
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени 

Гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. Уредбе о 

адресном регистру („Службени Гласник РС“, бр.63/2017), члана 16. ст.1. тачка 12., члана 37. став 1. 

тачка 7. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 

70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15, 100/16 и 75/18), тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени 

гласник РС“, бр: 81/2018), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа 

општине Дољевац („Службени гласник РС“, бр: 81/2018) и Сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе бр. 015-05-00098/2018-24 од 13.12.2018. године,  

Привремени орган општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.12.2018. године,  донео 

је 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА  У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеним местима општине 

Дољевац којима није одређен назив, а који су у Елаборатима уличног система Републичког 

геодетског завода Републике Србије означени бројевима: 

У насељеном месту Кочане: 

Засеок 1: Назив: „Ушће Кочане“ 

 Опис предложеног засеока бр. 1 - обухвата кп. 363, кп. 430/3, кп.404/1, кп. 403/1, 

кп.401/2 и кп. 398/1  КО Кочане 

 

У насељеном месту Орљане: 

 

Улица 1: Званични назив улице: „Моравска“ 

 Опис предложене улице бр.1 – улица почиње од границе насељеног места 

Малошиште, између кп 239/894 и кп 239/455, простире се делом кп 239/456, кп 239/687 и 

завршава између кп 239/629 и кп 239/798, КО Орљане. 

 

У насељеном месту Ћурлина: 

 

Улица 1: Званични назив улице: „Вукадина Миљковића“ 

 Опис предложене улице бр.1 – улица почиње између кп 381 (КО Кнежица) и 1317, 

пролази кроз кп 2675, простире се делом кп 1529/1 (КО Кнежица), целом дужином кп 122 и 

завршава на граници насељеног места Белотинац, између кп 107/2 и кп 123, КО Ћурлина. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Кнежица. 

Улица 2: Званични назив улице: „Љубише Цветковића Робија“ 

 Опис предложене улице бр. 2 – улица почиње од предложене улице бр. 1, на кп 95 

(КО Кнежица), простире се делом кп 1480, кп 1485 и завршава између кп 771 и кп 898, КО 

Ћурлина. 

Улица 3: Званични назив улице: „Влашка“ 



 Опис предложене улице бр. 3 – улица почиње од предложене улице бр. 2, између кп 

1361 и кп 828, простире се делом кп 1480 и завршава између кп 708 и кп 550, КО Ћурлина. 

Улица 4: Званични назив улице: „Цара Лазара“ 

 Опис предложене улице бр. 4 – улица почиње од предложене улице бр. 3, између кп 

755 и кп 764, простире се целом дужином кп 748 и завршава између кп 715 и кп 711/4, КО 

Ћурлина. 

Улица 5: Званични назив улице: „Бубањска“ 

 Опис предложене улице бр. 5 – улица почиње од предложене улице бр. 3, између кп 

232/2 и кп 538/1, простире се целом дужином кп 519, делом кп 1478 и завршава између кп 

290/1 и кп 299/17, КО Ћурлина. 

Улица 6: Званични назив улице: „Васка Попе“ 

 Опис предложене улице бр. 6 – улица почиње од границе насељеног места Доње 

Власе, између кп 581/4 и кп 600, простире се делом кп 1480 и завршава између кп 566 и кп 

629, КО Ћурлина. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Доње Власе и 

представља наставак улице Васка Попе поменутог насеља. 

Улица 7: Званични назив улице: „Стевана Раичковића“ 

 Опис предложене улице бр. 7 – улица почиње на граници насељеног места Доње 

Власе, између кп 1218/7 (КО Доње Власе) и кп 1095/1, простире се целом дужином кп 1493 

и завршава између кп 1218/8 (КО Доње Власе) и кп 1095/2, КО Ћурлина. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Доње Власе и 

представља наставак улице Стевана Раичковића поменутог насеља. 

Засеок 1: Назив: „Брдо“ 

 Опис предложеног засеока бр. 1 – обухвата део кп 48/1, КО Ћурлина 

Засеок 2: Назив: „Мало брдо“ 

 Опис предложеног засеока бр. 2 – обухвата 403/2 и кп 412/2, КО Ћурлина 

Засеок 3: Назив: „Тарина ливада“ 

 Опис предложеног засеока бр. 3 – обухвата 504/3 и кп 504/4, КО Ћурлина 

  

У насељеном месту Малошиште 

 

Улица 1: Званични назив улице: „Ђачка“ 

 Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од улице Аврама Станимировића, 

између кп 6930 и кп 1960/1, простире се целом дужином кп 1959/2 и завршава између кп 

6930 и кп 1960/1, КО Малошиште. 

Напомена: Предложена улица има незваничан назив Прилаз 1. 

Улица 2: Званичан назив улице: „Михајла Пупина“ 

 Опис предложене улице бр. 2 – улица почиње од улице Аврама Станимировића, 

између кп 1963/5 и кп 1961, пролази између кп 1963/3 и кп 1961 и завршава између кп 1963/1 

и кп 1961, КО Малошиште. 

Напомена: Предложена улица има незваничан назив Прилаз 2. 

Улица 3: Званичан назив улице: „Обреновићева“ 



 Опис предложене улице бр. 3 – улица почиње од улице Аврама Станимировића, 

између кп 1966 и кп 1968/4, пролази између кп 1967 и кп 1968/2 и завршава између кп 1968/1 

и кп 1967, КО Малошиште. 

Напомена: Предложена улица има незваничан назив Прилаз 3. 

Улица 4: Званичан назив улице: „Војводе Мишића“ 

Опис предложене улице бр. 4 – улица почиње од улице Аврама Станимировића, 

између кп 1968/4 и кп 2015, пролази између кп 1968/3 и кп 2015 и завршава између кп 1968/1 

и кп 2014, КО Малошиште. 

