
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 27. јануар Година 2009. – Број 2  
 
 На основу члана 94. а у вези са 
чланом 93. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу Републике Србије дало 
је сагласност број 015-05-00041/2009-09 од 
16.01.2009. године, на предлог Одлуке о 
називима улица за насељено место 
Свилајнац број 06-62/08-04-8 од 
08.12.2008.године. 
 
                                                            
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Оливера Станојевић, дипл. правник, с.р. 
 
 На основу члана 93.Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07),  члана 15. и члана 41. 
Статута општине Свилајнац ("Службени 
гласник општине Свилајнац", број 2/08), 
Скупштина општине Свилајнац на седници 
одржаној 08.12. 2008. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

 О НАЗИВИМА УЛИЦА ЗА НАСЕЉЕНО 
МЕСТО СВИЛАЈНАЦ 

 
Члан 1. 

  
 Овом Одлуком утврђују се називи 
улица и тргова за насељено место 
Свилајнац и то: 
 
1. Светог Саве, улица која се простире од 

раскрснице са улицом Радомира Бисића 
до раскрснице са улицом Карађорђевом 
и Тргом хероја; 

2. Драгошева, улица која се простире у 
наставку улице Светог Саве од 
раскрснице са улицом Радомира Бисића 
до моста на Ресави; 

3. Кнеза Милоша, улица која се простире 
од моста на реци Ресави до моста на 
реци Морави; 

4. 9.маја, улица која се простире са десне 
стране од улице Кнеза Милоша, у 
насељу преко  железничке пруге; 

5. Високог Стевана, улица која се простире 
од улице Кнеза Милоша у правцу 
кланице; 

6. Поцерска, улица која се простире од 
улице Драгошеве према реци Ресави-
прва од моста; 

7. Танаска Рајића, улица која се простире 
од улице Драгошеве према реци Ресави-
друга од моста; 

8. Краља Петра Првог, улица која се 
простире од улице Кнеза Милоша код 
пружног прелаза у правцу према 
Деспотовцу до улице Димитрија Катића; 

9. Бранка Миљковића, улица која почиње 
од улице Краља Петра Првог, сокак 
десно; 

10. Трг хероја, простире се у наставку 
улице Светог Саве око сквера од зграде 
Скупштине општине до раскрснице са 
Хајдук Вељковом улицом, а затим 
другом страном сквера до раскрснице са 
Карађорђевом улицом и улицом Светог 
Саве; 

11. Врачарска, улица која се простире од 
Трга хероја, сече Хајдук Вељкову улицу, 
до старог корита јаруге код јаруге код 
Гарнизона Војске Србије; 

12. Николе Тесле, улица полази као 
новопросечена из улице Врачарске 
према Скадарској; 

13. Војводе Путника, улица која се простире 
од Врачарске улице код Гарнизона 
Војске Србије до улице Милосава 
Здравковића-Ресавца; 

14. Делиградска, улица која се простире од 
раскрснице улица Војводе Путника и 
Балканске (Ново насеље); 
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15. Хајдук Вељкова, улица која се простире 

од моста на Ресави код болнице до 
улице Надежде Петровић; 

16. Генерала Транијеа, која се простире од 
улице Светог Ћирила и Методија до 
Врачарске; 

17. Скадарска, улица која спаја улице 
Хајдук Вељкову и улицу Војводе 
Путника; 

18. Балканска, улица која се простире од 
улице Хајдук Вељкове до улице Војводе 
Путника; 

19. Надежде Петровић, улица која се 
простире од раскрснице улица Хајдук 
Вељкове и Балканске до улице 
Милосава Здравковића-Ресавца; 

20. Бојача, улица у новом насељу Бојача а 
паралелна је са улицом Надежде 
Петровић; 

21. Крива чаршија, улица се простире од 
улице Светог Саве до улице Стевана 
Синђелића (до жуте зграде АГМ-а); 

22. Стевана Синђелића, улица се простире 
од улице Крива чаршија (од жуте зграде 
АГМ-а) према Кушиљеву до границе са 
КО Кушиљево; 

