СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2018.

Број: 29.

Кнић, 31. 12. 2018.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 181.став 1. Закона о државном премеру и катастру (,,Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС , 96/15 и 47/17-аутентично тумачење), члана 9. Уредбе
о адресном регистру (,,Сл. гласник РС“, бр. 63/17) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић
(,,Сл. гласник РС“, 95/08 и ,,Сл. гласник општине Кнић“, бр. 3/16), сагласности Министарства
државне управе и локалне самоуправе бр. 015-05-00118/2018-24 од 17.12.2018, Скупштина општине
Кнић, на седници одржаној дана 31.12.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи нових улица и засеока на територији општине Кнић.
Члан 2.
I Насељено место Бајчетина :
1. Бајчетинска - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Честин-општина Кнић, од
кп 187, иде целом дужином кроз кп 694/2, КО Честин, до кп 250, КО Бајчетина (у овом делу улица је
заједничка са суседним насељеним местом Честин), наставља између кп 272 и кп 251, иде целом
дужином кроз кп 351, на којој се и завршава код кп 348, код границе са суседним насељеним местом
Гледић-општина Краљево град, све у КО Бајчетина.
2. Војводе Живојина Мишића - улица почиње од улице 1 између кп 316 и кп 320/2, иде делом дуж
кп 491 и кп 542, на којој се завршава између кп 533 и кп 539/2, све у КО Бајчетина.
3. Јосифа Панчића - улица почиње од улице 2 између кп 550 и кп 398, иде целом дужином кроз кп
491 на којој се завршава између кп 733/1 и кп 742/1, све у КО Бајчетина.
Засеок 1. Гробљански - засеок се налази на кп 516, кп 514, кп 513, кп 509 и кп 512, све у КО
Бајчетина.
Засеок 2. Дробња – засеок се налази на кп 57, КО Бајчетина.
Засеок 3. Врање – засеок се налази на кп 205 и кп 207/1, све у КО Бајчетина.
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I Насељено место Балосаве:
1. Деспота Стефана – наставак истоимене улице из суседног насељеног места Честин, почиње од
границе са суседним насељеним местом Честин-општина Кнић, између кп 355 и кп 353, иде целом
дужином кроз кп 910, на којој се и завршава између кп 1667/2 и кп 1619/4, све у КО Балосаве. Улица
је заједничка са суседним насељеним местом Честин.
2. Цара Лазара - улица почиње од улице 1 између кп 926 и кп 340, иде делом дуж кп 911 и кп 913 на
којој се завршава између кп 379 и кп 407/2, код границе са суседним насељеним местом Честинопштина Кнић, све у КО Балосаве.
3. Стари пут - улица почиње од улице 1 између кп 636 и кп 385, иде целом дужином кроз кп 911 на
којој се завршава између кп 692 и кп 693, све у КО Балосаве.
4. Маснопољски пут – улица почиње од улице 1, између кп 1563 и 1564/1, иде дуж кп 1628 и 344/1
на којој се завршава између кп 304 и 1642/1, код границе са суседним насељеним местом Врбета,
општина Кнић, све у КО Балосаве.
5. Главички пут - улица почиње од улице 1 од кп 910, иде целом дужином кроз кп 1315 на којој се
завршава између кп 1276 и кп 1201, све у КО Балосаве.
6. Кнеза Милоша - улица почиње од улице 1 од кп 910, иде делом дуж кп 1621, кп 1531/2 и кп 1531/1
на којој се завршава између кп 1532/1 и кп 1528/1, све у КО Балосаве.
7. Балосавска - улица почиње од улице 1 од кп 910, иде делом дуж кп 926, кп 340 и кп 339, завршава
се између кп 59/1 и кп 92/1, све у КО Балосаве.
8. Дубљачка - улица почиње између кп 594 и кп 399, иде делом дуж кп 337, затим прелази на кп
338/3 и иде уз границу са суседним насељеним местом Честин-општина Кнић, завршава се код кп
59/1, све у КО Балосаве. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Честин.
9. Царице Милице - улица почиње од улице 7 између кп 840 и кп 509, иде делом дуж кп 340, кп 537,
кп 515, кп 514, кп 502, кп 503/1 и кп 934/1, завршава се између кп 508 и кп 492, све у КО Балосаве.
10. Ковачи - улица почиње од улице 7 од кп 720, иде целом дужином кроз кп 927, завршава се између
кп 824 и кп 822/2, све у КО Балосаве.
11. Селиште - улица почиње од улице 1 од кп 910, иде целом дужином кроз кп 1313, завршава се
између кп 1187 и кп 1175/5, све у КО Балосаве.
12. Кнеза Михајла - улица почиње од улице 11 од кп 1313, иде делом дуж кп 1621 и кп 1528/3,
завршава се између кп 1538/3 и кп 1528/4, све у КО Балосаве.
13. Светог Саве - улица почиње од улице 7 између кп 738 и кп 774, иде целом дужином кроз кп 928,
завршава се између кп 764 и кп 787, све у КО Балосаве.
14. Мојсеја Ђоровића - улица почиње од кп 43, КО Балосаве, иде целом дужином кроз кп 1873, КО
Честин и завршава се код кп 2121/4, КО Честин. Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Честин. (Милутин Ђоровић, рођен у Честину 1903. године, био доктор наука, секретар
Светогорске заједнице на Хиландару, проигуман и епитроп манастира Хиландар. Није имао било
каквог учешћа у Другом светском рату)
15. Карађорђева - улица почиње од кп 2196, иде целом дужином кроз кп 2174/4 и завршава се код кп
2336/6, све у КО Честин. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Честин.
16. Манастирска – улица почиње од кп 2174/3, иде целом дужином кроз кп 2174/4 на којој се
завршава код граничне линије између кп 2196 и кп 2383, све у КО Честин. Улица је заједничка са
суседним насељеним местом, Честин.
17. Главна - Улица почиње од границе са суседним насељеним местом Врбета-општина Кнић, од кп
810/2, КО Врбета, иде целом дужином кроз кп 949, КО Врбета на којој се завршава код кп 1674/2, КО
Балосаве. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Врбета.
18. Карабој - Улица почиње од кп 132, КО Врбета, иде целом дужином кроз кп 344/1, КО Балосаве на
којој се и завршава код кп 7/3, КО Врбета, целом дужином иде уз границу са суседним насељеним
местом Врбета, општина Кнић. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Врбета.
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III Насељено место Баре:
1. Баранска - почиње код кп. бр. 165, иде целом дужином кроз кп.бр. 185, делом уз границу са
суседним насељеним местом Кнежевац –општина Кнић, а завршава се између кп.бр. 742 и 764/1, све у
КО Баре. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Кнежевац.
2. Книћанска – почиње од улице број 1. од кп.бр. 185, иде целом дужином кроз кп бр. 179, завршава
се између кп.бр. 1651 и 1652, све у КО Баре .
3. Рајице Ђекића – почиње од улице 2, од кп.бр. 179, иде делом дуж кп. бр. 373, прелази на кп. бр.
372, затим на кп. бр. 161, завршава се на на кп. бр. 1474/1 код улице 4, све у КО Баре. (рођен у Барама
(1912-1987), помоћник министра Министарства шумарства и рударства, значајна личност овог краја
јер је покретач многих акција од значаја за грађане, написао монографију села Баре)
4. Др Драгише Витошевића – почиње од улице 2, од кп. бр. 179, иде делом дуж кп. бр. 1474/1, затим
прелази на кп бр. 1202, на којој се завршава између кп бр. 1242 и 1138, све у КО Баре. (др Драгиша
Витошевић- познати књижевник, историчар, критичар, рођен у Барама 1935. год, умро 1987. год.)
5. Краља Милана – почиње од улице 4. од кп. бр. 1337/2, иде делом дуж кп.бр. 1337/1, затим прелази
на кп.бр. 1474/1, на којој се завршава између кп. бр. 1343/2 и 1389, све у КО Баре.
6. Записа – почиње од улице 3.- од кп.бр. 161, иде делом дуж кп. бр. 1203, затим прелази на кп бр.
862 , на којој се завршава између кп.бр. 1202 и 1065, све у КО Баре.
7. Солунска - улица почиње од улице 2, код кп 584 и кп 587, иде дуж кп 586 и кп 1204, на којој се
завршава између кп 1616 и кп 1631, све у КО Баре
8. Војина Урошевића – почиње од улице 3. , од кп.бр. 372, иде целом дужином кроз кп.бр. 372,
затим прелази на кп.бр. 862 на којој се завршава код улице 6, све у КО Барама. (рођен и умро у
Барама (1884-1955) – учествовао у српско-турским ратовима, Првом светском рату, рањаван у
борбама на Мачковом камену и Кајмакчалану, носилац Карађорђеве звезде)
9. Улица врба – почиње од кп бр. 185 од улице 1, иде делом дуж кп бр. 771, прелази на кp бр. 770/6,
затим скреће на кп бр. 764/1, завршава се између кп бр. 765 и 830, све у КО Баре.
10. Думача - почиње од кп. бр. 185 од улице 1. иде делом дуж кп. бр. 764/1, затим прелази на кп. бр.
854, завршава се код кп. бр. 372 све у КО Баре .
11. Светог Јована – почиње од улице 4. од кп. бр. 1474/1 , иде делом дуж кп. бр. 1336/9, затим
прелази на кп. бр. 1336/11, на којој се зaвршава између кп. бр. 1336/10 и 1413, све у КО Баре.
12. Јована Ђорића - почиње од улице 2. од кп.бр. 179, иде делом дуж кп.бр. 207. прелази на кп.бр.
224/1, затим на кп.бр. 222/1, завршава се између кп. бр. 217/1 и 222/2, све у КО Баре. (рођен у Барама
(1871-1953), био учитељ, учесник Младе Босне, као официр учесник Првог светског рата, значајна
личност овог краја. Почетком Друигог светског рата имао 70 година и није имао учешће у истом. )
13. Староселска – почиње од улице 3., од кп. бр. 161, иде целом дужином кроз кп бр. 1147 на којој се
завршава између кп бр. 1144 и 1149, све у КО Баре.
14. Краља Петра I – почиње од улице 3. од кп бр. 161, иде делом дуж кп бр. 580, прелази на кп бр.
995/6, затим на кп бр. 995/1, на којој се и завршава између кп бр. 995/4 и 994/4, све у КО Баре.
15. Улица јасења - почиње од улице 3, од кп.бр. 161, иде целом дужином кроз кп.бр 586 на којој се
завршава између кп 585/2 и 593/4, све у КО Баре.
16. Торија Јанковића - почиње код кп. бр. 826/1,иде целом дужином кроз кп. бр. 826/1, завршава се
између кп бр. 814 и 180 све у КО Кнежевац. Улица је заједничка са суседним насељенм местом,
Кнежевац. (Бранимир Тори Јанковић (1934-1978), познати филсмски редитељ, рођен у Барама)
17. Кнеза Радована Бакића – улица почиње од кп 418, КО Гривац, иде целом дужином кроз кп 1852,
КО Баре, где се завршава између кп 2231, КО Љуљаци и кп 1850/2, КО Баре. Улица је заједничка са
суседним насељеним местима, Гривац и Љуљаци. (био из угледне властелинске породице у 16.
веку, држао у свом поседу село Гривац)
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IV Насељено место Бечевица:
1. Милановачка - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Брестовац-општина
Кнић, између кп 15 и кп 17, иде кроз кп 16, кп 312, кп 321, кп 506 и кп 433, завршава се између кп 435
и кп 686/2, све у КО Бечевица.
2. Краља Александра Карађорђевића - улица почиње од улице 1 од кп 16, иде делом дуж кп 104,
затим прелази на кп 367, завршава се код кп 168, све у КО Бечевица.
3. 27. oктобра - улица почиње од кп 433, иде делом дуж кп 434, пресеца кп 248, затим иде кроз кп
168, кп 164 и кп 125, на којој се завршава између кп 134 и кп 145, све у КО Бечевица.
4. Свете Петке - улица почиње од улице 1 од кп 16, иде целом дужином кроз кп 24, завршава се код
кп 1079, све у КО Бечевица.
5. Шумадијска - улица почиње од кп 221/2, иде делом дуж кп 227/1, затим прелази на кп 975 и кп
422/2, све уз границу са суседним насељеним местом Топоница-општина Кнић, завршава се код кп
433. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Топоница.
6. Свете Тројице - улица почиње од улице 1 између кп 615 и кп 474, иде целом дужином кроз кп
506, на којој се и завршава између кп 570 и кп 629/1, све у КО Бечевица.
7. Мрњина - улица почиње од улице 12 од кп 506, иде делом дуж кп 732, затим прелази на кп 1273, и
завршава се код кп 1305, све у КО Бечевица. (у Бечевици се налазе остаци средњовековне Мрњине
цркве)
8. Тољевачка - улица почиње од улице 7 од кп 506, иде целом дужином кроз кп 718 на којој се и
завршава између кп 719/1 и кп 838, све у КО Бечевица.
9. Поточарска - улица почиње од улице 1 од кп 312, иде делом кроз кп 312, затим пролази кроз кп
315 и кп 419, и завршава се на кп 1094, све у КО Бечевица.