Напомена: Предложена улица има незваничан назив Прилаз 4. 

Улица 5: Званичан назив улице: „Збириште“ 

Опис предложене улице бр. 5 – улица почиње од Заплањске улице , између кп 2860/5 

и кп 2127/1, простире се целом дужином кп 2860/1, кп 2638, делом 6903, кп 2439 и завршава 

између кп 6898 и кп 2253, КО Малошиште. 

Улица 6: Званичан назив улице: „Православна“ 

 Опис предложене улице бр. 6 – улица почиње од предложене улице бр. 5, између кп 

2895 и кп 2888, простире се целом дужином кп 2893, кп 2813 и завршава између кп 2798 и 

кп 2827, КО Малошиште. 

Улица 7: Званичан назив улице: „Масларска“ 

 Опис предложене улице бр. 7 – улица почиње од предложене улице бр. 5, између кп 

2454/1 и кп 2443, простире се целом дужином кп 2452, делом ко 6904 и завршава између кп 

2508 и кп 2484, КО Малошиште. 

Улица 8: Званичан назив улице: „Старо село“ 

 Опис предложене улице бр. 8 – улица почиње од Заплањске улице, између кп 2108/2 

и кп 2182, простире се делом кп 6902/1, кп 6894, кп 6898, целом дужином кп 2289, кп 2386 

и завршава између кп 2376/6 и кп 2395, КО Малошиште. 

 

У насељеном месту Перутина 

 

Улица 1: Званичан назив улице: „Краља Петра“ 

 Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од улице Краља Петра, између кп 698 

и кп 749, простире се делом кп 1611, кп 1614 и завршава између кп 542 и кп 543, КО 

Перутина. 

Напомена: Предложена улица представља наставак улице Краља Петра. 

Засеок 1: Назив: „Биљевине“ 

 Опис предложеног засеока бр. 1 – обухвата кп 877 и кп 861, КО Перутина  

Засеок 2: Назив: „Коњина“ 

 Опис предложеног засеока бр. 2 – обухвата кп 1328/1 и део кп 1329, КО Перутина 

 

У насељеном месту Чечина 

 

Засеок 1: Назив: „Тршевине“ 

 Опис предложеног засеока бр. 1 – обухвата кп 4761/2, КО Чечина 

 



У насељеном месту Белотинац 

 

Улица 1: Званичан назив улице: „Цара Душана“ 

 Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од Његошеве улице, између кп 203 

(КО Кнежица) и кп 201 (КО Кнежица), пролази кроз кп 2675, простире се делом кп 2687 и 

завршава између кп 544/1 и кп 532/6, КО Белотинац. 

 

Улица 2: Званичан назив улице: „Војводе Мишића“ 

 Опис предложене улице бр. 2 – улица почиње од границе насељеног места Кнежица, 

између кп 2667 и 2674, простире се целом дужином 2670 и завршава на кп 2688, КО 

Белотинац. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Кнежица и наставља 

наставак улице Војводе Мишића поменутог насеља. 

 

Засеок 1: Назив: „Војводе Путника“ 

 Опис предложеног засеока бр. 1 – обухвата кп 766, КО Белотинац 

 

У насељеном месту Кнежица 

 

Улица 1: Званичан назив улице: „Вукадина Миљковића“ 

 Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње између кп 836 (КО Ћурлина) и кп 

115/1, пролази кроз кп 2675, простире се делом кп 1592/1 и завршава између кп 132 и кп 

12/1, КО Кнежица. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Ћурлина и представља 

део предложене улице бр. 1 Елабората уличног система насељеног места Ћурлина. 

 

У насељеном месту Клисура 

 

Засеок 1: Назив: „Свети Симеон“ 

 Опис предложеног засеока бр. 1 – обухвата кп 239/8 и кп 239/9, КО Клисура 

 

У насељеном месту Пуковац 

 

Улица 1: Званичан назив улице: „Моравска“ 

 Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од Моравске улице, између кп 1829/6 

и кп 2096, простире се делом 10339/1, кп 13946, целом дужином кп 13953/1, кп 13955/1, кп 

641 и пролази кроз кп 1177/3 и кп 586. Улица завршава на граници насељеног места Русна, 

на кп 586, КО Пуковац. 

Напомена: Предложена улица представља наставак Моравске улице. 

 

У насељеном месту Русна 

 

Улица 1: Званичан назив улице: „Богољуба Илића“ 



 Опис предложене улице бр. 1 – улица почиње од улице Богољуба Илића , између кп 

3046 и кп 3077/2, простире се делом кп 4342, кп 4340 и завршава између кп 3393 и кп 3426, 

КО Русна. 

Напомена: Предложена улица представља наставак улице Богољуба Илића. 

 

Члан 2. 

 На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике 

Србије ће ажурирати Адресни регистар. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“. 

 

 

Број: 015-7/18 

У Дољевцу, 26.12.2018.године 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

мр екон. Милош Вукотић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 Привремени орган општине Дољевац је утврдио предлог Одлуке о одређивању назива улица 

и засеока у насељеним местима општине Дољевац и проследио Министарству државне управе и 

локалне самоуправе ради добијања претходне сагласности. Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је имало усмене примедбе у делу одлуке који се односи на насељено место Кочане и 

Перутина. За насељено место Кочане стављена је примедба да засеоци у свом називу не могу 

садржати бројеве, а за насељено место Перутина да су називи засеока исти тако да су упутили 

сугестију да за оба насељена места се могу засеоци спојити и да бројеви из назива требају бити 

уклоњени, а називи измењени. Надлежно одељење је поступило по усменим сугестијама и извршило 

корекције предлога одлуке и исти упућује Привременом органу на поновно утврђивање и 

достављање надлежном министарству ради добијања сагласности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


