
421- Стални трошкови укупно планирана су средства у износу од 270.000 динара за услуге фиксне и 

мобилне телефоније а у складу са Правилником о употреби  службених мобилних телефона. 
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 60.000 динара за потребе службених 

путовања Председника општине и осталих изабраних и постављених лица. 
423- Услуге по уговору планиране су у износу од 2.190.000 динара на име  накнаде  



 

SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛО Година MMXXI  Број 16  04. децембар 2021. страна 335 

 За репрезентацију и поклоне  планирана су средства  у износу од 1.190.000 динара за потребе 

пословних састанака, за госте изабраних и постављених лица у органима општине као и набавке 

ситних поклона и сувенира за госте Општине Топола, 
 Остале опште услуге планиране су у износу од 1.000.000 динара у складу са актима надлежног 

извршног органа.  
426- Материјал  укупно је планирано 240.000 динара  и то за набавку материјала за одржавање хигијене и 

угоститељство (пиће за потребе бифеа општине) . 
 
Раздео 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Функција 110 
423- Услуге по уговору- планирана су средства у износу од 700.000 динара на име  Накнада за рад чланова 

Општинског већа у складу са актима надлежних извршних органа.           
РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА 
Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 
 Функција 130 
411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су на нивоу масе плата за 2021. годину у износу од 

59.028.738  динара. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде у 2022. години а у складу са 

Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.  
 Општина Топола-органи Општине, као организациони облик, тренутно има 70 запослена радника; на 

неодређено време, запослени, изабрана и постављена лица, на одређено 2 запосленог радника.  
Општина Топола  је масу зарада планирала до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 45. 

Закона о буџету  Републике Србије за 2021. годину.  
Општина Топола у континуитету се обраћа захтевом за давање сагласности надлежним министарствима за 

пријем радника, маса плата је планирана до дозвољеног нивоа а у складу са Законом о буџету РС за 2021. 

годину. 
413- Накнаде у натури – планирана су средства у укупном  износу од 100.000 динара за месечне карте за 

запослене-измирење обавеза, као и за набавку новогодишњих поклон пакетића за децу запослених радника, 

а у складу са законским прописима. 
414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 5.750.000 динара и то за: 

 за исплату накнада  за време одсуствовања са посла 500.000 динара-боловање преко 30 дана; 
  за отпремнине за одлазак у пензију запослених радика који стичу услов у 2022. години, као и 

помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице  у износу од 950.000 динара; 
  за помоћ запосленима или члану уже породице у медицинском лечењу и остале помоћи запосленим 

радницима 4.300.000 динара, а у складу са посебним колективним уговором за јединице локалне 

самоуправе.  
415- Накнада трошкова за запослене  планирана су средства за 1.000.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне претплатне карте. 
416- Јубиларне награде планирана су средства у износу од 200.000 динара за запослене  који стичу право 

на јубиларну награду у 2022. години, а у складу са законским прописима  и 700.000 динара на име наканде 

за рад запослених у разним  комисијама.  
421- Стални трошкови планирана су укупна средста у износу од 44.444.000 динара и то за: 

 Трошкови платног промета 1.200.000 динара, 
 Електричну енергију 24.000.000 динара, 
 Услуге грејања 9.600.000 динара, 
 Комуналне услуге 300.000 динара, 
 Услуге редовног одржавања и старања  2.800.000 динара, 
 Услуге комуникације 5.700.000 динара ( за трошкове фиксних и мобилних телефона, за ПТТ  услуге, 

интернет и остале услуге), 
 Осигурања имовине 550.000 динара, 
 Закуп имовине и опреме   84.000 динара, 
 Остали трошкови 210.000 динара за (РТВ претплату и остале непоменуте трошкове). 

422- Трошкови путовања -  планирана су средства  у износу од 300.000 динара,а односе се на трошкове 

смештаја на службеном путу као и за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе запослених и 

остале трошкове за пословна путовања у земљи, а везано за обављање послова у Општинској управи 

општине Топола.    
423- Услуге по уговору планиран је износ од 10.250.000 динара. Укупно планирана средства су планирана 

за следеће намене: 
 Компјутерске услуге 2.300.000 динара и то:  по рачунима за одржавање софтвера ЛПА, 

рачуноводства и финансија, писарнице. За наведене услуге биће спроведен поступак избора 

понуђача у складу са законском процедуром, 
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 Услуге образовања и усавршавања запослених-котизације за семинарe и стручна саветовања 

планиран је износ од 300.000 динара, а на бази реализације трошкова из 2021.године,  
 Услуге рекламе и пропаганде –објављивање тендера и информативних огласа планиран је износ 

средстава од 600.000 динара, 
 За стручне услуге-услуге вештачења, остале правне и стручне услуге планиран је износ средстава 

од 250.000 динара, 
 За поклоне, а за потребе Општинске управе општине Топола планиран је износ од 200.000 динара, 
 Остале опште услуге-планирана су средства у укупном износу од 6.600.000 динара и предвиђена су 

за следеће намене: услуге хватања паса луталица, услуге спаљивања лешева угинулих 

животиња,услуге хибридне поште, уговоре о привременим и повременим пословима, уговоре о 

делу, за услуге коричење службених гласника општине Топола и слично. 
424- Специјализоване услуге укупно планиран износ од 300.000 динара  . Средства су распоређена за 

следеће намене: 
 Геодетске услуге 1.000.000 динара, 
 Остале специјализоване услуге у износу од  100.000 динара . 
425- Текуће поправке и одржавање –  планирана су средства у износу од 2.900.000 динара . Средства 

су планирана за следеће намене: 
 Текуће поправке објеката зградe општине у износу од 800.000 динара и то за набавку материјала и 

услуге радова.  
 Текуће поправке опреме у износу од 2.100.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка 

делова и уградња), прање возила, сервисирање и одржавање рачунарске опреме, фотокопир апарата 

и штампача, противпожарних апарата као и за сервисирање климе и планиране обавезе из  

2020.године. 
426- Материјал  планирана су средства у укупном износу од 6.500.000 динара и то за следеће намене: 

 Канцеларијски материјал 1.800.000 динара, 
 Набавку радне униформе 50.000 динара, 
 Стручна литература 450.000 динара,  
 Материјал за саобраћај 2.600.000   динара, 
 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 500.000 динара, 
 Материјал за посебне намене 1.100.000 динара за потребе набавке цвећа и венаца, кеса, набавку гума 

за службена возила и осталог потрошног материјала. 
482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 700.000 динара за потребе плаћања 

судских,републичких такси и регистрацију возила. 
484- Накнаде штете за повреде  или штету насталу услед елементарних непогода  планирана су средства у 

износу од 100.000 динара. 
511-Зграде и грађевински објекти-планирана су средства за израду ПТД у износу од 187.854 динара за 

потребе ОУ.  
512- Машине и опрема планирана су средства у износу од 1.700.000 динара и то за набавку: 

 Рачунарске опреме 
 Канцеларијске опреме  
 Остале  опреме.  

У оквиру раздела Општинске управе планирана су средства за спровођење  пројеката 
0602-02 

 Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола  у износу од 15.260.000 

динара. 
Функција 160 
 499- средства резерви планирана су у износу од 5.200.000 динара и то за сталну резерву 200.000 и текућу 

5.000.000 динара.  Законом о буџетском систему регулисано је да се један део прихода може планирати као 

средства резерви  за потребе за које се у току године установи да планирана средства нису довољна. 