10. Митрополита Мелентија Павловића - улица почиње од улице 7 од кп 1272, иде делом дуж кп
811, затим прелази на кп 1179, и завршава се код кп 1178, код границе са суседним насељеним
местом Борач-општина Кнић, све у КО Бечевица. (рођен у Врбави, 1831 год. постао митрополит,
близак сарадник Милоша Обреновића, као архимандрид прославио се у бици на Љубићу 1815. год.)
11. Српских владара - улица почиње између кп 686/2 и кп 401/1, иде делом дуж кп 433, затим
прелази на кп 975 и иде уз границу са суседним насељеним местом Топоница-општина Кнић,
завршава се код кп 971/2. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Топоница.
12. Кнегиње Зорке - улица почиње од кп 506, иде делом дуж кп 570 и кп 563, пресеца кп 561, кп 560
и кп 550, завршава се код кп 546, све у КО Бечевица.
13. Десанке Максимовић - улица почиње од улице 12 од кп 569, иде делом дуж кп 759, затим
прелази на кп 811, на којој се и завршава између кп 556 и кп 1252, све у КО Бечевица.
14. Светог Николе - улица почиње од улице 10 између кп 1271 и кп 1306, иде делом дуж кп 1272,
затим пресеца кп 1498, и даље наставља дуж кп 1482 и кп 1796, завршава се код кп 1359 и кп 1371,
све у КО Бечевица.
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V Насељено место Борач:
1. Радича Поступовића – улица почиње између кп. бр. 2921 и 2714/2, иде делом дуж кп. бр. 1930,
706 и 1672 на којој се завршава између кп. бр. 2086 и 1913/5 све у КО Борач.
2. Деспота Стефана Лазаревића - улица почиње од улице 1 између кп 2086 и кп 682/2, иде делом
дуж кп 1672 и кп 1680 на којој се завршава између кп 1683/2 и кп 1612/2, све у КО Борач.
3. Борачког крша - улица почиње од улице 2 између кп 1674/2 и кп 1673/1, иде делом дуж кп 906, кп
1045/1, кп 1046 и кп 955, завршава се између кп 998 и кп 1023, све у КО Борач.
4. Краља Стефана Првовенчаног - улица почиње од улице 2 између кп 2178/4 и кп 2176/1, иде
делом дуж кп 2177, кп 2169, кп 1201, кп 2276/1,кп 2273, кп 2469, кп 2552 и кп 3231, на којој се
завршава код кп 3128/3, све у КО Борач.
5. Стефана Немање - улица почиње од улице 4 између кп 2190 и кп 2187, иде делом дуж кп 1201, кп
2189, кп 2211, кп 2204 и кп 1836, завршава се између кп 3281 и кп 3286, све у КО Борач.
6. Светог Саве - улица почиње од улице 5 између кп 3344 и кп 3281, иде делом дуж кп 3325, кп 3262
и кп 3270, завршава се између кп 1577/1 и кп 3262, све у КО Борач.
7. Кнеза Александра Карађорђевића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом
Радмиловић-општина Кнић, од кп 3229, иде делом дуж кп 3230, кп 2581, кп 3185 и кп 3170, завршава
се између кп 3169/2 и кп 3184/3, све у КО Борач.Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Радмиловић.
8. Јеромонаха Јелисеја - улица почиње од улице 5 између кп 3344 и кп 3286, иде целом дужином
кроз кп 3325, завршава се између кп 3329/2 и кп 3319, све у КО Борач. (Михаило Поповић, рођен у
Борчу 1908. год., старешина манастира Свете Тројице, црквена библиотека у Борчу носи његово име)
9. Светог Николе - улица почиње од улице 7, између кп 3223 и кп 3227/2, иде делом дуж кп 3064, кп
3059 и кп 3015, завршава се код кп 1201, све у КО Борач.
10. Воћарска - улица почиње од улице 7, између кп 3212/4 и кп 3222, иде делом дуж кп 2605, кп 2608,
кп 2587, кп 2646, кп 2672, кп 2979 и кп 1201, завршава се између кп 3014/1 и кп 2916, све у КО Борач.
11. Кнеза Лазара - улица почиње од улице 1 између кп 682/2 и кп 1913/5, иде делом дуж кп 684 и кп
440 на којој се завршава између кп 377/1 и кп 722, све у КО Борач.
12. Цара Душана - улица почиње од улице 11 између кп 716 и кп 472, иде целом дужином кроз кп
722 на којој се завршава између кп 423/1 и кп 750/1, све у КО Борач.
13. Милоша Обреновића - улица почиње од улице 1 од кп 710/1, иде делом дуж кп 728, кп 714,
затим поново дуж кп 728, на којој се завршава између кп 721 и кп 725/2, све у КО Борач.
14. Сунчани брег - улица почиње од улице 12 између кп 377/1 и кп 472, иде целом дужином кроз кп
440, на којој се завршава између кп 441/3 и кп 384, све у КО Борач.
15. Карађорђева - улица почиње од улице 11 између кп 474 и кп 377/1, иде делом дуж кп 473, кп
475/1 и кп 377/2, на којој се завршава између кп 475/1 и кп 371/2, све у КО Борач.
16. Младена Жујовића - улица почиње од улице 15 од кп 475/1, иде целом дужином кроз кп 501, на
којој се завршава између кп 537/1 и кп 484, све у КО Борач. (рођен 1811. год. у Јешевцу изнад Борча,
био пуковник и ађутант кнеза Михајла, као и управник града Београда)
17. Уметничка - улица почиње од улице 2 између кп 1898 и кп 1900, иде делом дуж кп 1899, кп 1903,
кп 591, кп 592, кп 593, кп 594, кп 601, кп 600, кп 567/1, кп 585, кп 565/2, кп 565/3 и кп 566, завршава
се између кп 569 и кп 562, све у КО Борач.
18. Каменорезаца - улица почиње од улице 3 од кп 1045/1, иде делом дуж кп 275, кп 51 и кп 157,
завршава се између кп 160 и кп 207, све у КО Борач
19. Милице Српкиње - улица почиње од улице 1 између кп 2019 и кп 1984/2, иде делом дуж кп 2018,
кп 2017/6, кп 2017/4, кп 2017/7, кп 2015/8 и кп 2015/5, завршава се између кп 2013/2 и кп 2013/1, све у
КО Борач.
20. Светог Петра и Павла - улица почиње од улице 3 између кп 1061/2 и кп 1057, иде делом дуж кп
1058, кп 1074/5, кп 1072/2, кп 1071/1, кп 1071/2 и кп 1070, завршава се између кп 1010 и кп 1066/1, све
у КО Борач.
21. Свете Тројице - улица почиње од улице 3 између кп 1037/1 и кп 1038/6, иде целом дужином кроз
кп 1046, завршава се између кп 1035/2 и кп 1040/2, све у КО Борач.
22. Светог Архангела Гаврила - улица почиње улице 5 између кп 1839/1 и кп 1837/2, иде целом
дужином кроз кп 1838/3, завршава се између кп 1840/3 и кп 1838/1, све у КО Борач.
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23. Кмет Весова - улица почиње од улице 18 између кп 233/3 и кп 234/2, иде делом дуж кп 272 и кп
873, завршава се између кп 868/3 и кп 869/2, све у КО Борач. (живео крајем 18. и почетком 19. века, у
време Милоша Обреновића прикупљао људе за устанак против Турака, убијен у турској заседи и на
том месту на планини Јешевац и данас постоји Весов гроб)
24. Милоша Обилића - улица почиње од улице 1 између кп 1963 и кп 1981, иде делом дуж кп 339, кп
2676/1, кп 2676/2, кп 1970/3, завршава се код кп 2682/1, све у КО Борач.
25. Мајора Миленка Тепића - улица почиње између кп 246, КО Претоке и кп 3128/3, КО Борач, иде
целом дужином кроз кп 253, КО Претоке на којој се завршава између кп 3127, КО Борач и кп 235, КО
Претоке. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Претоке.
Засеок 1. Лукићи – засеок се налази на кп 826, кп 827, кп 831, кп 928/1 и кп 825/1, све у КО Борач.
(најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 2. Поповићи – засеок се налази на кп 1554/1, све у КО Борач. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок3. Стевовићи – засеок се налази на кп 1439/1, све у КО Борач. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 4. Миловановићи – засеок се налази на кп 1109/1, све у КО Борач. (најбројнија фамилија у
засеоку)
Засеок 5. Чаировићи – засеок се налази на кп 143, све у КО Борач. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 6. Мишковићи – засеок се налази на кп 1572 и кп 3556, све у КО Борач. (најбројнија фамилија
у засеоку)
Засеок 7. Димитријевићи– засеок се налази на кп 942/1, све у КО Борач. (најбројнија фамилија у
засеоку)
Засеок 8. Варошица - засеок се налази на кп 2499, кп 2483, кп 2482, кп 2506, кп 2480/3 и кп 2480/1
све у КО Борач.
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VI Насељено место Брестовац:
1. Сретењског устава - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Коњуша-општина
Кнић између кп 554 и 81/1, иде целом дужином кроз кп 556, завршава се између кп 681/4 и кп 665, све
у КО Брестовац.
2. Живадина Стевановића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Коњушаопштина Кнић, између кп 76/1 и кп 77/3, иде делом дуж кп 77/4, кп 79/8 и кп 83, затим пресеца кп
634/4, кп 637/7, кп 609/3 и кп 394/1, наставља дуж кп 395 на којој се завршава између кп 394/1 и кп
756/1, код границе са суседним насељеним местом Бечевица-општина Кнић, све у КО Брестовац.
(рођен 1903. год. у Брестовцу, први српски познати песник са села, члан удружења књижевника
Србије, најпознатије дело „ Гружа и гружани кроз историју“.у Америци се састао са Николом Теслом
и градоначелником Њујорка)
3. Хајдук Вељкова - улица почиње од улице 2 између кп 633/4 и кп 634/3, иде делом дуж кп 99993,
затим прелази на кп 680, на којој се и завршава између кп 394/1 и кп 672, све у КО Брестовац.
4. Улица борова - улица почиње од улице 2 од кп 395, иде целом дужином кроз кп 509/1, завршава се
између кп 502 и кп 524, све у КО Брестовац.
5. Светог Саве - улица почиње од улице 2 од кп 83, иде целом дужином кроз кп 90, завршава се
између кп 68 и кп 92, све у КО Брестовац.
6. Kраља Драгутина - улица почиње од улице 2 од кп 83, иде делом дуж кп 571, затим прелази на кп
47, завршава се између кп 578 и кп 577, све у КО Брестовац.
7. Епископа Михаила Урошевића - улица почиње од улице 2 од кп 83, иде целом дужином кроз кп
47, завршава се између кп 577 и кп 177, све у КО Брестовац. (рођен у Брестовцу 1868. год., био
старешина манастира Враћевшница и администратор и епископ Шабачке епархије)
8. Десанке Максимовић - улица почиње од улице 2 од кп 394/1, иде целом дужином кроз кп 83,
завршава се између кп 430 и 451/2, све у КО Брестовац.
9. Горњогружанска - улица почиње од улице 8 од кп 83, иде делом дуж кп 473, прелази на кп 464 на
којој се и завршава између кп 541 и кп 456, све у КО Брестовац.
10. Бела вода - улица почиње од кп 888, иде целом дужином кроз кп 890 уз границу са суседним
насељеним местом Коњуша-општина Кнић, завршава се код кп 882, све у КО Коњуша. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Коњуша.
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VII Насељено мест Брњица:
1. Борачки пут - улица почиње између кп 922 и кп 1091/2, иде целом дужином кроз кп 701, завршава
се између кп 700/4 и кп 702/1, све у КО Брњица.
2. Доњомалска - улица почиње од улице 1 од кп 701, иде целом дужином кроз кп 1017, завршава се
између кп 1307/2 и кп 1306, све у КО Брњица.
3. Шумадијска - улица почиње од улице 2 од кп 1017, иде целом дужином кроз кп 1350, завршава се
код кп 1283, све у КО Брњица.
4. Милоша Зечевића - улица почиње од улице 5 од кп 602/1, иде делом кроз кп 548/2, кп 548/1 и кп
554, на којој се и завршава између кп 532/1 и кп 542, све у КО Брњица. (Милош Зечевић, рођен 1838.
год., био историчар, професор и преводилац, најзначајније његово дело је „Двотомна историја света“ .
Одликован орденом Светог Саве трећег реда)
5. Павла Јуришића Штурма - улица почиње од улице 2 од кп 701, иде кроз кп 602/1, кп 361, кп 376,
кп 179 и завршава се на кп 33, код границе са суседним насељеним местом Дубрава-општина Кнић,
све у КО Брњица.
6. Апостола Петра и Павла - улица почиње од улице 5 од кп 602/1, иде кроз кп 651/1, кп 652/1 и кп
302/2, завршава се код кп 300/2, све у КО Брњица.