23. Проте Матеје Ненадовића, улица 
почиње од улице Стевана Синђелића до 
Мишарске улице; 

24. Мишарска, улица која се простире од 
улице Стевана Синђелића (преко пута 
стругаре) и иде до раскрснице улица 
Топличине и Димитрија 
Туцовића(Стрелиште); 

25. Димитрија Туцовића, улица која се 
простире од Мишарске улице и иде 
правцем према Луковици до раскрснице 
са улицом Браће Протић; 

26. Јанка Веселиновића, улица која се 
простире од улице Димитрија Туцовића 
и иде према "Брду"; 

27. Милосава Здравковића-ресавца, улица 
која се простире од раскрснице са 
улицом Браће Протић и даље правцем 
за Луковицу - до пута за полигон Војске 
Србије; 

28. Милана Ракића, улица друга с десне 
стране из улице Милосава Здравковића-
Ресавца, од раскрснице са улицом Браће 
Протић; 

29. Каменичка, улица се простире од улице 
Милосава Здравковића-Ресавца  према 
стрелишту ВС; 

30. Браће Југовића, улица која се простире 
од Улице Стевана Синђелића, до парка 
у "Бојачи"; 

31. Хиландарска, улица која се простире од 
улице Браће Југовића у наставку улице 

Носилаца албанске споменице - кроз 
ново насеље; 

32. Браће Протић, улица која се простире у 
продужетку улице Браће Југовића од 
парка у "Бојачи" до раскрснице са 
улицом Милосава Здравковића-Ресавца; 

33. Јована Шарића, улица почиње из улице 
Браће Протића, сокак лево; 

34. Прилепска, улица поред парка у 
"Бојачи" која иде од улице Браће 
Протић сече улицу Надежде Петровић и 
простире се до раскрснице са улицом 
Генерала Транијеа; 

35. Филипа Вишњића, улица која полази од 
Прилепске улице и избија на улицу 
Милосава Здравковића-Ресавца; 

36. Радничка, улица која спаја улицу Браће 
Југовића код парка у "Бојачи" са улицом 
Хајдук Вељковом; 

37. Карађорђева, улица која полази од 
краја улице Светог Саве (преко пута 
зграде општине), до раскрснице са 
улицом Радничком (код фудбалског 
игралишта); 

38. Носилаца Албанске споменице, улица 
која спаја улице Браће Југовића и 
Карађорђеву; 

39. Мице Марковић, улица која полази од 
споменика Маре Ресавкиње до улице 
Браће Протића; 

40. Бранка Радичевића, улица која полази 
из улице Николе Пашића као 
неасфалтирани сокак са десне стране; 

41. Топличина, улица која полази од 
споменика Маре Ресавкиње према 
Стрелишту до раскрснице са Мишарском 
улицом; 

42. Николе Пашића, улица која полази од 
улице Димитрија Туцовића паралелна 
улици Топличиној; 

43. Мике Јовановића-Браде, улица која 
полази од Топличине до улице Мице 
Марковић са сокаком који се налази на 
левој страни; 

44. Косовска, улица која спаја улицу 
Стевана Синђелића и улицу Топличину ( 
на раскрсници код Стрелишта); 

45. Вука Караџића, улица која се простире 
од мале ваге и спаја улице Стевана 
Синђелића и Топличину улицу; 

46. Милоша Савчића, улица која полази од 
улице Мице Марковић код споменика до 
улице Браће Југовића; 

47. Поп Лукина, улица почиње из улице 
Светог Саве (преко пута Суда); 

48. Алеја Зорана Ђинђића, улица која се 
простире од средине улице Светог Саве 
(код поште) до железничке станице; 
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49. Устаничка, улица која се простире од 

улице Светог Саве до споменика Маре 
Ресавкиње и обухвата сокак према 
улици Радомира Бисића; 

50. Јована Јовановића Змаја, улица која се 
простире од улице Стевана Синђелића, 
код мале ваге до улице Кнеза Лазара; 