Планирана средства резерви не могу бити већа од 4% ( за текућу буџетску резерву) и 0,5% ( за сталну 

буџетску резерву) у односу на планиране приходе/примања. 
Такође у оквиру Општинске управе, као директног корисника буџета, планирана су средства у износу од 

1.778.000 динара за текуће и инвестиционо одржавање у  Месним заједница са подручја општине Топола, 

као и за набавку софтвера за потребе функционисања месних заједница. 
Функција 170 
441- Отплата камате домаћим пословним банкама-планирана су средства у износу од 400.000 динара за 

отплату камате по кредиту општине код пословне банке из 2019. године. 
 611-Отплата главнице домаћим пословним банкама-планирана су средства у износу од 6.350.000 динара  

за отплату  главнице по кредиту из 2019. године за капиталне инвестиције. 
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Функција 220 
Планирана су средства за спровођење програмске активности-Управљање у ванредним ситуацијама у 

износу од 1.000.000 динара. 
Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање 
Функција 610 
У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 750.000 динара за стамбену подршку 

регистрованим стамбеним заједницама у складу са законском процедуром. 
Функција 620 
Такође, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.000.000 динара за израду планске 

документације за потребе општине Топола (у складу са захтевима одељења за урбанизам Општинске 

управе). 
Програм 2 - Комуналне делатности    
Функција 620 
- Планирана су средства у износу од  3.000.000 динара за  одржавање  сеоских гробаља на територији 

општине Топола, а у складу са уговором о јавном приватном партнерству за одржавање гробаља. 
Функција 630 
Планирана су средства: 
- у износу од 472.800 динара за санацију водозахвата на Јарменовачкој реци у складу са Закључком 

општинског већа из 2021. године, 
-у износу од 6.840.000 динара за израду ПТД за водовод, израду пројекта повезивања акумулација, израда 

елабората и истраживачке бушотине, 
-за Пројекат Реконструкција водоводне линије полиестер са потисним цевоводом изворишта Божурња-
Резервоар РО у износу од 29.550.000 динара, 
-за Пројекат Изградња водоводне линије за индустријску зону у износу од 5.000.000 динара. 
Функција 740 
Планирана су средства за исплату накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у 

износу од 700.000 динара ( од уједа паса луталица и сл.). 
У оквиру истог програма, корисник средстава ЈКСП ,,Топола'' Топола, функција 540,560,630 и 640 
планирана су средства за следеће намене: 

- За текуће субвенције у износу од 8.500.000  динара  на име  субвенционисање цена комуналних 

услуга  (разлике између  постојећих цена и економске цене), 
- За капиталне субвенције, тј. отплату кредита за набавку ауточистилице, камион смећар, отплату рате 

лизинга за комбиновану машину-скип, поправку камиона смећара-рото бубањ, набавку цистерне за 

воду и набавку цистерне за отпушавање канализације у изнсоу од 9.000.000 динара, 
- За услуге одржавања чистоће на јавним површинама и зимско одржавање путева и улица  у износу 

од  20.350.000  динара, 
- За одржавање јавних зелених површина у износу од 5.300.000,00 динара, 
- За уградњу нове уличне расвете у износу од 2.000.000 динара. 
- За Пројекат-изградњу  водоводне линије у насељу Клењак-измирење обавеза по уговору у износу од 

7.360.000 динара. 
Програм 3 – Локални економски развој 
Функција 620 
Планирана су средства у укупном  износу од 2.200.000 динара и то за: 

- за спровођење мера активне политике запошљавања на подручју општине Топола у износу од 500.000 

динара-учешће општине, 
-у оквиру истог програма планирана су средства у износу од 1.400.000 динара за израду планских 

докумената неопходних за даљи развој општине који су уједно и предуслов за прибављање додатних 

средстава у општински буџет (израда локалног акционог плана за развој културе,туризма и сл), 
-планирана су средства у износу од 3.300.000 динара (учешће општине 300.000 динара) за Пројекат 

Развој женског предузетништва. 
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Функција 421  
Планирана су средства у укупном износу од 19.900.000 динара за следеће намене: 

 Планирана су средстава у износу од 400.000 динара  за исплату накнада за рад стрелцима на 

противградним станицама, 
  2.500.000 динара  опредељено је Агенцији за рурални развој општине, 
  17.000.000 динара  за директне подстицаје пољопривредним произвођачима кроз суфинансирање у 

набавци пластеника и опреме за наводњавање, отплату камата за кредите пољопривредним 

произвођачима, подршку пчеларима, итд. Средства ће се користити по усвојеном  Програму за 

развој пољопривреде и након добијања сагласности надлежног Министарства. 
Програм 6 –Заштита животне средине 
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Функција 560 
 Планирана су средства у износу од 2.000.000 динара за извођење радова на уређењу потока 

Раславица, 
 Планирана су средства у износу од 3.500.000 динара за израду ПТД за санацију и реконструкцију 

постројења ППОВ, 
 Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара за прављање осталим врстама отпада- услугу-

превоз отпада, 
 Планирана су средства у износу од 6.005.000 динара за пројекат Евакуација и одлагање муља од 

прања филтерских испуна, 
 за Програм заштите животне средине за 2022. годину средства износе 5.000.000 динара. Средства за 

релизацију активности ће се користити након добијања сагласности надлежног министарства, а за 

санацију система за аерацију на постројењу ППОВ. 
У оквиру истог програма-функције 510 и 520 планирана су средства за следеће намене-корисник 

средстава ЈКСП ,,Топола,, из Тополе: 
- За услуге одржавања депоније у износу од 6.650.000 динара а у складу са Програмом рада ЈКСП 

,,Топола'', 
- За Пројекат-изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца- измирење обавеза по уговору 

у износу од 3.900.000 динара.  
Програм 7 –Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
Функција 451 
Укупно планирана средства за Организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 99.745.694 

динара и то за - Набавку каменог агрегата,набавку грађевинског материјала, за обраду постојећег коловоза и 

наношење асфалтног слоја, за израду хоризонталне сигнализације, одржавање семафора, за израду 

пројектно техниче документације за путеве, улице,мостове, тротоаре и трг и за израду саобраћајне 

сигнализације, као и за измирење обавеза из 2021. године.   
У складу са Одлуком о повереним пословима Скупштине општинее, планирана су средства код ЈКСП 

,,Топола'' Топола и то: 
 За изградњу макадамских путева, за превоз камена, поправку ударних рупа, рад грађевинске механизације 

као  и за уградњу вертикалне сигнализације. 
Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе 

Топола за 2022. годину планирана су средства у  износу од 8.373.694 динара. Средства су  наменски 

опредељена од прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и користиће се у складу са Законом о 

финансирању безбедности саобраћаја на путевима и то на основу Програма за рад Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Топола за 2022. годину. 
Општина Топола је на Предлог програма добила позитивно мишљење од стране Комисије Агенције за 

безбедност саобраћаја РС.  
Такође, у оквиру овог програма планирана су средства и за спровођење 
- Пројекат ,,Измештање инсталација и изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра,, у износу од 