7. Церовакова - улица почиње од улице 5 од кп 179, иде кроз кп 69/2 и кп 35, завршава се између кп
62 и кп 66/1, све у КО Брњица. (географски појам)
8. Горњомалска - улица почиње од улице 5 од кп 179, иде дуж кп 177 и кп 33, делом уз границу са
суседним насељеним местом Дубрава-општина Кнић, завршава се између кп 152 и кп 335, све у КО
Брњица.
9. Доситејева - улица почиње од улице 6 од кп 652/1, иде делом дуж кп 642, затим пресеца кп 361,
иде кроз кп 329, завршава се код кп 316/1, све у КО Брњица.
10. Генерала Милоја Попадића – улица почиње од улице 5 између кп 369/1 и кп 360, иде делом дуж
кп 361, затим пресеца кп 323 на којој се и завршава, између кп 324 и кп 321, све у КО Брњица. (рођен
у Брњици (1884-1961), високи официр српске војске у Првом светском рату, заробљен почетком
Дргуг светског рата и одведен у логор. После Другог светског рата постао генерал)
11. Јанка Ђурића - улица почиње од улице 5 од кп 179, иде целом дужином кроз кп 195, завршава се
код кп 242/2, све у КО Брњица. (рођен 18.6.1898. год. у Брњици, био професор у Крагујевачкој
гимназији, стрељан са ђацима у Крагујевцу 21.10.1941. год.).
12. Надежде Петровић - улица почиње од улице 5 између кп 379 и кп 376, иде целом дужином кроз
кп 242/2, завршава се између кп 195 и кп 246, све у КО Брњица.
13. Милунке Ђурић - улица почиње од улице 12 од кп 242/2, иде целом дужином кроз кп 252,
завршава се између кп 253/2 и кп 259, све у КО Брњица.(рођена 1920. год. у Брњици, стрељана са
ђацима у Шумарицама 1941. год.)
14. Јоакима Вујића - улица почиње од улице 2 од кп 1017, иде целом дужином кроз кп 1283,
завршава се између кп 1289/1 и кп 1367, све у КО Брњица.
15. Средњомалска - улица почиње од улице 5 од кп 602/1, иде целом дужином кроз кп 361, завршава
се између кп 311/2 и кп 646/1, све у КО Брњица.
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VIII Насељено место Бумбарево Брдо:
1. Карађорђева - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Бресница-општина Чачак
град, код кп 1179, иде делом дуж кп 1183 уз границу са суседним насељеним местом Гунцатиопштина Кнић, затим иде дуж кп 1234/1, кп 1235 и кп 341, завршава се код кп 310, код границе са
суседним насељеним местом Претоке-општина Кнић, све у КО Бумбарево брдо. Улица je заједничка
са суседним насељеним местом, Гунцати.
2. Краља Петра I - улица почиње од улице 1 између кп 1219 и кп 1044, иде делом дуж кп 1056/9,
затим прелази и иде дуж кп 747 на којој се завршава између кп 735 и кп 733/2, све у КО Бумбарево
брдо.
3. Kраља Александра Карађорђевића - улица почиње од улице 2 између кп 555/2 и кп 735, иде
делом дуж кп 747, прелази на кп 896 на којој се завршава између кп 1104 и кп 1205/1, све у КО
Бумбарево брдо.
4. Војводе Живојина Мишића - улица почиње од улице 3 између кп 555/2 и кп 733/2, иде делом дуж
кп 655 и кп 585 на којој се завршава код кп 596, код границе са суседним насељеним местом Претокеопштина Кнић, све у КО Бумбарево брдо. Улица је заједничка са суседним насељеним местом,
Претоке.
5. Војводе Радомира Путника - улица почиње од улице 2 између кп 976 и кп 1000, иде делом дуж кп
999, затим пресеца следеће катастарске парцеле: 973, 972/1, 971, 1270/1, 1271/2, 281/1, 280, 282/2,
279/2 и 274, наставља дуж кп 262 на којој се завршава се између кп 249 и кп 247, све у КО Бумбарево
брдо.
6. Војводе Степе Степановића - улица почиње од улице 2 између кп 713 и кп 712, иде целом
дужином кроз кп 132, завршава се између кп 112/2 и кп 214/1, све у КО Бумбарево брдо.
7. Кнеза Милана Обреновића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Претокеопштина Кнић, код кп 146/1, иде делом дуж кп 2254-КО Претоке уз границу, затим прелази на
територију КО Бумбарево брдо и иде дуж кп 615 и кп 589, завршава се између кп 591 и кп 586/1.
Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Претоке.
8. Цара Лазара - улица почиње од улице 2 између кп 1056/3 и кп 1058, иде делом дуж кп 1057 затим
прелази на кп 747 и кп 947 на којој се завршава између кп 946 и кп 954, све у КО Бумбарево брдо.
Засеок 1. Марино брдо – засеок се налази на кп 391, кп 390, кп 393, кп 394, кп 397, кп 384/2 и кп
384/1, све у КО Бумбарево брдо.
Засеок 2. Вранићи - засеок се налази на кп 357 и кп 2, све у КО Бумбарево брдо. (најбројнија
фамилија у засеоку)
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IX Насељено мето Честин:
1. Кнеза Лазара - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Гружа-општина Кнић, од
кп 1597/1 иде целом дужином кроз кп 1544 на којој се завршава између кп 1557 и кп 1155, све у КО
Честин.Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Гружа.
2. Петра Туцаковића - улица почиње од улице 1 између кп 1155 и кп 1150/1, иде делом дуж кп 1544,
кп 291, кп 912 и кп 920 на којој се завршава између кп 950/2 и кп 917, све у КО Честин. (рођен у
Честину, живео крајем 18. и почетком 19. века, учесник I и II српског устанка, , кнез Милош
Обреновић га је поставио за буљубашу 1828. год., а 1830. год. постао капетан Гружанске капетаније)
3. Врбљанска - улица почиње од улице 2 између кп 1557 и кп 1150/1, иде делом дуж кп 37, кп 65/3,
кп 65/1, кп 110 и кп 158/2, завршава се између кп 154/2 и кп 156/4, све у КО Честин.
4. Деспота Стефана – наставак истоимене улице из суседног насељеног места, Гружа, почиње од
границе са суседним насељеним местом Гружа-општина Кнић, код кп 1595/3, иде делом дуж кп
1595/2 и кп 1834, до границе са суседним насељеним местом Балосаве-општина Кнић, све у КО
Честин, одакле се наставља као истоимена и заједничка улица са суседним насељеним местима,
Балосаве и Гружа.
5. Стевана Јаковљевића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Гружа-општина
Кнић, код кп 1597/1, иде делом дуж кп 1596, пресеца кп 1347/1, затим прелази на кп 1831, на којој се
завршава између кп 1834 и кп 1830/2, све у КО Честин. Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Гружа.
6. Железничка - улица почиње од улице 4 између кп 1977/2 и кп 1980, иде делом дуж кп 1979, затим
прелази на кп 117 и кп 114 (КО Гружа), завршава се код кп 1987/1, иде дуж границе са суседним
насељеним местом Гружа-општина Кнић. Улица је заједничка са суседним насељеним местом,
Гружа.
7. Радничка - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Гружа-општина Кнић, од
улице 6, између кп 1985/4 и кп 1982/2, иде делом дуж кп 1985/2, кп 1984, кп 1990 и кп 2018, на којој
се завршава између кп 2019 и кп 2076/2, све у КО Честин.
8. Војводе Радомира Путника – наставак истоимене улице из суседног насељеног места
Грабовац, почиње од границе са суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић између кп
2043/6 и кп 1988, иде целом дужином кроз кп 1990, на којој се завршава између кп 2033/2 и кп 1989/7,
све у КО Честин. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Грабовац.
9. Језеро - улица почиње од улице 8 између кп 2043/6 и кп 2034, иде делом дуж кп 2043/5, кп 2036/2,
кп 2037 и кп 2035/1 на којој се завршава код кп 2042/6, све у КО Честин.
10. Др Николаја Николајевића - улица почиње од улице 4 између кп 1851/1 и кп 1849/1, иде целом
дужином кроз кп 1537/3, завршава се између кп 1908/2 и кп 1915/4, све у КО Честин. (живео крајем
18. и у првој половини 19. века, оснивач прве школе у гружанском крају 1818. године, у Честину
поред манастира Каменац на којо постоји мермерна табла са његовим именом као оснивача)
11. Манастирска - улица почиње од улице 10 између кп 1966/2 и кп 1915/1, иде делом дуж кп 1537/3,
кп 2151/1, кп 2153/2, кп 2174/4, кп 2383, кп 2206/2 и кп 1399, завршава се између кп 2186 и кп 2207,
све у КО Честин. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Балосаве.
12. Каменачка - улица почиње од улице 2 између кп 1169 и кп 1505, иде делом дуж кп 1166 и кп
1541, завршава се између кп 1534/2 и кп 1455/1, све у КО Честин.
13. Карађорђева - улица почиње од улице 11 од кп 2196, иде целом дужином кроз кп 2174/4,
завршава се код кп 2336/6, све у КО Честин. Улица је заједничка са суседним насељеним местом,
Балосаве.
14. Дубље - улица почиње од улице 12 између кп 1472/2 и кп 1474/1, иде целом дужином кроз кп
1449, завршава се између кп 1431 и кп 2186, све у КО Честин.
15. Доброш - улица почиње од улице 11 између кп 2207 и кп 1417/3, иде делом дуж кп 1367 и кп
2307, завршава се између кп 2538 и кп 2509/2, све у КО Честин.
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16. Јеловак - улица почиње од улице 2 између кп 1392 и кп 1323, иде делом дуж кп 292, кп 1387, кп
1386/3, кп 1339, кп 1347/1, кп 1341, кп 1346 и поново иде дуж кп 1347/1 на којој се завршава између
кп 2389 и кп 2400, све у КО Честин.
17. Градина - улица почиње од улице 16 између кп 1329/1 и кп 1325, иде целом дужином кроз кп 587,
завршава се између кп 714/1 и кп 722, све у КО Честин.
18. Стевана Мокрањца - улица почиње од улице 19 између кп 839/3 и кп 697, иде целом дужином
кроз кп 548, завршава се између кп 862/1 и кп 863/4, све у КО Честин.
19. Слатина - улица почиње од улице 20 између кп 540 и кп 546/3, иде делом дуж кп 548, пресеца кп
547/3, кп 553/1, кп 554/2, кп 560, 601/3, затим иде дуж кп 548 и кп 351 на којој се и завршава између
кп 348 и кп 350/2, све у КО Честин.
20. Аџински пут - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Аџине Ливаде-град
Крагујевац, од кп 2686 иде целом дужином кроз кп 694/1, иде делом дуж кп 515/1, кп 681 (КО Аџине
Ливаде) и кп 516 на којој се завршава код кп 446. Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Аџине Ливаде, град Крагујевац.
21. Иве Андрића - улица почиње од улице 20, између кп 433/1 и кп 446, иде делом дуж кп 266,
пресеца кп 422/2, кп 423/1, кп 423/2 и завршава се код кп 423/3, све у КО Честин.
22. Мојсеја Ђоровића - улица почиње од улице 10 између кп 1908/2 и кп 1966/2, иде целом дужином
кроз кп 1873, завршава се код кп 2121/4, све у КО Честин. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Балосаве. (Милутин Ђоровић, рођен у Честину 1903. године, био доктор наука,
секретар Светогорске заједнице на Хиландару, проигуман и епитроп манастира Хиландар. Није имао
било каквог учешћа у Другом светском рату)
23. Српског ратника - улица почиње од улице 20, између кп 500 и кп 478, иде целом дужином кроз
кп 504, и завршава се између кп 461 и кп 460/2, све у КО Честин.
24. Јована Јовановића Змаја - улица почиње од улице 2 од кп 1272, иде целом дужином кроз кп
215/2 на којој се завршава између кп 211/2 и кп 219/2, све у КО Честин.
25. Бајчетинска - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Бајчетина-општина
Кнић, од кп 187, КО Бајчетина , иде целом дужином кроз кп 694/2, КО Честин, на којој се и завршава
код кп 250, КО Бајчетина. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Бајчетина.
26. Дубљачка – улица почиње од кп 338/3 и иде уз границу са суседним насељеним местом Балосавеопштина Кнић и завршава се код кп 59/1, све у КО Балосаве. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Балосаве.
Засеок 1. Калушевићи - засеок се налази на кп 1768, све у КО Честин. (најбројнија фамилија у
засеоку)
Засеок 2. Томовићи - засеок се налази на кп 2435, кп 2436, кп 2439, кп 2437, кп 2744, кп 2745, кп
2446, кп 2438/2, кп 2447, кп 2448, кп 2452, кп 2455, кп 2449/2, кп 2450/1, кп 2450/2, кп 2449/1 и кп
2438/1, све у КО Честин. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 3. Милојевићи - засеок се налази на кп 2481, кп 2477, кп 249792, кп 2478, кп 2485/3, кп
2485/2, кп 2479/3, кп 2472, кп 2473 и кп 2476, све у КО Честин. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 4. Тошовићи - засеок се налази на кп 2596, кп 2591, кп 2573 и кп 2568, све у КО Честин.
(најбројнија фамилија у засеоку).
Засеок 5. Ђоровићи - засеок се налази на кп 2917, све у КО Честин. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 6. Врање - засеок се налази накп 2807/2, 2809/1, све у КО Честин.