51. Радомира Бисића, улица која се 
простире од улице Светог Саве до 
раскрснице са улицом Цара Душана; 

52. Кнеза Лазара, улица која се простире од 
стругаре у улици Стевана Синђелића до 
улице Цара Душана; 

53. Војводе Мишића, улица која се простире 
од раскрснице улица 8. октобар и 
Моравске до раскрснице улица Цара 
Душана и Радомира Бисића; 

54. Краља Александра Првог, улица се 
простире у наставку улице Војводе 
Мишића, улице до моста на Ресави; 

55. 8.октобра, улица која се простире од 
улице Драгошеве до раскрснице где се 
спајају улице Војводе Мишића и Краља 
Александра Првог; 

56. Исидоре Секулић, улица која се 
простире од улице Драгошеве до улице 
8.октобра; 

57. Војводе Степе, улица која се простире 
од улице Радомира Бисића до улице 
8.октобра; 

58. Косанчићева, улица која се простире од 
улице Радомира Бисића  и иде до улице 
Војводе Степе; 

59. Светозара Марковића, улица која иде од 
мале ваге из улице Стевана Синђелића 
до улице 27.марта; 

60. 27.марта, улица која иде од Устаничке 
улице до раскрснице са улицом 
Радомира Бисића; 

61. Дринска, улица која спаја улице 
Радомира Бисића и Јована Јовановића 
Змаја; 

62. Милоша Обилића, улица која спаја 
улице Јована Јовановића Змаја и Кнеза 
Лазара; 

63. Ђуре Јакшића, улица која спаја улице 
Кнеза Лазара и Стевана Синђелића; 

64. Студеничка, улица која иде из улице 
Јована Јовановића Змаја до улице Ђуре 
Јакшића; 

65. Немањина, улица која иде од стругаре у 
улици Стевана Синђелића до крајњих 
кућа на периферији; 

66. Цара Душана, улица која се простире од 
раскрснице где се спајају улице 
Радомира Бисића и Војводе Мишића 
према лагуни, обухвата сокак са леве 
стране; 

67. Јована Дучића, улица која иде од улице 
Кнеза Лазара до улице Цара Душана; 

68. Манасијина, улица која спаја улице 
Јована Дучића и Немањину улицу; 

69. Иваковачка, улица која је паралелна 
улици Манасијиној, а спаја улице Јована 
Дучића и Немањину; 

70. Дечанска, улица која је паралелна 
Иванковачкој улици, а спаја улице Цара 
Душана и Немањину; 

71. Хумска, улица која почиње од улице 
Цара Душана према периферији града; 

72. Бранка Ћопића, улица која прати ток 
реке Ресаве од моста на реци Ресава 
према периферији Свилајнца; 

73. Моравска, улица која почиње од 
раскрснице улица Краља Александра 
Првог, 8.октобар, Војводе Мишића до 
периферије града; 

74. Првог маја, улица која спаја улице 
Моравску и Јабланичку; 

75. Ресавска, улица која спаја Моравску и 
Бранка Ћопића; 

76. Ибарска, улица која полази од Моравске 
улице и иде до улице Цара Душана; 

77. Јабланичка, улица која полази од 
Ибарске улице према периферији града; 

78. Десанке Максимовић, улица која спаја 
Јабланичку улицу и улицу Цара Душана; 

79. Чегарска, улица која полази од 
Моравске улице близу раскрснице са 
улицом Краља Александра Првог поново 
се спаја са Моравском улицом; 

80. Видовданска, улица која почиње од 
Чегарске улице до улице Бранка 
Ћопића; 

81. Иве Андрића, улица која спаја улице 
Карађорђеву и Хајдук Вељкову иза Дома 
Војске Србије; 

82. Димитрија Катића, улица од моста на 
Ресави код болнице према путу за 
Деспотовац. 