15.000.000 динара, 
- Пројекат ,,Реконструкција тротоара у Тополи,, у износу од 1.815.000 динара, 
-Пројекат ,,Изградња моста на  реци Каменици,, у износу од 2.250.000 динара, 
-Пројекат ,,Реконструкција главне семафорске раскрснице у Тополи,, у износу од 6.550.000 динара, 
-Пројекат ,,Постављање изменљиве светлосне сигнализације у с.Винчи,, у износу од 1.162.000 динара, 
- и програмску активност за услуге јавног и приградског превоза путника у износу од 18.165.000 динара у 

складу са Јавним уговором.  
Програм 9-  Основно образовање  и васпитање 
Функција 912 
Финансирање расхода и издатака установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018-др.закон и 10/2019).  
У буџету општине Топола  за 2022. годину за основно образовање обезбеђена су средства у износу од 

32.601.600 динара, за  редовно функционисање 5 основних школа са подручја општине Топола, одељење 

Основне Музичке школе ,,Петар Илић,, из Аранђеловца. Ова средства користиће се за финансирање расхода 

и издатака за несметано функционисање установа и то: за део расхода за запослене,за трошкове електричне 

енергије, лож-уља, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, превоза ученика, превоз наставника-
обавеза, исплату јубиларних награда, набавку материјала, услуга по уговору, за текуће поправке и 

одржавање објеката и опреме и материјал. 
Највише средстава код основног образовања издваја се за сталне трошкове,текуће поправке и одржавање  и 

набавку материјала. 
Такође, у буџету општине су обезбеђена средства за инвестиционо одржавање и опремање школа у укупном 

износу од 4.611.880 динара. 
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 У оквиру истог Програма планирани су следећи пројекти: 
-Израда ПТД за реконструкцију сале-кров у ОШ ,,Карађорђе,, обавезе за израду ПТД за реконструкцију 

водоводне линије у ОШ ,,Карађорђе,, у износу од 1.730.000 динара, 
 -Реализацију Пројекта ,,Изградња водоводне линије у ОШ ,,Карађорђе,,-извођење радова у износу од 

10.000.000 динара, 
- Реализацију Пројекта ,,Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод у ОШ ,,Карађорђе,, у 

Тополи у износу од 5.000.000 динара. 
Спровођење наведених пројеката вршиће Општина Топола-Општинска управа. 
Програм 10 - Средње образовање и васпитање  
Функција 920 
 Средња школа „Краљ Петар  I“ Топола 
Финансирање расхода установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018-др.закон и 10/2019). 
Укупно планирана средстава за програм и програмску активност средњег образовања у 2022. години износи 

9.906.000 динара. Средства су планирана за редовно функционисање рада средњег образовања. 
Највише средстава код средњег образовања издваја се за сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, 

набавку материјала и набавку опреме. 
Програм 11- Социјална и  дечија заштита  
Функција 040,070 и 090 
Укупно су планирана средства у износу од  78.597.062  динара и то за следеће намене:  

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 6.200.000 динара:3.500.000 динара за исплату 

студентских стипендија;1.200.000 динара за помоћ у школовању по решењу Председника и на 

основу мишљења интерресорне комисије;1.000.000 динара  за превоз ученика специјалних школа и 

њихових пратилаца;500.000 динара за једнократне помоћи у натури по решењу Председника 

општине и осталих надлежних извршних органа; 4.000.000 динара за Финансирање рада  Црвеног 

крста, 400.000 динара за  дотације  удружења из области социјалне заштите;6.240.000 динара за 

подршку деци и породици са децому складу са Одлуком СО-е,за набавку интерактивних табли и 

функционисање едукативног центра ѕа рад са децом; 300.000 динара као подршка рађању и 

родитељству; 450.000 накнаде штете за повреде услед елементарних непогода и накнаде штете од 

дивљачи. 
- за једнократне помоћи одобрене од Комесаријата за избеглице и расељена лица  у укупном износу  

од 2.000.000 динара, 
- за Пројекат ,,Сви грађани Тополе једнаки и укључени,, у укупном износу од 42.915.912 динара из 

свих извора финансирања-учешће ЈЛС и средства донатора. 
 У 2022. години финансираће се услуге социјалне заштите- дневне услуге у заједници  а у складу са 

Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге социјалне зашите у Општини Топола ( ,,Службени 

гласник СО Топола'' број 20/2012, 12/2016 и 20/2018) и то : 
у оквиру социјалног сервиса за Помоћ у кући у складу са Одлуком о формирању социјалног сервиса за 

помоћ у кући ( ,,Службени гласник СО Топола'' број 20/2018):  
 Услуга  ''Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице'' у износу од  

2.733.000 динара, 
 Услуга  ''Помоћ у кући за старе у општини Топола'' у износу од  4.415.150 динара, 
 Услуга  ,,Лични пратилац деце''  у износу од 4.100.000 динара, 

као и остале услуге социјалне заштите-третмани, логопед, дефектолог, психолог, радни терапеут у 

износу од 1.643.000 динара за децу са сметњама у развоју. 
Део средства за финансирање дневних услуга у заједници биће обезбеђен из наменских трансфера РС за 

област социјалне заштите. 
У оквиру истог програма, а код корисника – Центар за социјални рад у Тополи ,  планирана су средства за 

следеће намене: 
- 3.200.000 динара за једнократне помоћи, проширена права и смештај деце, по решењима Центра за 

социјални рад . 
Програм 12- Здравствена заштита  
Функција 760 
Укупно су планирана средства у износу од 3.000.000  динара; 2.500.000 динара  за текуће и инвестиционо 

одржавање Дома здравља, а износ средстава од 500.000 динара за исплату накнада за мртвозорство . 
Програм 13- Развој културе и информисања 
Функција 820 
Планирана су средства у укупном  износу од 28.309.607   динара и то за: 

- За финансирање удружења из области културе планиран је износ од 1.000.000 динара за који ће бити 

расписан Јавни конкурс за финансирње програма од јавног интереса која реализују удружења,  
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- За финансирање унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у износу од 1.550.000 

динара након спроведених поступака јавне набавке и остале услуге, 
- За дотације црквама и верским заједницама у износу од 1.000.000 динара, 
- За Пројекат ,,Реконструкција зграде Културног центра у Тополи,, у износу од 5.000.000 динара. 

 
Средства у износу од 19.759.607 динара у оквиру овог програма, предвиђена су за финансирање 

установа културе општине Топола (Библиотека и Културни центар), а намена  је дата у делу 

образложења за индиректне кориснике буџета општине Топола. 
Програм 14- Развој спорта и омладине 
Функција 810 
За финансирање спорта на територији општине планирана су средства у укупном  износу од 21.300.000 

динара  и то за  редовно годишње финансирање спортских клубова у износу од 9.300.000 динара, за  

предшколски и школски спорт  2.000.000 динара, за финанисрање инвестиција из области спорта 1.000.000 

динара, као и за редовно финансирање Спортског привредног друштва  СОФК  ,,Карађорђе'' у износу од  
8.500.000 динара. За дотације спортским клубовима  ће се расписати Јавни конкурс за финанисрање 

удружења. 
Такође, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Канцеларије за младе у износу од 

500.000 динара.  
Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 
Функција 640 
У оквиру овог програма планирано је спровођење вишегодишњег пројекта ,,Реконструкција, 

рационализација и одржавање јавне расвете'' ( Јавно приватно партнерство) у износу од 11.000.000 динара. 