Засеок 7. Терзићи - засеок се налази на кп 140 и кп 138/1, све у КО Честин. (најбројнија фамилија у
засеоку)
Засеок 8. Милића извор - засеок се налази на кп 367/1, све у КО Честин. (најбројнија фамилија у
засеоку)
Засеок 9. Будимац - засеок се налази на кп 1058/2, кп 1057/2, кп 1055/5 и кп 1055/3, све у КО Честин.
Засеок 10. Влајићи - засеок се налази на кп 268, кп 267 и кп 930, све у КО Честин. (најбројнија
фамилија у засеоку)
Засеок 11. Кнежевићи - засеок се налази на кп 276/2, кп 276/1 и кп 276/3, кп 286/3, кп 286/2, кп 286/1,
кп 288, кп 289, кп 290, кп 385/4, кп 384, кп 385/1, кп 381, кп 380, кп 303/1 и кп 303/6,све у КО Честин.
(најбројнија фамилија у засеоку)
Draft

Страна 12. – Број 29.

Службени гласник општине Кнић

31. 12. 2018.

Засеок 12. Андрићи - засеок се налази на кп 339/2 и кп 339/3, све у КО Честин. (најбројнија фамилија
у засеоку)
Засеок 13. Туцаковићи - засеок се налази на кп 397 и кп 398, све у КО Честин. (најбројнија фамилија
у засеоку)
Засеок 14. Милића поток - засеок се налази на кп 335 и кп 336, све у КО Честин. (најбројнија
фамилија у засеоку)
Засеок 15. Појиште - Засеок се налази на кп 2660, све у КО Честин.
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X Насељено место Драгушица:
1. Краља Петра Ослободиоца - улица почиње од кп 738 код границе са суседним насељеним местом
Кнић-општина Кнић, иде целом дужином кроз кп 739 (у делу од кп 738 КО Драгушица до међне
линије између кп 117/1 КО Кнић и кп 745 КО Драгушица улица је заједничка са суседним
насељеним местом Кнић), затим делом дуж кп 822/1, наставља између кп 544 и кп 822/1, иде целом
дужином кроз кп 828/1, и завршава се између кп 327/1 и кп 6/1, све у КО Драгушица.
2. Стефана Немање - улица почиње од улице 1 од кп 828/1, иде делом дуж кп 345/3, пресеца кп 328/2
и кп 329/2, затим иде дуж кп 345/1 и кп 362, завршава се код кп 822/1, све у КО Драгушица.
3. Милоша Црњанског - улица почиње од улице 1 између кп 828/1 и кп 388, иде целом дужином
кроз кп 822/1, на којој се завршава између кп 48 и кп 40/1, све у КО Драгушица.
4. Стефана Дечанског - улица почиње од улице 3 од између кп 121 и кп 123/1, иде целом дужином
кроз кп 822/1, завршава се између кп 210 и кп 145, све у КО Драгушица.
5. Радничка - улица почиње од улице 7 између кп 529 и кп 760, иде целом дужином кроз кп 763 на
којој се завршава између кп 515 и кп 785, код предложене Улице 7, све у КО Драгушица.
6. Кнеза Лазара - улица почиње од улице 7 између кп 760 и кп 769, иде делом дуж кп 768, пресеца кп
763, затим прелази на кп 512 на којој се завршава између кп 500 и кп 491/1, све у КО Драгушица.
7. Ратаричка - улица почиње од улице 1 између кп 754 и кп 531/1, иде целом дужином кроз кп 822/1
на којој се завршава код кп 740, код границе са суседним насељеним местом Кнић-општина Кнић, све
у КО Драгушица. Улица је заједничка са суседним насељеним местом Кнић.
8. Драгушичка - улица почиње од улице 2 између кп 342/1 и кп 362, иде целом дужином кроз кп
345/1, на којој се завршава између кп 340 и кп 364/1, све у КО Драгушица. (учесник Солунског
фронта, рођен у овој улици)
9. Стевана Сремца – улица почиње од улице 8, између кп 70 и кп 368/2, иде целом дужином кроз кп
345/1 на којој се завршава између кп 71 и кп 72, све у КО Драгушица.
10. Милутина Миланковића - улица почиње од улице 3 од кп 822/1, иде целом дужином кроз кп 124
на којој се завршава између кп 123/1 и кп 418/4, све у КО Драгушица.
Засеок 1. Ловачки дом - засеок се налази на кп 6/1, све у КО Драгушица.
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XI Насељено место Дубрава:
1. Дубравска – почиње од границе са суседним насељеним мсетом Гривац-општина Кнић од кп. бр.
308/1, иде делом дуж кп. бр. 292 и 108/2, завршава се код границе са суседним насељеним местом
Забојница-општина Кнић, између кп бр. 1466 и 169/2, све у КО Дубрава.
2. Бранка Радичевића - почиње од границе са суседним насељеним местом Гривац општина Кнић,
од кп бр. 292, иде делом кроз кп бр. 294, затим пресеца кп бр. 326, на којој се завршава између кп бр.
318 и 323, све у КО Дубрава.
3. Танаска Рајића - почиње од улице 1. одкп бр. 108/2, иде целом дужином кроз кп бр. 267, где се
завршава између кп бр. 269/1, и 265, код границе са суседним насељеним местом Брњица општина
Кнић, све у КО Дубрава.
4. Пупинова - почиње од улице 1. од кп бр. 108/2, иде целом дужином кроз кп бр. 218, где се
завршава између кп бр. 228/1 и 231, све у КО Дубрава.
5. Шумадијска – почиње од улице 1. , од кп бр. 108/2, иде делом дуж кп бр. 205 и 366/2, где се и
завршава између кп бр. 189/2 и 365, све у КО Дубрава.
6. Стевана Синђелића - почиње од улице 1. од кп бр. 108/2, иде целом дужином кроз кп бр. 206/3 и
где се завршава између кп бр. 243/1 и 203, све у КО Дубрава.
7. Коларева – улица почиње од кп 1695, иде дуж кп 1495, где се завршава код кп 860, све у КО
Гривац. Улица иде целом дужином границом са насељеним местом, Гривац. Улица је заједничка са
насељеним местом, Гривац.
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XII Насељено место Грабовац:
1. Деспота Стефана - улица почиње између кп 647 и кп 649 код границе са суседним насељеним
местом Љубић-општина, иде целом дужином кроз кп 1040, до границе са суседним насељеним
местом Гружа-општина Кнић, све у КО Грабовац, одакле се наставља као истоимена и заједничка
улица са суседним насељеним местом, Гружа.
2. Николе Тесле - улица почиње од улице 1, између кп 989/3 и кп 1036/1, иде делом дуж кп 987/3,
пресеца кп 1049/1, прелази на кп 1235, пресеца кп 1038 и наставља дуж кп 1233, завршава се између
кп 1136/2 и кп 1151/2, код границе са суседним насељеним местом Пајсијевић-општина Кнић, све у
КО Грабовац.
3. Војводе Радомира Путника - улица почиње од улице 2, од кп 1148/1, пресеца кп 1234/1, иде делом
дуж кп 1194/1, до границе са суседним насељеним местом Честин, општтна Кнић, све у КО Честин,
одакле се наставља као истоимена и заједничка са суседним насељеним местом, Честин.
4. Дринске дивизије – наставак истоимене улице из суседног насељеног места Гружа, почиње од
границе са суседним насељеним местом Гружа, између кп 1068/2 и кп 1071/2, иде делом дуж кп 1042
уз границу са суседним насељеним местом Липница, затим прелази на кп 1041, завршава се код кп
709/2 уз границу са суседним насељеним местом Липница, све у КО Грабовац. Улица је заједничка
са суседним насељеним местом, Гружа.
5. Аџинска - улица почиње од улице 1 између кп 625 и кп 1040, иде делом дуж кп 1037, кп 182, кп
203 и кп 170, завршава се код кп 161, све у КО Грабовац.
6. Патријарха Павла - улица почиње од улице 4 између кп 1023/4 и кп 717, иде целом дужином кроз
кп 1044, завршава се између кп 993 и кп 741/1, све у КО Грабовац.
7. Драгише Недовића - улица почиње од улице 2 између кп 985/10 и кп 986/1, иде делом дуж кп
1049/1, затим прелази на кп 1048, завршава се између кп 1038 и кп 747/3, све у КО Грабовац. (рођен у
Крагујевцу (1916-1966), композитор, музичар и песник)
8. Краља Александра Ујединитеља - улица почиње од улице 2 између кп 1149/1 и кп 1170/6, иде
делом дуж кп 1163, кп 558/1, кп 1047, затим пресеца кп 932/1, наставља дуж кп 1047, кп 196, кп 229/5
и кп 229/4, завршава се између кп 229/3 и кп 229/6, код границе са суседним насељеним местом Книћопштина Кнић, све у КО Грабовац.
9. Шумадијска - улица почиње од улице 8 између кп 232 и кп 93, иде целом дужином кроз кп 246 и
завршава се између кп 257/1 и кп 209/1, све у КО Грабовац.
10. Светосавска - улица почиње од улице 2 од кп 1135, иде делом дуж кп 1232, кп 1115, кп 1046,
затим пресеца кп 1045 и наставља дуж кп 919, завршава се између кп 847 и кп 918, све у КО Грабовац.
Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Пајсијевић.
11. Гаврила Принципа - улица почиње од улице 10 између кп 903/2 и кп 900, иде целом дужином
кроз кп 561, завршава се између кп 1282 и кп 521/3, све у КО Грабовац.
12. Цара Константина - улица почиње од улице 8 између кп 847 и кп 846, иде целом дужином кроз
кп 558/1, завршава се између кп 409/1 и кп 476, све у КО Грабовац.
13. Генерала Душана Симовића - улица почиње од улице 12 између кп 845 и кп 782, иде целом
дужином кроз кп 557, завршава се између кп 410/1 и кп 300, све у КО Грабовац. (пореклом из
Грабовца, (1882-1962), армијски генерал Војске Краљевине Југославије)
14. Кнеза Милоша Обреновића - улица почиње од улице 8 између кп 93 и кп 100/3, иде делом дуж
кп 197 и кп 555, на којој се завршава између кп 816/2 и кп 799, све у КО Грабовац.
15. Стефана Првовенчаног – наставак истоимене улице из суседног насељеног места, Гружа,
почиње од границе са суседним насељеним местом Гружа-општина Кнић између кп 1073/7 и кп
1072/2, иде делом дуж кп 1224, пресеца кп 1234/1, затим иде дуж кп 1049/1, на којој се завршава
између кп 1235 и кп 986/8, све у КО Грабовац. Улица је заједничка са суседним насељеним местом
Гружа.
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16. Танаска Рајића - улица почиње од улице 10 од кп 1114, иде делом дуж кп 1046 и кп 1098/1, на
којој се завршава између кп 1098/2 и кп 1096/1, све у КО Грабовац.
17. Дечанска - улица почиње од улице 6 између кп 739/1 и кп 730/1, иде делом дуж кп 1043, затим
иде дуж кп 701, завршава се код кп 671, све у КО Грабовац.
18. Карађорђева - улица почиње од улице 4 између кп 1028/1 и кп 1026/1, иде делом дуж кп 1026/9,
затим иде дуж кп 1027/4 и кп 1020/5 на којој се и завршава између кп 1021/1 и кп 1020/7, све у КО
Грабовац.
19. Рудничка - улица почиње од улице 4 између кп 1058 и кп 1055/1, иде целом дужином кроз кп
1056, до границе са суседним насељеним местом Липница-општина Кнић, све у КО Грабовац, одакле
наставља као истоимена и заједничка се суседним насељеним местом, Липница.
20. Војводе Петра Бојовића - улица почиње од улице 8 између кп 119/1 и кп 576/1, иде делом дуж кп
198, пресеца кп 129/4, кп 129/3, кп 129/1, кп 584, кп 585 и кп 586/1, завршава се између кп 581/2 и кп
586/2, све у КО Грабовац.
21. Михајла Пупина – улица почиње од улице 1, између кп 988/2 и 989/1, иде дуж кп 988/4 и 986/1
на којој се завршава између кп 986/7 и 987/11, све у КО Грабовац.
22. Немањина – улица почиње од улице 1 од кп 1008/5 и 1034/10, иде дуж кп 1050 на којој се
завршава између кп 1067 и 1034/1, све у КО Грабовац.
23. Вука Караџића – улица почиње од улице 1, између кп 1036/3 и 1036/9, иде дуж кп 1036/2 на којој
се завршава између кп 1036/7 и 1036/11, све у КО Грабовац.
24. Војводе Живојина Мишића – улица почиње од улице 2 између кп 1223/4 и 1223/2, иде дуж кп
1223/13, на којој се завршава између кп 1223/10 и 1223/14, све у КО Грабовац.
25. Равни гај – улица почиње код кп 648/2 КО Грабовац, иде целом дужином кроз кп 970, КО Љубић,
на којој се завршава између кп 648/5 КО Грабовац и кп 1373 КО Љубић. Улица је заједничка са
суседним насељеним местом, Љубић.