83. Тимочка улица, која се протире од 
Улице Надежде Петровић до Улице 
Светог Саве; 

84. Јована Цвијића, улица која се простире 
од краја улице Светог Саве до улице 
Прилепске; 

85. Светог Ћирила и Методија, улица 
полукружног облика, која се простире 
око насеља „Врачар“; 

86. Алексе Шантића, улица почиње од 
улице Светог Ћирила и Методија и 
завршава се слепо; 

87. Милунке Савић, прва попречна улица у 
насељу „Врачар“; 

88. Милоја Јовановића, друга попречна 
улица у насељу „Врачар“; 
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89. Церска, улица која се простире од угла 

улица Хајдук Вељкове и Балканске до 
улице Војводе Путника; 

90. Јулија Драшкоција, улица која се 
простире између Радничке улице и 
улице Хајдук Вељкове; 

91. Радоја Домановића, улица која се 
простире десно од улице Моравске иза 
улице Првог маја; 

92. Николаја Велимировића, улица која се 
простире по ободу града између крајева 
улица Бранка Ћопића и Цара Душана; 

93. Слободана Јовановића, улица којом се 
улази у насеље „Код железничке 
станице“; 

94. Краљице Наталије, прва попречна улица 
у насељу „Код железничке станице“; 

95. Његошева, друга попречна улица у 
насељу „Код железничке станице“; 

96. Јустина Поповића, трећа попречна 
улица која се простире поред пруге у 
насељу „Код железничке станице“; 

97. Браће Рибникар, улица која се пружа уз 
железничку пругу наспрам железничке 
станице; 

98. Божидара Јоксимовића, улица између 
улица Браће Југовића и Карађорђеве; 

99. Доситеја Обрадовића, улица почиње од 
улице Светог Саве, простире поред 
Гимназије до улице Браће Југовића; 

100. Карла Ројма, улица која се простире од 
улице Стевана Синђелића у продужетку 
од бензинске пумпе ка „Чаиру“; 

101. Павла Савића, улица која се простире 
од улице Николаја Велимировића, лево 
и завршава се слепо; 

102. Миодрага Марјановића, улица која се 
простире од улице Божидара 
Јоксимовића до Радничке улице; 

103. Михајла Пупина, улица која почиње од 
улице Мишарске, сокак лево и завршава 
се слепо; 

104. Краљевића Марка, улица која почиње 
од улице Михајла Пупина и излази до 
улице Димитрија Туцовића; 

105. Милоша Црњанског, улица која се 
простире лево из улице Стевана 
Синђелића и спаја се са улицом Јована 
Јовановића Змаја; 

106. Арчибалда Рајса, улица која почиње од 
Врачарске улице и завршава се слепо. 

 
 

Члан 2. 
 Служба за катастар непокретности у 
општини Свилајнац обавезна је да у складу 
са Уредбом о утврђивању кућних бројева, 
означавању зграда бројевима и означавању 
назива насељених места, улица и тргова 
("Службени гласник РС", број 110/03, 137/04 
и 58/06) врши означавање улица и тргова, 
означавање зграда и грађевинских парцела, 
као и утврђивање кућних бројева, за 
насељено место Свилајнац и обавља друге 
послове у складу са наведеном Уредбом. 

 
Члан 3. 

 Предлог ове Одлуке доставиће се 
Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије, ради давања 
сагласности. 
 

Члан 4. 
 Уколико на предлог ове Одлуке 
Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије дâ сагласност 
или ако се Министарство не изјасни у року 
од 60 дана од дана пријема предлога ове 
Одлуке од стране надлежног министарства, 
Одлука ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Свилајнац" и ступиће на 
снагу осмог дана од дана објављивања. 
 

Члан 5. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о обележавању 
назива улица, тргова и кућних бројева 
("Општински службени гласник", број 27/80, 
8/89, 23/90, 17/91, 5/93 и 12/95). 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:06-62/08-04-8, Дана:08.12.2008.године 

 
 

                                                          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                           
Мирослав Маринковић, Др ветерине,с.р. 

 
 
 
 
 



5   Број 2 – Свилајнац 27. јануар 2009. 
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