Рок за измирење обавеза по овом вишегодишњем уговору је 2030. година. 
Такође, у оквиру Програма 17, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара за програмску 

активност-Енергетски менаџмент, у складу са Правилником о спровођењу мера енергетске ефикасности на 

породичним кућама у општини Топола, Општинског већа општине Топола.  
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Планирана су средства у укупном износу од 4.814.000 динара и то из буџета општине  4.224.000 динара, а из  

средства из осталих извора у износу од 590.000 динара. Наведена средства су планирана за функционисање  

Месних заједница са подручја општине Топола , односно покриће текућих расхода .Средства су опредељена 

за следеће намене : за сталне трошкове (трошкови платног промета, трошкови електричне и комуналне 

услуге), за услуге по уговору( за услуге одржавања опреме ), за текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката Месних заједница, за набавку материјала за посебне намене ( израда печата и сл). 
Програм  13-Развој културе и информисања 
У оквиру овог програма планирана су средства за расходе и издатке за два индиректна корисника буџета 

Општине Топола и то: 
Библиотека „ Радоје Домановић “Топола 
Планирана су укупна средства у износу од 8.991.077 динара и  опредељена  су за следеће намене: 
411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана  у износу од  5.250.000 динара за пет 
запослених радника на нивоу  исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством  Министарства 

финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.   
413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 4.000 динара за месечне карте за запослене  на 

бази предвиђених.  
414- Социјална давања запосленима планирана  су средства у износу од 620.000  динара за отпемнину 

једног запосленог због одласка у пензију, помоћ запосленима у медицинском лечењу и сл.у складу са 

Правилником о накнадама и другим врстама примања запослених. 
415- Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 30.000 динара. 
421- Стални трошкови  планирана средства у укупном износу од 580.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: -трошкови платног промета, трошкови електричне енергије , комуналне услуге, 

услуге комуникација, трошкови осигурања.  
422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 20.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи. 
423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 850.000 динара 

односе се на: компјутерске услуге , услуге образовања и усавршавања запослених , услуге информисања , 

трошкови репрезентације остале опште услуге.  
423- Услуге по уговору у оквиру програмске активности 0002 планирана средства на овој економској 

класификацији у износу од 570.000 динара односе се на расходе за : ауторске хонораре,исплате по уговору о 

делу за приређиваче културних програма (књижевне вечери, изложбе, концерти),а у складу са фактурама 

извршиоца услуге. 
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425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

120.000 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде Библиотеке, кречење просторија; одржавање 

столарије и електро и водоводних инсталација. 
426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 170.000 динара односе 

се на расходе; канцеларијски и сличан материјал; Материјал за усавршавање и образовање запослених  као 

и материјал за одржавање хигијене. 
482- Порези и обавезне таксе планиране су у изнсоу од 10.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси. 
512-Машине и опрема планирана су средства у износу од 277.077 динара. 
515- Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 490.000 динара за потребе куповине 

књига за бибилиотеку. 
Културни центар Топола  
Планирана су укупна средства у износу од 10.768.530 динара и то из буџета општине  10.568.530 динара и 

средства из осталих извора у износу од 200.000,00 динара.Средства су опредељена за следеће намене: 
411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана  у износу од  3.429.530 динара за три  
запослена радника на нивоу  исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством Министарства 

финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.   
413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 10.000 динара за набавку новогодишњих 

пакетића. 
414- Социјална давања запосленима -  средства  су планирана у износу од 384.000  динара, за исплату 

накнада и помоћи запосленима у складу са Правилником о накнадама и другим врстама примања 

запослених. 
415- Накнада трошкова за запослене  -планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне претплатне карте-обавезе. 
421- Стални трошкови  планирана средства у укупном износу од 705.000,00 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: -трошкови платног промета, трошкови електричне енергије  , комуналне услуге, 

услуге комуникација, трошкови осигурања.  
422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 80.000,00 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи. 
423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.390.000,00 

динара односе се на: компјутерске услуге , услуге образовања и усавршавања запослених,услуге 

информисања, рошкови репрезентације остале опште услуге.  
423- Услуге у оквиру програмске активности 0002 планирана средства на овој економској класификацији 

у износу од 4.090.000,00 динара односе се на расходе за : активности везане за приређивање културних 

програма (представе за одрасле и децу, концерти, филмски и видео програм,радионице). 
У оквиру овог индиректног корисника планирани су пројекти из области културе  и то: 
-Велика школска позорница,Манифестација ,, Бадњи дан-Божић,, ,Промоција програма ,,Тополско 

лето'',Фестивал  Дуо драме,  Ликовна колонија у Липовцу,Рок концерт, Слава општине, Етно сајам и 

Петровдански концерт у укупном износу од 4.090.000 динара од чега из средстава буџета 3.890.000 динара а 

200.000 динара из осталих извора финанаисрања ( средства  донатора). 
424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 30.000 динара. 
425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

220.000,00 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде, кречење просторија; одржавање 

столарије и електро и водоводних инсталација. 
426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 320.000,00 динара 

односе се на расходе; канцеларијски и сличан материја,материјал за усавршавање и образовање запослених  
као и материјал за одржавање хигијене. 
482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 20.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси. 
512-Машине и опрема планирана су средства у износу од 10.000 динара. 
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање 
ПУ ,,Софија Ристић'' Топола 
Планирана су средства у укупном износу од 85.590.810 динара и то за функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања из буџета општине  59.889.000 динара и средства из осталих извора у 

износу од 11.731.000 динара, а за реализацију капиталних пројеката у ПУ ,,Софија Ристић,, у Тополи 

опредељено је 13.970.810 динара. Пројекти ће се реализовати преко ДКБС-Општинске управе општине 

Топола.Средства су опредељена за следеће намене: 
411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана  у износу од  50.662.000 динара за  
запослене раднике  а на нивоу  исплаћене масе за 2021. годину   а у складу са Упутством Министарства 

финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.  
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413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 96.000 динара за набавку новогодишњих 

пакетића за децу запослених у установи. 
414- Социјална давања запосленима планирана  су средства у износу од 2.552.000  динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу и остале помоћи,  а у складу са Посебним колективним уговором за 

предшколске установе. 
415- Накнада трошкова за запослене  планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне претплатне карте-обавеза. 
416- Накнада за јубиларне награде у износу од 500.000 динара  планирана  за исплату јубиларних награда 
запослених  радника који стичу право у 2022. години, а на основу Посебног  колективног уговора за  

Предшколске установе.  
421- Стални трошкови  планирана средства у укупном износу од 4.981.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: -трошкови платног промета, трошкови електричне енергије,трошкови грејања 

установе, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.  
422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 230.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи,као и за  трошкове дневница васпитачима 

за ваннаставне активности за реализацију екскурзије и зимовања (извор 16). 
423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 2.460.000 

динара односе се на: компјутерске услуге , услуге образовања и усавршавања запослених , услуге 

информисања , трошкови репрезентације остале опште услуге.  
424- Специјализоване услуге планирана средства на овој економској класификацији у износу од 600.000 

динара односе се на расходе за  активности везане за услуге  јавног здравства и остале активности. 
425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

874.000 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде,за столарске и молерске радове, радове на 

водоводу и канализацији,централном грејању и елетричним инсталацијама.Планирано је одржавање опреме, 

рачунарске опреме,одржавање лифта, сервис и поправка возила, одржавање опреме за домаћинство и 

угоститељство. 
426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 7.230.000 динара односе 