Засеок 1. Костићи - засеок са налази на кп 383, кп 384/1, кп 384/2, кп 498 и кп 497/2, све у КО
Грабовац. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 2. Лаз - засеок се налази на кп 3/2, све у КО Грабовац.
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XIII Насељено место Гривац:
1. Гружанска - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Љуљаци-општина Кнић
између кп 513 и кп 505, иде делом дуж кп 511, кп 1697, кп 1698 и кп 414, затим прелази на кп 1457 на
којој се завршава, између кп 387 и кп 1482/1, све у КО Гривац.
2. Војводе Вука - улица почиње од улице 1 од кп 699/3 пресеца кп 699/2, иде делом дуж кп 856 и кп
857, на којој се завршава, између кп 574 и кп 577/1, све у КО Гривац.
3. Богородичина - улица почиње од улице 1 између кп 511 и кп 1697, иде целом дужином кроз кп
851, на којој се завршава, између кп 890/3 и кп 896 код границе са суседним насељеним местом
Опланић-општина Кнић, све у КО Гривац.
4. Царице Јелене - улица почиње од улице 3 од кп 851, иде делом дуж кп 855, затим прелази на кп
1447, на којој се завршава, између кп 948 и кп 1133/2, све у КО Гривац.
5. Ђурђевданска - улица почиње од улице 4 између кп 1132 и кп 960, иде кроз кп 1447, кп 1449 и кп
1444 на којој се завршава између кп 1298/7 и кп 1300, све у КО Гривац.
6. Васе Пелагића - улица почиње од улице 1 између кп 1697 и кп 1698, иде делом дуж кп 859, затим
пресеца кп 967/4 и кп 967/ и завршава се између кп 966 и кп 1107, све у КО Гривац.
7. Улица Порте - улица почиње од улице 6 између кп 982/3 и кп 822, иде делом дуж кп 859, кп 99998,
кп 1453 и кп 1432 и завршава се између кп 1300 и кп 1374, све у КО Гривац.
8. Кнеза Радована Бакића - улица почиње од улице 1 између кп 511, КО Гривац и кп 856, КО Гривац,
иде делом кроз кп 851, КО Гривац, прелази у суседно насељено место Баре-општина Кнић и иде кроз
кп 1852, КО Баре где се завршава између кп 2231, КО Љуљаци и кп 1850/2, КО Баре. Улица је
заједничка са суседним насељеним местима, Баре и Љуљаци. (био из угледне властелинске
породице у 16. веку, држао у свом поседу село Гривац)
9. Корићанска - улица почиње од улице 1 између кп 842/2 и кп 414, иде целом дужином кроз кп 860,
на којој се завршава између кп 1442 и кп 1560/3, код границе са суседним насељеним местом
Дубрава, општина Кнић, све у КО Гривац.
10. Расадник - улица почиње од улице 9 од кп 860, иде целом дужином кроз кп 1455 на којој се
завршава, између кп 1581/1 и кп 1595, све у КО Гривац.
11. Борислава Пекића - улица почиње од улице 1 између кп 1469/1 и кп 1477/3, иде целом дужином
кроз кп 1457, на којој се завршава, између кп 1330/3 и кп 1332, све у КО Гривац.
12. Коларева - улица почиње од улице 10 од кп 1455, иде дуж кп 1695 и кп 1459 на којој се завршава,
код границе са суседним насељеним местом Дубрава-општина Кнић, све у КО Гривац. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Дубрава.
13. Павла Вујисића - улица почиње од улице 9 од кп 860, пресеца кп 1041, кп 1042 и кп 1045,
завршава се између кп 1048/3 и кп 1047/1, све у КО Гривац. (српски глумац)
14. Архангела Михајла - улица почиње од улице 7 од кп 1432, иде делом дуж кп 1306/2, кп 1305/5 и
кп 1305/3 на којој се завршава између кп 1305/4 и кп 1305/2, све у КО Гривац.
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XIV Насељено место Гружа:
1. Деспота Стефана – наставак истоимене улице из суседног насељеног места, Грабовац, почиње
од границе са суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић, између кп 1/1 и кп 1/2, иде делом
дуж кп 3 и кп 77, затим пресеца кп 1073/9 КО Грабовац и иде уз границу са суседним насељеним
местом Грабовац-општина Кнић, одакле се наставља као истоимена и заједничка улица са
суседним насељеним местима, Грабовац и Честин.
2. Др Николаја Николајевића - улица почиње од улице 1 између кп 12 и кп 20, иде целом дужином
кроз кп 14 на којој се завршава код кп 22/2, код границе са суседним насељеним местом Липница, све
у КО Гружа. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Липница. (живео крајем 18. и у
првој половини 19. века, оснивач прве школе у гружанском крају 1818. године, у Честину поред
манастира Каменац на којо постоји мермерна табла са његовим именом као оснивача)
3. Михајла Пупина - улица почиње од улице 1 од кп 61, иде целом дужином кроз кп 73/1, завршава
се код кп 73/7, све у КО Гружа.
4. Кнеза Михајла - улица почиње од улице 1 између кп 69/1 и кп 65, иде целом дужином кроз кп 100,
завршава се између кп 185 и кп 110, све у КО Гружа.
5. Дринске дивизије - улица почиње од улице 1 између кп 2 и кп 13, иде целом дужином кроз кп 5,
сече кп 1/1, код границе са суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић, одакле наставља
као истоимена и заједничка са суседним насељеним местом, Грабовац.
6. Стефана Првовенчаног - улица почиње од улице 1 између кп 55/2 и кп 66/1, иде целом дужином
кроз кп 56, до границе са суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић, све у КО Гружа,
одакле се наставља као истоимена и заједничка са суседним насељеним местом, Грабовац.
7. Железничка - улица почиње између кп 120 и кп 118, иде делом дуж кп 117 и кп 114 на којој се
завршава између кп 113 и кп 93, иде дуж границе са суседним насељеним местом Честин-општина
Кнић, све у КО Гружа. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Честин.
8. Кнеза Лазара – улица почиње између кп 110, КО Гружа и кп 1597/1, КО Честин, иде целом
дужином кроз кп 1544, КО Честин на којој се завршава код кп 1591/6, КО Честин. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Честин.
9. Стевана Јаковљевића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Честин-општина
Кнић, код кп 1597/1, КО Честин, иде целом дужином кроз кп 1596, КО Честин, где се завршава код
границе суседних кп 83, КО Гружа и кп 1594, КО Честин. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Честин.
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XV Насељено место Губеревац:
1. Губеревачка - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Врбета-општина Кнић,
између кп 109/2 и кп 109/10, иде делом дуж кп 2829 и кп 103/1, пресеца кп 1667 и кп 1668, затим
прелази на кп 103/3 на којој се завршава код кп 1988, код границе са суседним насељеним местом
Витковац-град Краљево, све у КО Губеревац.
2. Котленичка - улица почиње од улице 1, од кп 109/11, иде делом дуж кп 109/12, кп 107/2, кп 26/7,
кп 26/5, кп 100, кп 99, кп 41/4, кп 41/5, кп 47/3, кп 48/5, кп 48/6, кп 48/7 и кп 48/8, до граница се
суседним насељеним местом Лесковац, одакле се наставља као истоимена и заједничка улица са
суседним насељеним местом, Лесковац.
3. Ћупријско поље - улица почиње од улице 2 између кп 26/1 и кп 108/1, иде делом дуж кп 160,
затим прелази на кп 101/1, на којој се завршава између кп 146 и кп 2829, све у КО Губеревац.
4. Пројиште - улица почиње од улице 1 између кп 92/7 и кп 94/2, иде делом дуж кп 93, кп 88/1, кп 59
и кп 99 на којој се завршава између кп 75 и кп 82/2, све у КО Губеревац.
5. Задружна - улица почиње од улице 1 између кп 187/2 и кп 203/2, иде делом дуж кп 187/3, кп 201/1
и кп 199/2 на којој се завршава код кп 199/1, све у КО Губеревац.
6. Школска - улица почиње од улице 1 између кп 217/4 и кп 218/1, иде делом дуж кп 217/2, кп 212/2,
кп 256 и кп 305 на којој се завршава између кп 480/2 и кп 462/1, све у КО Губеревац.
7. Записа - улица почиње од улице 11 између кп 491/2 и кп 487, иде делом дуж кп 489, кп 526 и кп 99,
завршава се између кп 1095/2 и кп 1098/1, све у КО Губеревац.
8. Шумари - улица почиње од улице 7 између кп 1807 и кп 1804, иде целом дужином кроз кп 1371,
завршава се између кп 1372/1 и кп 1370, све у КО Губеревац.
9. Каљавац - улица почиње од улице 9 између кп 1178 и кп 1578, иде делом дуж кп 1369, кп 1581 и
кп 1058, завршава се између кп 1264/4 и кп 1098/1, све у КО Губеревац.
10. Старе општине - улица почиње од улице 10 између кп 1187 и кп 1170, иде делом дуж кп 1369 и
кп 1585/1, завршава се између кп 386/2 и кп 357/1, све у КО Губеревац.
11. Старог храста - улица почиње од улице 8 између кп 565/1 и кп 563, иде целом дужином кроз кп
564, завршава се између кп 571 и кп 555, све у КО Губеревац.
12. Вучје поље - улица почиње од улице 10 између кп 1264/3 и кп 1095/1, иде делом дуж кп 1058 и кп
2510, завршава се између кп 1058 и кп 705/1, све у КО Губеревац.
13. Гај - улица почиње од улице 12 између кп 537 и кп 525/3, иде целом дужином кроз кп 99,
завршава се између кп 370/2 и кп 386/2, све у КО Губеревац.
14. Кулинског потока - улица почиње од улице 7 између кп 1923/2 и кп 1979/1, иде делом дуж кп
2001, кп 1951 и кп 2091, завршава се између кп 2090 и кп 2088, све у КО Губеревац.
15. Парлог - улица почиње од улице 15 од кп 1962, иде делом дуж кп 2001 и кп 2486, завршава се
између кп 2714 и кп 2483, све у КО Губеревац. (вишедеценијски, утемељен наив ове улице)
16. Срндаковац - улица почиње од улице 10 између кп 1578 и кп 1178, иде делом дуж кп 1369, кп
1367/2, кп 1366/2, кп 1365/2, кп 1064 и кп 1062, завршава се између кп 997 и кп 934/1, све у КО
Губеревац.
17. Омладинска - улица почиње од улице 6 између кп 471/4 и кп 244/1, иде делом дуж кп 472,
пресеца кп 423, затим иде дуж кп 398 и кп 408, завршава се између кп 406 и кп 410, све у КО
Губеревац.
18. Коса - улица почиње од улице 17 између кп 1393/2 и кп 1380, иде делом дуж кп 1578, кп 1576, кп
1577, кп 1067, кп 1069 и кп 1068, завршава се између кп 1038 и кп 924, све у КО Губеревац.
19. Крушар - улица почиње од улице 13 између кп 1083 и кп 1088, иде делом дуж кп 602 и кп 606,
завршава се између кп 604 и кп 607, све у КО Губеревац.
20. Бојанска - улица почиње од улице 7 између кп 1622 и кп 266, иде делом дуж кп 312 и кп 305,
завршава се између кп 475/1 и кп 256, све у КО Губеревац. (по реци Бојани, која протиче овим крајем)
21. Грмови - улица почиње од улице 16 између кп 2333 и кп 2317/2, иде целом дужином кроз кп
2485, завршава се између кп 2118 и кп 2115/3, све у КО Губеревац.
22. Лазови - улица почиње од улице 16 између кп 2234 и кп 2287, иде целом дужином кроз кп 2488,
завршава се код кп 2241/3, све у КО Губеревац.
23. Малска - улица почиње од улице 7 између кп 218/1 и кп 235, иде делом дуж кп 315/1 и кп 236/14,
завршава се код кп 103/1, све у КО Губеревац.
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24. Минушанска - улица почиње од улице 13, између кп 735 и 741, иде дуж кп 1058 на којој се
завршава између кп 773 и кп 774/1, све у КО Губеревац.
Засеок 1. Остричњак - засеок се налази на кп 2158, кп 2157, кп 2166, кп 2167, кп 2156/1 и кп 2156/2,
све у КО Губеревац.

Draft

31. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 29. – страна 21

XVI Насељено место Гунцати :
1. Гружанска - улица почиње од магистралног пута 46, IБ реда од кп 56/1, иде делом дуж кп 31/1,
285, уз границу са суседним насељеним местом Жуње-општина Кнић, затим прелази на кп 1104 на
којој се завршава између кп 1068 и кп 1107, све у КО Гунцати.
2. Котленичка - улица почиње од улице 1 између кп 1091/1 и кп 1108/1, иде целом дужином кроз кп
1104, завршава се између кп 1710/2 и кп 1703, све у КО Гунцати.
3. Вука Караџића - улица почиње од улице 2, између кп 1733/3 и кп 1735/1, иде делом дуж кп 1104,
кп 3025/2, кп 2920/12, 2920/11, кп 2920/10, кп 2926/3, кп 2927/4, 2937/3, кп 2939/4, кп 2939/6, кп
2940/3, кп 2946/3 и кп 2944/3, завршава се између кп 2944/2 и кп 2944/1, све у КО Гунцати.