се на расходе; канцеларијски и сличан материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених  као и 

материјал за одржавање хигијене. 
482- Порези и обавезне таксе планиране су у изнсоу од 30.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси  на предлог извшења у поступцима принудне наплате од родитеља и регистрације 

возила. 
512- Машине и опрема – планирана су средства у износу од 1.355.000 динара.  
Општина Топола је планирала средства за реализацију следећих Пројеката  у ПУ ,,Софија Ристић,, у Тополи 

које ће спроводити Општинска управа општине Топола: 
-Израда ПТД за реконструкцију и санацију зграде ПУ ,,Софија Ристић,, и ПТД за уређење дворишта-обавеза 

из 2021. године у износу од 2.970.810 динара, 
-Реконструкција крова објекта забавишта ПУ ,,Софија Ристић,,-5.500.000 динара, 
-Уређење школског простора оба објекта ПУ ,,Софија Ристић,,-5.000.000 динара и  за текуће поправке и 

одржавање-санација водоводне линије,промена пречника за хидрантску мрежу у износу од 500.000 динара. 
Укупно:13.970.810 динара. 
Програм 4 Развој туризма - Туристичка организација  ,,Опленац''  
Укупно планирана средства за расходе износе  19.900.000  динара од тога из буџетских средства  16.900.000 

динара  и из осталих извора финанаирања 3.000.000 динара. 
411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана  у износу од  6.112.303  динара за  шест 

запослених  радника на нивоу  исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством Министарства 

финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.   
413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 10.000 динара за месечне карте за запослене. 
414- Социјална давања запосленима планирана  су средства у износу од 100.000   динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу и остале помоћи. 
415- Накнада трошкова за запослене  планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза 

запослених у висини цене месечне претплатне карте. 
421- Стални трошкови  планирана средства у укупном износу од 436.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: -трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања.  
422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 120.000 динара односе се на потребна 

средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи. 
423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.606.200 

динара односе се на: компјутерске услуге , услуге образовања и усавршавања запослених, услуге 

информисања, трошкови репрезентације и остале опште услуге  
425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 

110.000 динара односе се на расходе за текуће поправке опреме. 
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426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 240.000  динара односе 

се на расходе, канцеларијски и сличан материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених  као и 

материјал за одржавање хигијене. 
482- Порези и обавезне таксе планиране су у изнсоу од 70.000 динара за потребе плаћања судских и 

републичких такси. 
512- Машине и опрема – планирана су средства у износу од 140.000  динара за набавку опреме. 
523-Залихе за даљу продају  планирана су средства за набавку сувенира ради даље продаје у износу од 

112.497 динара. 
У оквиру програмске активности 002- Промоција туристичке понуде, планирана су средства у укупном 

износу од 2.140.000 динара  од чега 2.040.000 динара  на име стручних услуга, а 100.000 динара на име 

промотивног материјала. 
Такође, средства за одржавање Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба'' планирана су у 

оквиру  Туристичке организације у укупном износу од 9.200.000 динара од чега из средстава локалног 

буџета 6.300.000 динара, из донаторских средстава физичких и правних лица као и из средстава 

Министарства туризма у укупном износу од 2.900.000  динара. 
Средства за спровођење манифестације ће се користити након доношења Плана и програма манифестације 

као и након спроведених поступака јавних набавки. 
У оквиру истог Програма 4, планира се нови Пројекат ,,Зимски празници код куће,, у износу од 2.470.000 

динара. Пројекат ће трајати 45 дана, реализоваће се у време школског распуста-30.децембар 2021. год.-
половина фебруара 2022. год.са следећим садржајем (Новогодишњи базар, клизалиште на отвореном са 

пригодним програмом за децу и одрасле, школа клизања и сл. 
Раздео 5. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                    
Укупно планирани приходи у 2022. години износе 2.592.000 динара. 
Средства су предвиђена за следеће трошкове: 
411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 2.360.000 динара и односи се на масу 

средстава за плату два запослена радника.Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2021. године а 

у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 

2022.годину.  
 414- Социјална давања запосленима планирана  су средства у износу од 90.000 динара за помоћ 

запосленима у медицинском лечењу. 
421- Стални трошкови  планирана средства у укупном износу од 32.000 динара односе се на потребна 

средства за услуге комуникација.  
422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 10.000 динара за потребе службених 

путовања општинског правобраниоца  а на основу процене и реализације из 2019. године. 
423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 10.000 динара за 
услуге образовања и усавршавања запослених,за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним 

саветовањима. 
426-Материјал средства су планирана у износу од 90.000 динара за набавку канцеларисјког материјала и  

стручне литературе за потребе правобранилаштва. 
III Нормативни део буџета 

        У нормативном делу Одлуке утврђени су директни буџетски корисници, начин коришћења средстава 

непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских 

средстава у току буџетске године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, као и непосредна 

одговорност, начелника општинске управе, руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за 

закониту, наменску и економичну употребу буџетских средстава. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Самостални саветник за                     Руководилац одељења 
буџет и општу потрошњу            Јасна Миљковић, с.р. 
Маргарета Живановић, с.р.                                                 

-5- 
 
 
 
Република Србија  
ОПШТИНА ТОПОЛA  

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 110-66/2021-05-I 
Датум: 4.12.2021. године 
T о п о л  а 
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           На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (,,Службени гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 113-2017-др. закон и 95/2018), члана 40. став 

1. тачка 18. Статута општине Топола (,,Службени гласник РС“, број: 2/2019) и члана 154. став 2. 

Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број: 3/2019) 
          Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 4.12.2021. године усваја следећи: 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

за 2022. годину 
1. Постојећи број у Општинској управи oпштине Топола децембaр 2021. годинe 
а) Радна места службеника и намештеника 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, положај у I групи 1 

Заменик начелника Општинске управе, положај у II групи 0 

Руководилац Одељења за општу управу  1 

Послови бесплатне правне помоћи 0 

Радни односи и персоналне евиденције 1 

Персонални послови  1 

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама 1 

Послови архиве и експедиција поште 1 

Послови картотеке 1 

Административни послови за потребе Одељења 1 

Матичар за матично подручје Топола 1 

Матичар за матично подручје Наталинци 1 

Матичар за матично подручје Доња Шаторња 1 

Матичар за матично подручје Горња Трнава 1 

Заменик матичара за матично подручје Топола 1 

Заменик матичара за матично подручје Наталинци 0 

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња 1 

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава 1 

Послови вођења бирачког списка 1 
Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином  0 

Послови просторног планирања 1 

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова 1 

Административно технички послови Одељења и Одсека 1 
Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета животне 

средине 1 

Имовинско-правни и комунално стамбени послови 1 

Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности  1 

Стручни послови за буџет и општу потрошњу 1 

Послови финансијске контроле и извршења буџета 1 

Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе 1 

Контролор ликвидатор  1 

Благајник 1 

Књиговођа главне књиге трезора 1 

Шеф Одсека финансија, рачуноводства и контроле 1 
Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних евиденција 

директног буџетског корисника 1 

Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам 1 

Административни послови из области пољопривреде, личног рада и туризма 1 
Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне и борачко 

инвалидске заштите 0 
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Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области друштвене 

бриге о деци 1 

Стручни послови за јавне набавке 0 

Послови набавке и административно технички послови 1 

Шеф одсека локалне пореске администрације 1 

Послови за утврђивање пореских и других обавеза 1 

Послови наплате пореских и других обавеза 1 

Порески инспектор  1 

Послови вођења пореског поступка 1 

Књиговођа-администратор 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције 1 

Просветни инспектор 1 

Грађевински инспектор 1 

Инспектор за саобраћај и путеве 1 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине 1 

Послови саобраћаја 1 

Комунални редар за област грађевинарства 1 

Комунални редар за област заштите животне средине и комуналних делатности 0 

Управљање и вођење инвестиција  1 

Програмерски и оперативни послови 0 
Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и Штаб за 

ванредне ситуације 2 

Послови информисања 1 

Портир-возач 2 

Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач 1 

Координатор локалног економског развоја 0 

Послови Локалног економског развоја  1 

Пројектно администрирање у области локалног економског развоја 0 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Комунални редар-помоћни радник 1 

Дактилограф-оператер 1 

Ложач централног грејања-домар 1 

Кафе куварица-помоћни радник 1 
б) Службеници и намештеници  по звањима 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Положај у I  групи-службеник на положају  1 

Самостални саветник 6 

Саветник 11 

Млађи саветник 3 

Сарадник 8 

Млађи сарадник / 

Виши референт 26 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник  4 
1.1. Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 
РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 
Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне и борачко 

инвалидске заштите 240 ЕСПБ бодова 1 

Пројектно администрирање у области локалног економског развоја 1 
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1.2 Радни однос на одређено време ( у кабинету председника) 
РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Шеф кабинета  1 

Пословно технички секретар  1 
1.3 Приправници 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

 / 

 / 
2.Планирани број запослених у Општинској управи  општине Топола за 2022. годину 
а)Радна места службеника и намештеника 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, положај у I групи 1 

Заменик начелника Општинскле управе, положај у II групи 1 

Руководилац Одељења за општу управу  1 

Послови бесплатне правне помоћи 1 

Радни односи и персоналне евиденције 1 

Персонални послови 1 

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама 1 

Послови архиве и експедиција поште 1 

Послови картотеке 1 

Административни послови за потребе одељења 1 

Матичар за матично подручје Топола 1 

Матичар за матично подручје Наталинци 1 

Матичар за матично подручје Доња Шаторња 1 

Матичар за матично подручје Горња Трнава 1 

Заменик матичара за матично подручје Топола 2 

Заменик матичара за матично подручје Наталинци 1 

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња 1 

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава 1 

Послови вођења бирачког списка 1 
Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином  1 

Управни поступак у грађевинарству 1 

Послови просторног планирања 1 

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова 1 

Административно технички послови Одељења и Одсека 1 

Шеф Одсека евиденције и управљања имовином 1 
Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета животне 

средине 1 

Имовинско-правни и комунално стамбени послови 1 

Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности  1 

Стручни послови за буџет и општу потрошњу 1 

Послови финансијске контроле и извршења буџета 1 

Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе 1 

Контролор ликвидатор  1 

Благајник 1 

Књиговођа главне књиге трезора 1 

Шеф Одсека финансија, рачуноводства и контроле 1 
Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних евиденција 

директног буџетског корисника 1 

Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам 1 

Административни послови из области пољопривреде, личног рада и туризма 1 
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Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне и борачко 

инвалидске заштите 1 
Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области друштвене 

бриге о деци 1 

Стручни послови за јавне набавке 1 

Послови набавке и административно технички послови 1 

Шеф одсека локалне пореске администрације 1 

Послови за утврђивање пореских и других обавеза 1 

Послови наплате пореских и других обавеза 1 

Порески инспектор  1 

Послови вођења пореског поступка 1 

Књиговођа-администратор 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције 1 

Просветни инспектор 1 

Грађевински инспектор 1 

Инспектор за саобраћај и путеве 1 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине 1 

Послови саобраћаја 1 

Управљање и вођење инвестиција  1 

Комунални редар за област грађевинарства 1 

Комунални редар за област заштите животне средине и комуналних делатности 1 

Руководилац Службе за скупштинске, заједничке послове и информисање 1 
Секретар Општинског већа и послова за припрему седнице, Скупштине општине, 

радних тела и нормативе 1 

Програмерски и оперативни послови 1 
Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и Штаб за 

ванредне ситуације 2 

Послови информисања 1 

Портир-возач 2 

Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач 1 

Координатор локалног економског развоја 1 

Послови локалног економског развоја 1 

Пројектно администрирање у области локалног економског развоја 1 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Комунални редар-помоћни радник 1 

Дактилограф-оператер 1 

Ложач централног грејања-домар 1 

Кафе куварица-помоћни радник 1 
б) Службеници и намештеници  по звањима 
ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Положај у I  групи-службеник на положају  1 

Положај у II групи-службеник на положају 1 

Самостални саветник 11 

Саветник 15 

Млађи саветник 4 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 29 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник  4 
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1.1.  Радни однос на одређено време ( повећан обим посла) 
РАДНА МЕСТА  БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

240-ЕСПБ бодова 3 

180-ЕСПБ бодова 3 

IV- ССС 1 

Намештеник / 
2.2   Радни однос на одређено време ( у кабинету председника) 
РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Шеф кабинета председника 1 

Пословно технички секретар  1 

  
2.3   Приправници 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема 2 

Виша стручна спрема  1 

IV-CCC 1 
3.Постојећи број запослених  у Општинском правобранилаштву на дан 31.децембра 2021. годинe 
а) Радна места службеника и намештеника 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Општински правобранилац  1 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Писарница правобранилаштва и дактилографски послови 1 
б) Службеници и намештеници  по звањима 
ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Самостални саветник 1 

Намештеник 1 
4.Планирани  број запослених у Општинском правобранилаштву за 2022. годину 
а) Радна места службеника и намештеника 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Општински правобранилац  1 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Писарница правобранилаштва и дактилографски послови 1 
б) Службеници и намештеници  по звањима 
ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Самостални саветник 1 

Намештеник 1 
5.Планирани број запослених у Служби за буџетску инспекцију и интерну ревизију 
за 2022. годину 
Радна места службеника и намештеника 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Буџетски инспектор   1 

Интерни ревизор  1 
  

б) Службеници  по звањима 
ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА  БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Саветник 1 

Самостални саветник 1 
5.Постојећи број запослених у Општинској управи и Општинском правобранилаштву  
у децембру  2021. годинe 

СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, службеник на положају 1 

Радна места службеника и намештеника 58 
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Радна места на одређено време (повећан обим посла) 2 

Радни однос  на одређено време ( у кабинету председника) 2 

Приправници / 

Општинско првобранилаштво  2 
6.Планирани број запослених у Општинској управи  и Општинском правобранилаштву 
 у 2022. години  
СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник општинске управе, службеник на положају 1 

Заменик начелника Општинске управе, положај у II групи 1 

Радна места службеника и намештеника 72 

Радна места на одређено време ( повећан обим посла) 7 

Радни однос  на одређено време ( у кабинету председника) 2 

Приправници 4 

  

Општинско првобранилаштво 2 

Служба за буџетску инспекцију и интерну ревизију  2 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 110-66/2021-05-I                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године                                                                                                Владимир Радојковић. с.р.     

-6- 
Скупштина Општине Топола, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС 

РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21) члан 40. став 1. 

тачка 5. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника СО 

Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019), на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ KАМЕНА- „ТОРОВИ“ 2021 
Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за експлоатацију камена- 
„Торови“2021.  