4. Главна - улица почиње од улице 2 између кп 1288 и кп 1545/1, иде целом дужином кроз кп 1548 на
којој се завршава између кп 1572/2 и кп 1573, све у КО Гунцати.
5. Бубан - улица почиње од улице 2 између кп 1640/3 и кп 1643/2, иде делом дуж кп 1638, кп 1715 и
кп 886, на којој се завршава између кп 2241 и кп 2217, све у КО Гунцати.
6. Савине – улица почиње од улице 5 између кп 2235 и кп 2241, иде делом дуж кп 2237, кп 1963 и кп
795, на којој се завршава између кп 729 и кп 1994/1, све у КО Гунцати.
7. Пољци - улица почиње од улице 6 између кп 2325/1 и кп 2238, иде делом дуж кп 2237 и кп 2433,
завршава се између кп 2429 и кп 2458, све у КО Гунцати.
8. Цара Лазара - улица почиње од улице 7 између кп 2352 и кп 2345, иде целом дужином кроз кп 501
на којој се завршава између кп 468 и кп 493/1 код границе са суседним насељеним местом Бумбарево
брдо-општина Кнић, све у КО Гунцати.
9. Стари поток - улица почиње од улице 8 између кп 2369 и кп 2367/2, иде целом дужином кроз кп
2368 на којој се завршава између кп 2406 и кп 2421 код границе са суседним насељеним местом
Бумбарево брдо-општина Кнић, све у КО Гунцати.
10. Голиш - улица почиње од улице 7 између кп 2458 и кп 2456/4 иде целом дуж кп 2457, кп 2456/2,
кп 2505/1 и кп 2505/2 на којој се завршава између кп 2506 и кп 2530/2, све у КО Гунцати.
11. Радише Илића - улица почиње од улице 3 између кп 1735/1 и кп 1703, иде делом дуж кп 1737, кп
1683, кп 3099, кп 3134, кп 1853 и кп 3585 на којој се завршава између кп 3252 и кп 3205, све у КО
Гунцати. (Радиша Илић, рођен 30.6.1978. год у Крагујевцу, живео у Гунцатима - погинуо као војник у
борби на Кошарама 1999. године)
12. Парлог - улица почиње од улице 11 између кп 3204 и кп 3206, иде делом дуж кп 3205, кп 1870 и
кп 1223/2, завршава се између кп 1220/1 и кп 1220/1, све у КО Гунцати.
13. Орница - улица почиње од улице 11 између кп 3107 и кп 3135, иде делом дуж кп 3129 и кп 3480,
завршава се код кп 3438/2, све у КО Гунцати.
14. Јована Цвијића - улица почиње од улице 11 од кп 1683, иде целом дужином кроз кп 3091,
завршава се између кп 3045 и кп 3055, све у КО Гунцати.
15. Кончари - улица почиње од улице 11 између кп 1744 и кп 1746, иде делом дуж кп 1683, 1501,
завршава се између кп 1693 и кп 1443/2, све у КО Гунцати.
16. Пресека - улица почиње од улице 1 између кп 1068 и кп 1091/1, иде делом дуж кп 1071 и кп 886,
на којој се завршава између кп 2235 и кп 2219, све у КО Гунцати.
17. Патријарха Павла - улица почиње од улице 16 између кп 907/1 и кп 914, иде целом дужином
кроз кп 913, на којој се завршава између кп 1262 и кп 1272, све у КО Гунцати.
18. Лазе Костића - улица почиње од улице 12 између кп 1908 и кп 1218, иде делом дуж кп 1222, на
којој се завршава између кп 1888 и кп 1901/3, све у КО Гунцати.
19. Милешевска - улица почиње од улице 16 између кп 2175 и кп 2049, иде целом дужином кроз кп
2100, на којој се завршава између кп 2144 и кп 2055, све у КО Гунцати.
20. Милана Ракића - улица почиње од улице 16 између кп 897 и кп 889, иде целом дужином кроз кп
795, на којој се завршава између кп 813 и кп 894/1, све у КО Гунцати.
21. Лугови - улица почиње од улице 6 између кп 1978 и кп 2328 иде делом дуж кп 1946, кп 707, кп
1929 и кп 700 на којој се завршава између кп 1919/2 и кп 1933, све у КО Гунцати.
22. Црквинска - улица почиње од улице 12 између кп 1234/1 и кп 1232/2, иде делом дуж кп 1233, кп
3650 и кп 3691/1, завршава се између кп 3691/6 и кп 3692, све у КО Гунцати.
23. Михајла Анђеловића - улица почиње од улице 3 између кп 3388 и кп 3026, иде делом дуж кп
3027, на којој се и завршава између кп 3381 и кп 3379, све у КО Гунцати. (властелин који је у свом
поседу држао село Гунцати, у XV веку)
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24. Јована Ристића - улица почиње од улице 11 између кп 1825 и кп 1856/1, иде делом дуж кп 3134,
кп 1414, кп 1418 и кп 1365, завршава се између кп 1366 и кп 1406, све у КО Гунцати.
25. Радисава Зечевића - улица почиње од улице 16 између кп 2220 и кп 2010, иде делом дуж кп 2009,
кп 2008, кп 1995/1, кп 1995/2, кп 1995/3 и кп 1997, завршава се код кп 1999, све у КО Гунцати.
(Радисав Зечевић, рођен у Гунцатима 1873. год., у ратовима од 1912. до 1918. год. био командант
Дринске дивизије, од 1906. до 1908. био ордонанс официр ЊВ Краља)
26. Јелиначка - улица почиње од улице 2 између кп 1541/1 и кп 1303/2, иде делом дуж кп 1501, кп
1307 и кп 1306, на којој се завршава између кп 1305 и кп 1329/2, све у КО Гунцати.
27. Школска - улица почиње од улице 3 између кп 3015/2 и кп 3011, иде делом дуж кп 3013 и кп
3003, завршава се код кп 1104, све у КО Гунцати.
28. Маџарево брдо - улица почиње од улице 16 између кп 888 и кп 880, иде делом дуж кп 882, кп
825, кп 434 и кп 639, на којој се завршава између кп 782/3 и кп 591, све у КО Гунцати. (географска
одредница)
29. Радоја Домановића - почиње од улице 7 између кп 2438/1 и 2440, иде дуж кп 2439, на којој се
завршава између кп 2533 и 2534, све у КО Гунцати.
30. Надежде Петровић – почиње од улице 5 између кп 2127 и 2123, иде дуж кп 2106, на којој се
завршава између кп 2117 и 2119, све у КО Гунцати
31. Ђуре Јакшића – почиње од улице 13 између кп 3125 и 3344/1, иде дуж кп 3099 и делом преко кп
3357, на којој се завршава код кп 3356, све у КО Гунцати
32. 1300 каплара – почиње од улице 13 између кп 3339/1 и 3475/3, иде дуж кп 3499 на којој се
завршава између кп 3502 и 3475/3 све у КО Гунцати.
33. Шантићева - почиње од улице 2 између кп 1103/1 и 1103/2, иде дуж кп 1103, 1096, 1102/2 и
1300/2, на којој се завршава код кп 1276, све у КО Гунцати.
34. Виноградић – почиње од улице 7 између 2290 и 2245, иде дуж кп 2249 и 2297 на којој се
завршава између кп 2305 и 2278, све у КО Гунцати.
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35. Карађорђева - улица почиње од границе насељеног места Бумбарево Брдо са суседним
насељеним местом, Бресница-град Чачак, код кп 1179, иде делом дуж кп 1183 уз границу са суседним
насељеним местом Бумбарево Брдо-општина Кнић, затим иде дуж кп 1234/1, кп 1235 и кп 341,
завршава се код кп 310, код границе са суседним насељеним местом Претоке-општина Кнић, све у КО
Бумбарево брдо. Улица je заједничка са суседним насељеним местом, Бумбарево Брдо.
36. Шумадијска - улица почиње од кп 893, иде делом дуж кп 912 и кп 884, пресеца кп 883/5, кп 883/4,
кп 883/3, кп 883/2, кп 883/1, кп 667/1 и кп 667/2 на којој се завршава уз границу са суседним
насељеним местом Гунцати-општина Кнић, све у КО Жуње. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Жуње.
Засеок 1. Сарићи - засеок се налази на кп 3640, све у КО Гунцати. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 2. Језеро - засеок се налази на кп 82/1, све у КО Гунцати.
Засеок 3. Церје - засеок се налази на кп 3574, кп 3591, 3563, кп 3592, кп 3593, кп 3594, кп 3595, кп
3602 и кп 3597, 3255, 3254, 3584 и 3583, све у КО Гунцати. (у Елаборату уличног система су дати као
засеоци 3. и 7.)
Засеок 4. Каменити лаз - засеок се налази на кп 2875, све у КО Гунцати.
Засеок 5. Котленик - засеок се налази на кп 1243/5, кп 1242, кп 1241/5, кп 1250/4 и кп 1250/3, све у
КО Гунцати.
Засеок 6. Црвењак – засеок се налази на кп 2514, кп 2516, кп 2515, кп 2513, кп 2511, кп 2509 и кп
2522/1, све у КО Гунцати.
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XVII Насељено место Кикојевац:
1. Гружанска - улица почиње код кп 988 уз границу са суседним насељеним местом Добрачаопштина Крагујевац, иде целом дужином кроз кп 995, завршава се између кп 1016 и кп 395/1, све у
КО Кикојевац.
2. Проте Матеје Ненадовића - улица почиње од улице 7 од кп 998/2 која иде уз границу са суседним
насељеним местом Добрача. град Крагујевац, иде целом дужином кроз кп 1006, завршава се између
кп 474 и кп 449, све у КО Кикојевац
3. Ђуре Јакшића - улица почиње од улице 7 од кп 998/3, иде делом дуж кп 518/4, затим прелази на
кп 550 на којој се и завршава, између кп 546 и кп 553, све у КО Кикојевац.
4. Владике Николаја - улица почиње од улице 1 од кп 995, иде целом дужином кроз кп 1016,
завршава се између кп 787 и кп 841/5, све у КО Кикојевац.
5. Кнеза Лазара - улица почиње од улице 1 од кп 995, иде целом својом дужином кроз кп 989,
завршава се између кп 32/2 и кп 26/1, све у КО Кикојевац.
6. Марка Миљанова - улица почиње од улице 1 од кп 995, иде делом дуж кп 993, затим прелази на
кп 990 на којој се и завршава код предложене Улице 7, између кп 11/2 и кп 138/1, све у КО Кикојевац.
7. Книћанска - улица почиње од кп 7/2 и кп 1969/2, иде делом дуж кп 988, кп 998/1, кп 998/2 и кп
998/3 уз границу са суседним насељеним местом Добрача-општина Крагујевац, завршава се између кп
516 и кп 521 код границе са суседним насељеним местом Кутлово-општина Крагујевац, све у КО
Кикојевац. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Добрача, град Крагујевац.
8. Никољданска - улица почиње од улице 1 од кп 995, иде целом дужином кроз кп 1020, завршава се
између кп 694 и кп 119/2, све у КО Кикојевац.
9. Омладинска - улица почиње од улице 7 од кп 988 која иде уз границу са суседним насељеним
местом Добрача-општина Крагујевац, иде делом дуж кп 997, пресеца кп 219/3, затим прелази у кп
217/2 на којој се и завршава, између кп 219/2 и кп 217/3, све у КО Кикојевац.
Засеок 1. Славковићи - засеок се налази на кп 433 и кп 434, све у КО Кикојевац. (најбројнија
фамилија у засеоку)
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XVIII Насељено место Кнежевац:
1. Торија Јанковића – почиње код кп. бр. 826/1 КО Кнежевац уз границу са суседним местом Бареопштина Кнић,иде целом дужином кроз кп. бр. 826/1 КО Кнежевац, уз границу са суседним местом
Баре општина Кнић, завршава се између кп бр. 814-КО Кнежевац и 180-КО Баре. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Баре. (Бранимир Тори Јанковић, (1934-1978), познати
филсмски редитељ, рођен у Барама)
2. Краља Петра - почиње од кп бр. 789 и 291/3, иде целом дужином кроз кп бр. 291/1, завршава се
између кп. бр. 833/2 и 832, код границе са суседним насељеним местом Баре –општина Кнић све у КО
Кнежевац.
3. Даничићева – почиње од улице 2. од коп бр. 291/1, иде делом дуж кп бр. 789, затим прелази у кп.
бр. 316 на којој се завршава између кп. бр. 491 и 646, све у КО Кнежевац
4. Ловачка – почиње од улице 6. од кп бр. 292, иде делом дуж кп бр. 326/1, затим прелази на кп бр.
299/1, на којој се завршава између кп бр. 299/30 и 483/2, све у КО Кнежевац .
5. Изворска – почиње од улице 2. од кп. бр. 789 и 291/3, иде целом својом дужином кроз кп. бр. 291,
завршава се код кп. бр. 238/1, све у КО Кнежевац.