(у даљем тексту: План детаљне регулације). 
Члан 2. 

 Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
-анализа постојеће локације; 
- проширење постојећег копа; 
- дефинисање површина јавне намене. 

Члан 3. 
Граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 2,2ha. У обухват Плана детаљне 

регулације улазе следеће катастарске парцеле: 2605/1, 2605/2, 2605/3, 2597/1 и 2597/2 све К.О. Топола Село. 

Локација се налази на потесу „Торови“ између градске депоније и постојећег копа камена.  
Одлуком о изради Плана детаљне регулације граница дефинисана је као прелиминарна, односно 

коначна граница обухвата ће се утврдити приликом израде нацрта Плана детаљне регулације, у складу са 

чланом 35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 
Члан 4. 

Просторни план општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 16/2011) представља 

непосредни плански основ и план вишег реда чије смернице треба да буду уграђене у предметни План. 

Основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у Просторном плану општине Топола, II 2.3.1. 

Спровођење Просторног плана и смернице за израду планске документације, где је прописанаобавеза даље 

урбанистичке разраде плановима детаљне регулације за: 6. Подручја експлоатације минералних 

сировина.  
План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. 
Текстуални део плана детаљне регулације садржи општи део и плански део. 
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Општи део плана детаљне регулације садржи образложење правног и планског основа у виду извода 

из плана вишег реда, односно ширег подручја, опис обухвата плана са пописом катастарских парцела и опис 

постојећег стања. 
Плански део садржи правила уређења и правила грађења. 
Правила уређења у плану детаљне регулације, осим елемената одређених Законом, садрже и: 
1) опис и критеријуме поделе на карактеристичне целине и зоне; 
2) опис детаљне намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом 

површина; 
3) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
4) услове за прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре; 
5) услове за уређење зелених и слободних површина на парцели. 
План детаљне регулације осим елемената прописаних Законом и прописима донетим на основу 

Закона садржи и локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, 

урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, односно локације за које ће се радити 

пројекат урбане комасације. 
Графички део Плана детаљне регулације израђује се на овереном катастарско топографском плану. 

Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне регулације мора бити у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 
Члан 5. 

Израда плана генералне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку 

спровођења јавних набавки, а које је дужно да нацрт плана изради у току од 9 месеци од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 
Члан 6. 

Инвеститор израде Плана је Општина Топола  и она  обезбеђује средства за израду Плана детаљне 

регулације. Инвеститор планира отварање новог копа камена на предметној локацији. 
Члан 7. 

За план генералне регулације приступа се израдистратешке процене утицаја на животну средину. 
Члан 8. 

Нацрт плана генералне регулације биће изложен најавни увид у просторијама Скупштине општине 

Топола,Улица краља Александра I бр.9, Топола.Подаци о начину излагања нацрта плана 

генералнерегулације на јавни увид и трајању јавног увида огласићесе у дневном и локалном листу и 

локалним средствимаинформисања. 
Члан 9. 

План генералне регулације израдићесе у три оригинална примерка у аналогном и четирипримерка у 

дигиталном облику. 
Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од данаобјављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-586/2021-05-I                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 4.12.2021. године                                                                      Владимир Радојковић, с.р.                                      

-7- 
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину                („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члан 40. став 1. тачка 5. Статута општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019) 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КАМЕНА „ТОРОВИ“ КОД 

ТОПОЛЕ 
Члан 1. 

Доноси се Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину (у даљем тексту: 

стратешка процена) за План детаљне регулације за експлоатацију камена - „Торови“ 2021. 
Члан 2. 

Стратешка процена ће се извршити у складу са критеријумима утврђеним Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: Закон). 
Члан 3. 

Ова одлука је дата у складу са датим мишљењем о приступању изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја број 501-17/2021-02 од 03.06.2021.године у складу са Законом. 
Члан 4. 
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Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за израду Плана 

генералне регулације насеља Топола саставни је део одлуке за измену Плана генералне регулације насеља 

Топола у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21). 
Члан 5. 

Стратешка процена мора бити усаглашена са принципима заштите животне средине. 
Члан 6. 

Посебном одлуком биће одређен носилац израде извештаја о стратешкој процени у складу са 

Законом. 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                           ПРЕДСЕДНИК  
Број: 020-587/2021-05-I                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.12.2021. године                                                                                                Владимир Радојковић, с.р. 
-8- 

На основу члана 40.став 1. тачка 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) 

и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 3/2019), 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
I    Даје се сагласност на Први анекс Годишњег плана рада Предшколске установе „Софија Ристић“ 

Топола за школску 2021/2022 годину број 820, који је донео Управни одбор Предшколске установе 

„Софија Ристић“ Топола на седници одржаној дана 24.11.2021. године 
II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                          ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-588/2021-05-I                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године             Владимир  Радојковић, с.р. 

-9- 
 На основу члана  39. Став 2. Тачка 5. Закона о култури (,,Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016-испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“,  број  3/2019),  
 Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 4.12.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. Разрешава се Мирољуб Марковић, дипл. менаџер из Доње Шаторње  дужности директора 

Културног центра Топола са даном 24.01.2022. године,  због одласка у старосну пензију.  
2.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику СО 

Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                    ПРЕДСЕДНИК  
Број: 020-529/2021-05-I           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 4.12.2021. године              Владимир Радојковић, с.р. 

-10- 
 На основу  члана  37. Закона о култури (,,Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. 6/2020, 

47/2021 и 78/2021),), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 2/2019) и члана 154. став 2 и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“,  број  3/2019),  
 Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 4.12.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. Именује се  ЕМА СТЕВАНОВИЋ, дипл.етнолог-антрополог из Тополе за в.д. директора 

Културног центра Топола, почев од 25.1.2022. године до спровођења конкурса за избор директора, а најдуже 

на период до годину дана. 
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО 

Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                      ПРЕДСЕДНИК  
Број: 020-589/2021-05-I                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 4.12.2021. године                                             Владимир Радојковић, с.р. 
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-11- 
На основу  члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 76. став 4. Статута општине Тoпола („Сл. гласник 

СО Топола“ број 2/2019) и  чланова 47. став 1., 154. став 2. и  155. став 3. Пословника Скупштине општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 3/2019), 
 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  разрешењу члана Општинског већа општине Топола 

 
I 

Констатује се престанак функције члана Општинског већа  општине Топола за област надзора над 

јавним предузећима и финансије, Јовани Марјановић из Винче, са даном 4.12.2021. године, због подношења 

оставке. 
II 

  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-533/2021-05-I            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године                      Владимир Радојковић, с.р.         

-12- 
Скупштина општине Топола на основу члана 22. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ број 3/2019), на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  

резултата тајног  гласања  
 

 I  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  на седници 

Скупштине општине Топола у саставу: 
1. др Милан Шевић, 
2. Кристина Марјановић 
3. Кристина Јовановић 

 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-590/2021-05-I                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
Дана: 4.12.2021. године              Владимир Радојковић, с.р. 

-13- 
На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 39. став 1., 3. и 4. и члана 154. став 2. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 
Скупштина општине Топола на седници одржаној 4.12.2021. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o избору члана Општинског већа за област   

надзора над радом јавних предузећа и финансије 
 

 1.   МИЛУТИН СТЕВАНОВИЋ, дипл. економиста из Тополе, изабран је за члана Општинског већа 

за област надзора над радом јавних предузећа и финансије, почев од 4.12.2021. године, на период до истека 

мандата одборницима Скупштине општине Топола. 
2.  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-594/2021-05-I           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 4.12.2021. године              Владимир Радојковић, с.р. 