6. Радича Поступовића – почиње од улице 5. од кп бр. 291/1, иде целом дужином кроз кп бр. 292,
завршава се код кп бр. 238/1 , све у КО Кнежевац.(Вујовићи-по називу засеока).
7. Каменичка – почиње од кп. бр. 2000-КО Каменица и кп бр. 106-КО Кнежевац иде целом дужином
кроз кп бр. 289, уз границу са суседним метом Каменица општина Крагујевац, завршава се између
кп.бр. 2000 –КО Каменица и 321/2-КО Кнежевац. Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Каменица, град Крагујевац.
8. Крушевица - почиње од улице 7. од кп бр. 289 која иде уз границу са суседним местом Каменица–
општина Крагујевац, улица иде делом дуж кп бр. 271/1, затим прелази у кп. бр. 238/1, где се и
завршава између кп. бр. 228 и 212, све у КО Кнежевац.
9. Водица - Улица почиње од предложене Улице 2 од кп 291/1, иде делом дуж кп 793, затим пресеца
кп 747/1 и кп 842, завршава се код границе са суседним насељеним местом Баре-општина Кнић код
кп 842, све у КО Кнежевац.
10. Васе Чарапића – почиње од улице 3.,између кп бр. 316 и 430/1, иде целом дужином кроз кп. бр.
789, затим делом пресеца кп бр. 461, и завршава се код улице 4. код кп бр. 299/1, све у КО Кнежевац
11. Краљице Марије - почиње од улице 2, од кп бр. 291/1, иде целом дужином кроз кп бр- 791,
завршава се између кп бр. 640 и 630, све у КО Кнежевац.
12. Табориште - почиње од улице 5., од кп бр. 291/1, иде целом дужином кроз кп бр. 794, завршава се
између кп бр. 426/1 и 415, све у КО Кнежевац.
13. Милоша Обилића - почиње од улице 4., од кп бр. 299/1, иде целом дужином кроз кп бр. 323,
затим пресеца кп бр. 289 код улице 7., код границе са суседним местом Каменица општина
Крагујевац, где се и завршава, све у КО Кнежевац.
14. Јасик- почиње од улице 8., од кп бр. 271/1, иде целом дужином кроз кп бр. 293, завршава се
између кп бр. 284 и 324/2 код улице 13., све у КО Кнежевац.
15. Баранска – улица почиње од кп 826/1, КО Кнежевац, иде целом дужином кроз кп 185, КО Баре,
границом са насељеним местом Баре, где се завршава код границе код кп 846/1, КО Кнежевац. Улица
је заједничка са суседним насељеним местом, Баре.
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XIX Насељено место Кнић:
1. Равногајска - улица почиње од од кп 2740/2, иде целом дужином кроз кп 2580, на којој се
завршава код кп 2456/1, све у КО Кнић.
2. Војводе Стевана Книћанина - улица почиње од улице 1 између кп 2415/2 и кп 2578, иде делом
дуж кп 2026/1, кп 10 и кп 1200/1, завршава се између кп 1708/1 и кп 799, све у КО Кнић.
3. Краља Александра I Карађорђевића - улица почиње од улице 2 између кп 1644/2 и кп 1598/5,
иде делом дуж кп 1200/1, кп 1504/3, кп 1504/5, кп 3474/3, кп 3903/2, кп 3904/3, кп 3906/2 и кп 4117,
завршава се код кп 1260, све у КО Кнић.
4. Војводе Петра Бојовића - улица почиње од улице 2 између кп 2198/3 и кп 2197/1, иде делом дуж
кп 2196, кп 2195/1, кп 2186, кп 3473 и кп 3201/12, завршава се између кп 3201/13 и кп 3201/7, све у
КО Кнић.
5. Краља Петра I - улица почиње од улице 2 између кп 24/2 и кп 27/1, иде делом дуж кп 26, кп 1781 и
кп 1753, завршава се између кп 3617/2 и кп 3618/1, све у КО Кнић.
6. Кнеза Михаила - улица почиње од улице 3 између кп 1598/5 и кп 1708/1, иде делом дуж кп 1598/2
и кп 1753, на којој се и завршава између кп 3618/1 и кп 3564, све у КО Кнић.
7. Генерала Стевана Луковића – улица почиње од улице 6, између кп 3617/2 и кп 3564, иде целом,
дужином кроз кп 1753, на којој се завршава између кп 3666 и кп 3652/2, све у КО Кнић.
8. Горњомалска - улица почиње од улице 7 између кп 3648 и кп 3308/2, иде целом дужином кроз кп
3310, на којој се и завршава између кп 4060/1 и кп 4059, све у КО Кнић.
9. Љубице Луковић - улица почиње од улице 2 између кп 1723/1 и кп 1754/1, иде целом дужином
кроз кп 1753, на којој се завршава између кп 1748 и кп 1781, све у КО Кнић. (рођена у Книћу (18581915), жена Стевана Луковића, била болничарка, преводилац и оснивач Кола српских сестара са
Надеждом Петровић и други председник од основања, умрла у болници у Нишу приликом повлачења
српске војске)
10. Потпуковника Вемића - улица почиње од улице 3 између кп 1597/2 и кп 1644/1, иде целом
дужином кроз кп 452/2, завршава се код кп 4117, све у КО Кнић.(Велимир Вемић, рођен у Книћу
1880. год., командовао коњичким пуком Моравске дивизије у Балканском рату и на Солунском
фронту)
11. Карађорђева - почиње од улице 4 између кп 2195/1 и кп 3062/8, иде целом дужином кроз кп 2196,
завршава се између кп 3219/6 и кп 3115/1, све у КО Кнић.
12. Ђорђа Ниџовића - улица почиње од улице 6 од кп 1598/2, иде делом дуж кп 3554, кп 3696/1, кп
4118, кп 3830/1, кп 3834/4, кп 3919/2, кп 3919/18 и кп 3919/7 на којој се завршава између кп 3919/4 и
кп 3919/9, све у КО Кнић. (рођен у Книћу, био буљубаша, учесник свих борби против Турака у
периоду од 1804-1809, када је погинуо на Црном врху )
13. Генерала Теодосија Луковића - улица почиње од улице 7 између кп 3588 и кп 3647/3, иде целом
дужином кроз кп 3671, на којој се завршава између кп 3852/4 и кп 3685/1, све у КО Кнић. (рођен у
Книћу 1883. год., командир Дринског артиљеријског пука у Балканским и Првом светском рату,
одликован Карађорђевом звезтдом)
14. Цара Лазара - улица почиње од улице 2 између кп 2444/3 и кп 2415/2, иде делом дуж кп 2415/1 и
кп 2196, завршава се код кп 3216, све у КО Кнић.
15. Доситејева - почиње од улице 2 између кп 2300 и кп 2334/1, иде делом дуж кп 2298, кп 2297/1, кп
2295/3 и кп 2297/2, завршава се код кп 2291, све у КО Кнић.
16. Кнегиње Љубице - почиње од улице 8 од кп 3310, иде целом дужином кроз кп 2190, завршава се
између кп 3271 и кп 3246/1, све у КО Кнић.
17. Рибешка - улица почиње од улице 4 између кп 3222/1 и кп 3211/1, иде делом дуж кп 3214 и кп
2922, завршава се између кп 3196/1 и кп 3182, све у КО Кнић.
18. Његошева - улица почиње од улице 14 од кп 2415/1, иде делом дуж кп 3131, кп 3130, кп 3129 и кп
3122, завршава се код кп 3123, све у КО Кнић.
19. Антонија Пантовића - улица почиње од улице 14 између кп 3131 и кп 3161/2, иде целом
дужином кроз кп 3163, завршава се између кп 3123 и кп 3176, све у КО Кнић. (рођен у овој улиц
(1850-1909), био управитељ вароши Београд 1899-1901, министар Министарства правде и начелник
Министарства унутрашњих дела)
20. Обор кнеза Тодосија Филиповића - улица почиње од улице 21 између кп 2217/1 и кп 2279/5, иде
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делом дуж кп 1903/1, кп 2105, кп 353 и кп 356, завршава се код кп 357, код границе са суседним
насељеним местом Рашковић-општина Кнић, све у КО Кнић. (рођен у Книћу (1767-1826), од
Мустафа-паше постављен за кеза нахије Крагујевачке, истакнути учесник Првог српског устанка,
између осталих истакао се у Боју на Мишару)
21. Димитрија Михаиловића - улица почиње од улице 2 код кп 6/1, иде делом дуж кп 9 и кп 1903/1,
на којој се завршава између кп 1217/1 и кп 2208/3, све у КО Кнић. (рођен у Книћу (1829-1926), из
трговачке породице, која је знатно утицала на развој варошице Кнић, значајан допринос дао на
изградњи цркве и школе у Книћу, направио први парни млин у Кнић, четврти у срезу Крагујевацчком)
22. Мајданска – почиње од улице 21, између кп 2208/3 и кп 2279/5, иде дуж кп 2203/1 и кп 2202,
завршава се између кп 2204/2 и кп 2201/1, све у КО Кнић.
23. Царице Милице - улица почиње од улице 2 између кп 2005 и кп 2578, иде целом дужином кроз
кп 356, завршава се између кп 2054 и кп 2003/4, све у КО Кнић.
24. Др Драгише Витошевића - улица почиње од улице 2 између кп 2025/3 и кп 2026/1, иде делом
дуж кп 2020, кп 1960, кп 222 и кп 356, завршава се између кп 2058/1 и кп 1918, све у КО Кнић. (др
Драгиша Витошевић-познати књижевник, историчар, критичар, рођен у Барама 1935. год, умро 1987.
год.)
25. Солунских бораца - улица почиње од улице 2 између кп 2367 и кп 2440/4, иде делом дуж кп 2369
и кп 2415/1, завршава се између кп 2435 и кп 2436/3, све у КО Кнић.
26. Милунке Савић - улица почиње од улице 2 између кп 2266/1 и кп 2335/1, иде целом дужином
кроз кп 1909, завршава се између кп 2261 и кп 2069/5, све у КО Кнић.
27. Петра Ж. Петровића - улица почиње од улице 2 између кп 2300 и кп 2334/1, иде делом дуж кп
2331 и кп 2408/1, завршава се између кп 3145 и кп 2410/2, све у КО Кнић. (етнолог, у периоду од
1921. – 1923. год. у свом делу „Живот и бичаји народни у Гружи“ описао обичајем, етничку прошлост
и састав становништва у Гружанском крају)
28. Јована Дучића - улица почиње од улице 16 између кп 3429/2 и кп 3440/3, иде целом дужином
кроз кп 3456, завршава се између кп 3449/5 и кп 3469, све у КО Кнић.
29. Боже Максимовића Кундака - улица почиње од улице 1 између кп 2579 и кп 2580, иде делом дуж
кп 2581/1, кп 2579, кп 2571/4, кп 2563/2, кп 2562/4, кп 2477/4, кп 2479/8, кп 2483/3, кп 2486/3, кп
2487/3, кп 2488/5, кп 211/1, кп 212, кп 213, кп 214/2, кп 215, кп 217/5, кп 216/7, кп 217/4, кп 216/4, кп
175/3, кп 175/2, кп 175/1, кп 173/1, кп 173/3, кп 165/17 и кп 168/3 на којој се и завршава између кп
168/1 и кп 167/2 код границе са суседним насељеним местом Рашковић-општина Кнић, све у КО
Кнић. (рођен у Книћу (1886 – 1969), министар просвете и унупашњих дела и правде пре Другог
светског рата, за време Првог светског рата био коњички потпоручник. Није био учесник Другог
светског рата)
30. Милорада Павића - улица почиње од улице 32 између кп 1659/4 и кп 1658/2, иде целом дужином
кроз кп 2136, завршава се код кп 2134, све у КО Кнић.
31. Војводе Радомира Путника - улица почиње од улице 21 код кп 2213/3, иде делом дуж кп 7/1, кп
6/1, кп 353 и кп 2120 на којој се и завршава између кп 2121/5 и кп 2119, све у КО Кнић.
32. Петра Куновчића - улица почиње од улице 2 између кп 13 и кп 4/1 иде делом дуж кп 3, кп 864/1,
на којој се завршава између кп 1652/4 и 1385/8, све у КО Кнић. (Петар Куновчић, рођен у Книћу 1884.
год., поручник у Првом светском рату, касније капетан, заслужан за еликтрификацију варошице
Кнић, добротвор и задужбинар)
33. Пуковника Милована Недића – улица почиње од улице 32 између кп 1396/2 и кп 1385/8, иде
делом дуж кп 864/1 и кп 110 на којој се завршава између кп 840/1 и кп 857, све у КО Кнић. (рођен у
Книћу 1866. год., командант Моравске дивизије у Балканским ратовима, командант Брегалничке
граничне дивизије, истакао се у Кумановској и Битољскох бици, носилац Карађорђеве звезде)
34. Марка Краљевића - улица почиње од улице 33 између кп 858/1 и кп 856 иде делом дуж кп 857 и
кп 891/3, на којој се завршава између кп 874 и кп 891/4, све у КО Кнић.
35. Милована Глишића - улица почиње од улице 33 између кп 856 и кп 840/3 иде делом дуж кп 110
и кп 299, на којој се и завршава између кп 1362/2 и кп 1796, све у КО Кнић.