-14- 
Скупштина општине Топола на основу члана 22. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ број 3/2019), на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  
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резултата тајног  гласања  

 
 I  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  на седници 

Скупштине општине Топола у саставу: 
1. др Милан Шевић, 
2. Кристина Марјановић 
3. Кристина Јовановић. 

 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-590/2021-05-I                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године              Владимир Радојковић, с.р. 

-15- 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, број 88/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019 ), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019) и чланова 154 став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  разрешењу и  именовању члана Управног одбора  

Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 
 
I 

Разрешава се Мирјана Ћирић, дипл. економиста из Тополе дужности чланa Управног одбора 

Предшколске установе „Софија Ристић” Топола испред општине Топола. 
II 

У Управни одбор из тачке I именује се Ђорђе Глигоријевић, дипл. правник из села Тополе  испред 

општине Топола.  
III 

Мандат именованог из тачке II овог решења траје до истека мандата чланова Управног одбора 

Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола именованих решењем Скупштине општине Топола број 

020-220/2019-05-I од 09.09.2019. године. 
IV 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК  
Број: 020-573/2021-05-I                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године             Владимир  Радојковић, с.р.         

-16- 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020)  и члана 198. став 1. 

тачка 1. и члана 199. став 3. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 3/2019), 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. донела је  
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника  

Скупштине општине Топола 
 

1. Утврђује се  престанак одборничког  мандата у Скупштини општине Топола  одборнику др Шевић 

Милану из Тополе изабраном са Изборне листе НОВИ ЉУДИ ЗА БОЉУ ТОПОЛУ – МИРКО ЈЕВТИЋ 

ЗНАМО СЕ на изборима одржаним 21.06.2020. године и 28.06.2020. године, због подношења усмене 

оставке, са даном 4.12.2021. године. 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Одлуке, у смислу члана 49. став 1., 2. и 5. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-Одлука УС,  54/2011, 12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020)    
  

О б р а з л о ж е њ е 
Шевић Милану из Тополе Одлуком Скупштине општине Топола број 020-149/2021-05-I од 19.08.2021. 

године потврђен је мандат одборника у Скупштини општине Топола. 
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Обзиром да је именовани на седници Скупштине општине Топола одржаној дана 4.12.2021. године 

поднео усмену оставку на место одборника, у складу са чланом 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аут. 

тумачење и 68/2020) одлучено је као у диспозитиву.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-591/2021-05-I              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године                   Владимир Радојковић, с.р. 

-17- 
На основу чланa 139. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019), чланова 

154. став 2. и 155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 

3/2019), 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. године донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  
 

Члан 1. 
I     Да се приступи преиспитивању могућности пресељења Центра за социјални рад ,,Сава Илић” 

Аранђеловац – Одељење у Тополи  из пословног простора који користи, а који се налази у згради у ул. 

Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6, због неприступачности прилаза особама са инвалидитетом на другу 

локацију. 
Члан 2. 

Овлашћује се председник Општине Топола да Министарству рада, борачких питања и социјалне 

политике Владе Републике Србије предочи потребу исељења Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ 

Аранђеловац Одељење у Тополи и могућност пресељења истог  у зграду која се налази у ул. Принца 

Томислава Карађорђевића бр. 2.  обзиром да иста поседује рампу за инвалидска колица, тако да је 

приступачна особама са инвалидитетом. 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                         ПРЕДСЕДНИК   
Број: 020-593 /2021-05-I                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   
Дана: 4.12.2021. године                 Владимир Радојковић, с.р. 

-18- 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 1. Статута општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ бр. 2/2019), члана 10. став 1. тачка 1. и члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског 

већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 5/2019),    
 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 19.11.2021. године донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Утврђује се Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Топола за 2021. годину  и предлаже се Скупштини општине Топола 
да исти донесе. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења. 
3.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 020-568/2021-05-III                                         Игор Петровић, с.р.                                                                                                                         
Дана: 19.11.2021. године 

-19- 
 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 

РС“ број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о образцу и садржини програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС“ број 24/2015, 

111/2015, 101/2016 и 87/2019), члана 139. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 3/2019), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. годину,  а уз сагласност Mинистарства 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-00-10604/2021-09 од 26.11.2021. 

године, 
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021. године, доноси 
 

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ЗА ОПШТИНУ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I  У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за општину Топола за 2021. годину број 020-198/2021-05-I од 27.04.2021. године („Службени гласник СО 

Топола“ број  6/2021) и Измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину број 110-45/2021-05-I од 04.09.2021. године 

(„Службени гласник СО Топола” број 13/2021) врше се следеће измене: 
- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава у: 

Табели 1. Мере директних плаћања: 
- Под редним бројем 1. назив мере: Регреси, шифра мере 101.1, у колони планирани буџет за текућу 

годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 2.000.000,00 динара, мења се у износ од 2.155.000,00 динара. 
- Укупно, износ од 2.000.000,00 мења се у износ од 2.155.000,00  динара. 

Табели 3. Мере руралног развоја: 
- Под редним бројем 1. назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 

шифра мере 101, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 

2.800.000,00 динара, мења се у износ од 2.500.000,00 динара. 
-  Под редним бројем 3. назив мере: Управљање ризицима, шифра мере 104, у колони планирани 

буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 5.400.000,00 динара, мења се у износ од 

6.700.000,00 динара. 
-  Под редним бројем 4. назив мере: Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и 

услуга, шифра мере 301, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 

1.230.000,00 динара, мења се у износ од 1.128.000,00 динара. 
- Укупно, износ од 12.460.000,00  мења се у износ од 13.358.000,00 динара. 

Табели 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера 

руралног развоја и посебних подстицаја: 
- Под редним бројем 1. назив мере: Набавка материјала за прихрану пчела, шифра мере 601, у 

колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 1.650.000,00 динара, мења 

се у износ од 1.732.000,00 динара. 
- Под редним бројем 2. назив мере: Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата, 

шифра мере 602, у колони планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД), износ од 

1.950.000,00 динара, мења се у износ од 1.920.000,00 динара.  
- Укупно, износ од 3.600.000,00 мења се у износ од 3.652.000,00 динара. 

    - У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава: 
-  Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) од 18.560.000,00 

динара мења се у износ од 19.665.000,00 динара. 
-  Планирана средства за директна плаћања: износ од 2.000.000,00 динара мења се у износ од 

2.155.000,00 динара. 
-  Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја: износ од 12.460.000,00 динара мења се 

у износ од 13.358.000,00динара. 
-  Планирана средства за средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

мера кредитне подршке, мера руралног развоја износ од 3.600.000,00 динара мења се у износ од 3.652.000,00 
динара. 

II Остале одредбе Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Топола за 2021. годину број 020-198/2021-05-I од 27.04.2021. године 

(„Службени гласник СО Топола“ број  6/2021) и Измене Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину број 110-45/2021-
05-I од 04.09.2021. године („Службени гласник СО Топола” број 13/2021) остају на снази. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-592/2021-05-I                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 4.12.2021. године                             Владимир Радојковић, с.р. 
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