36. Војводе Степе Степановића - улица почиње од улице 37, између кп 841/4 и кп 523/5, иде делом
дуж кп 241 и кп 289, завршава се између кп 290/1 и кп 265/5, све у КО Кнић.
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37. Кнеза Милоша - улица почиње од улице 33, код кп 840/3, иде целом дужином кроз кп 110,
завршава се између кп 109/1 и кп 111/2, све у КО Кнић.
38. Лазе Костића - улица почиње од улице 37, између кп 111/1 и кп 133, иде целом дужином кроз кп
122, завршава се између кп 119/1 и кп 123/1, све у КО Кнић.
39. Ђуре Јакшића - улица почиње од улице 33, између кп 1338/3 и кп 865/2, иде делом дуж кп 1337,
кп 583/3, кп 752 и кп 750, завршава се између кп 751/1 и кп 755/1, све у КО Кнић.
40. Максима Ђокића - улица почиње од улице 20, између кп 352 и кп 337/2, иде делом дуж кп 312,
кп 344/4, кп 344/3, кп 344/2, кп 1864, кп 1862/1 и кп 1837, завршава се између кп 1836/2 и кп 1838, све
у КО Кнић. (Максим Ђокић (1797-1851), био кмет од 1831. год. до 1846. год. веку, поклонио
земљиште за изградњу цркве у Книћу, сахрањен поред темеља исте)
41. Танаска Рајића - улица почиње од улице 29, између кп 2477/2 и кп 2477/7, иде делом дуж кп
2477/3, кп 2477/6, кп 2479/3 и кп 148/2, завршава се између кп 209 и кп 182, све у КО Кнић.
42. Вршић - улица почиње од улице 6 између кп 1635 и кп 1637/3, иде делом дуж кп 1636 и кп 1631/2,
на којој се завршава између кп 1631/3 и кп 1637/1, све у КО Кнић.
43. Стојана Новаковића - улица почиње од улице 3 између кп 1611/3 и кп 1605, иде целом дужином
кроз кп 1609, завршава се између кп 3523 и кп 3535, све у КО Кнић.
44. Војводе Живојина Мишића - улица почиње од улице 3 између кп 1499/1 и кп 1551, иде целом
дужином кроз кп 1463, завршава се између кп 1497/2 и кп 1557/2, све у КО Кнић.
45. Мике Аласа - улица почиње од улице 3 између кп 1504/3 и кп 1492/4, иде делом дуж кп 1200/1,
кп 1077, кп 1217/1, кп 1217/4, кп 1217/13, кп 1221/4, кп 1221/2, кп 1220/7, кп 1220/11, кп 1220/18,
1217/5 и кп 1220/13, завршава се код кп 1111/1, све у КО Кнић.
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46. Мајора Василија Луковића - улица почиње од улице 7 између кп 3591 и кп 3645/3, иде делом
дуж кп 3643 и кп 2180, на којој се завршава између кп 2965/1 и кп 2972, све у КО Кнић. (рођен у
Книћу, погинуо 1914. год. у борби против Аустроугара, јуначки предводећи свој батаљон на
узвишењу Бијела Глава, Јабланица, где постоји камени белег исклесан бајонетима сабораца, а пре
неколико година је на истом месту подигнут споменик мајору у сарадњи општина Чајетина, Прибој и
Рудо)
47. Васе Томића - улица почиње од улице 2 између кп 36/1 и кп 2191/1, иде целом дужином кроз кп
2186, завршава се између кп 2184/10 и кп 2187/3, све у КО Кнић. (рођен у Книћу, истакнути устаник
Другог српског устанка, учесник Боја на Љубићу у Другом српском устанку када је убио Ћаја-пашу
што је преокренуло ток боја)
48. Гргин поток - улица почиње од улице 47 између кп 2189/1 и кп 2191/1, иде целом дужином кроз
кп 2190, завршава се између кп 3006/3 и кп 3047, све у КО Кнић.
49. Јована Јовановића Змаја - улица почиње од улице 47 између кп 3028 и кп 2189/1, иде целом
дужином кроз кп 3029, завршава се између кп 3023/1 и кп 3034/6, све у КО Кнић.
50. Благоја Томића - улица почиње од улице 32 између кп 1652/1 и кп 1396/2, иде целом дужином
кроз кп 1397, завршава се између кп 1404 и кп 1403/3, све у КО Кнић. (рођен у Книћу 1779. год.,
истакнути учесник Првог и Другог српског устанка, учесник догађаја у Коњуши на Лазареву суботу
1815. год. када су погубљене турске харачлије, што је био повод за подизање Другог српског устанка)
51. Бранислава Нушића - улица почиње од улице 2 између кп 1644/3 и кп 1674/2, иде целом
дужином кроз кп 799, завршава се између кп 1319 и кп 1321, све у КО Кнић.
52 . Краља Милана Обреновића - улица почиње од улице 1 између кп 2679/1 и кп 2680, иде делом
дуж кп 2618, кп 2823 и кп 2822, завршава се између кп 2808 и кп 2834/2, све у КО Кнић.
53. Голо брдо - улица почиње од улице 45 између кп 1227/2 и кп 1229/13, иде делом дуж кп 1077, кп
1076, кп 1077, кп 1088/1, кп 1087/1 и кп 1086/1, завршава се код кп 1104/2, све у КО Кнић.
54. Десанке Максимовић - улица почиње од улице 32 између кп 1658/6 и кп 1385/5, иде целом
дужином кроз кп 1384, завршава се између кп 1817/3 и кп 2128, све у КО Кнић.
55. Јована Цвијића - улица почиње од улице 33 између кп 1348 и кп 1390/1, иде целом дужином кроз
кп 1370, завршава се између кп 1369 и кп 1373/1, све у КО Кнић.
56. Томе Вучића - улица почиње од улице 10 између кп 1281/2 и кп 1300, иде целом дужином кроз кп
1297, завршава се између кп 1460/3 и кп 1454/2, све у КО Кнић.
57. Милоша Обилића - улица почиње од улице 32 између кп 1657 и кп 1682/1, иде целом дужином
кроз кп 1648, завршава се између кп 1649/6 и кп 1672, све у КО Кнић.
58. Иве Андрића – улица почиње од улице 20, између кп 2279/3 и кп 2277, иде дуж кп 2279/4, 2277,
2281/1, 2283/7, 2283/2 и кп 2283/12, на којој се завршава између кп 2282/4 и кп 2283/13, све у КО
Кнић.
59. Железничка – улица почиње између кп 2559/5 и кп 2579, иде целом дужином кроз кп 2581/2 и
2559/2, завршава се између кп 2670 и кп 2559/3, све у КО Кнић.
60. Николе Тесле – улица почиње од улице 2, између кп 2197/5 и кп 2201/2, иде дуж кп 2026/2 до
улице 2, на којој се завршава између кп 2293/2 и кп 2289/17, све у КО Кнић.
61. Петра Кочића – почиње од улице 51, између кп 1423 и 1421, иде дуж кп 1422 до улице 9, на којој
се завршава између кп 1417/1 и кп 1430/1, све у КО Кнић.
62. Краља Петра Ослободиоца – улица почиње од улице 37 код кп 738 КО Драгушица, иде кроз кп
739 КО Драгушица, где се завршава између кп 725 КО драгушица и међне линије кп 117/1 КО Кнић и
кп 745 КО Драгушица. Улица је заједничка са суседним насељеними местом, Драгушица.
63. Ратаричка – улица почиње од улице 38, иде целом дужином кроз кп 822/1 КО Драгушица, на
којој се завршава између кп 743 КО Драгушица и међне линије кп 123/2 КО Кнић и кп 774 КО
Драгушица. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Драгушица.
64. Рибешка – улица почиње од кп 356, КО Кнић, иде целом дужином кроз кп. бр. 19, КО Рашковић,
на којој се завршава између кп 630/6, КО Рашковић и кп 370/1, КО Кнић. Улица је заједничка са
суседним насељеним местом, Рашковић.
65. Радоја Домановића – улица почиње између кп 2641/1 и кп 2641/2, иде целом дужином кроз кп
2641/5 и кп 2641/8, завршава се између кп 2641/11 и 2641/12, све у КО Кнић.
66. Бранка Радичевића – улица почиње између кп 2641/1 и кп 2645/1, иде целом дужином кроз кп
2641/5, завршава се код 2640/1, све у КО Кнић.
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67. Сретена Богићевића – улица почиње између кп 1694 и кп 1690/2, иде целом дужином кроз кп
1691, завршава се између кп 1694 и 1681, све у КО Кнић. (рођен у Книћу, (1839-1901), старешина
највећег пољопривредног домаћинства у Книћу у 19. веку, са Димитријем Михаиловићем највише
допринео изградњи цркве и школе у Книћу и развоју варошице Кнић. Делегат Скупштине Народне
банке. О његовом значају говори податак да га је у Книћу посетио краљ Александар Обреновић са
својом свитом 1897. год.)
68. Феликса Каница – улица почиње од улице 29 између кп 167/2, КО Кнић и кп 809/1, КО
Рашковић, иде дуж кп 167/1, 165/5, 148/2, све у КО Кнић и кп 698, КО Рашковић на којој се завршава
између кп 797/4 и кп 796, КО Рашковић.
Засеок 1. Паљевине - засеок се налази на кп 3782/1, кп 3780, кп 3785/8 и кп 3783/1, све у КО Кнић.

Draft

31. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 29. – страна 31

XX Насељено место Коњуша:
1. Таковског устанка - улица почиње између кп 438/1 и 435 код границе са суседним насељеним
местом Бело Поље-општина Горњи Милановац, иде кроз кп 436, кп 244, кп 388/4, кп 398/4, кп 498/2,
кп 556/3, кп 560/3, кп 568/3 и кп 625/3, завршава се код кп 638, код границе са суседним насељеним
местом Брестовац-општина Кнић, све у КО Коњуша.
2. Радоја Коњушанина - улица почиње од улице 1 између кп 436 и кп 457/2, иде целом дужином
кроз кп 244, завршава се између кп 708 и кп 472, све у КО Коњуша. (капетан Радоје из Коњуше се
истакао у борбама са Турцима за време Кочине Крајине, затим Карађорђевој војсци у Првом српском
устанку, а нарочито у борбама око Сјенице)
3. 21. октобра - улица почиње од улице 1 од кп 398/4, иде делом дуж кп 385/2 и кп 385/1, затим
прелази на кп 244 на којој се завршава између кп 270 и кп 273/3, све у КО Коњуша.
4. Милунке Савић - улица почиње од улице 9 од кп 638, иде целом дужином кроз кп 515, завршава
се између кп 504 и кп 518, све у КО Коњуша.
5. Јефимијина - улица почиње од улице 1 од кп 571, иде делом дуж кп 573/1, затим пресеца кп 573/2,
кп 580/2, кп 580/6 и кп 587/3, завршава се код кп 587/4, све у КО Коњуша.
6. Достина вода - улица почиње од улице 9 од кп 638, иде делом дуж кп 524 и кп 488, затим пресеца
кп 492/1, завршава се код кп 492/3, све у КО Коњуша.
7. Хиландарска - улица почиње од улице 6 од кп 524, иде делом дуж кп 692 и кп 835, завршава се
између кп 832 и кп 834, све у КО Коњуша.
8. Шумадијска - улица почиње од улице 10 између кп 887 и кп 886/1, иде делом дуж кп 638 и кп 889,
завршава се између кп 860 и кп 862/1, све у КО Коњуша.
9. Видовданска - улица почиње од кп 696, иде целом дужином кроз кп 638 уз границу са суседним
насељеним местом Брестовац-општина Кнић, завршава се код кп 889, све у КО Коњуша.
10. Бела вода - улица почиње од кп 888, иде целом дужином кроз кп 890 уз границу са суседним
насељеним местом Брестовац-општина Кнић, завршава се код кп 882, све у КО Коњуша.Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Брестовац.
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XXI Насељено место Кусовац:
1. Светог Саве – наставак истоимене улице из суседног насељеног места Топоница, почиње код
границе са суседним насељеним местом Топоница-општина Кнић између кп 31 и кп 47, иде целом
дужином кроз кп 49 и завршава се између кп 518 и кп 527, код границе са суседним насељеним
местом Борач-општина Кнић, све у КО Кусовац. Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Топоница.
2. Солунских бораца - улица почиње од улице 1 између кп 97 и кп 93, иде делом дуж кп 95, затим
прелази на кп 260/1 на којој се завршава између кп 381 и кп 390/3, све у КО Кусовац.
3. Стефана Немање - улица почиње од улице 1 између кп 35 и кп 32/2, иде делом дуж кп 48, затим
прелази на кп 188 на којој се завршава између кп 194 и кп 187/3, све у КО Кусовац.
4. Цара Душана - улица почиње од улице 1 између кп 261 и кп 88/2, иде целом дужином кроз кп
260/1 на којој се завршава између кп 361 и кп 324, све у КО Кусовац.
5. Светог Трифуна - улица почиње од улице 2 између кп 248/1 и кп 417, иде целом дужином кроз кп
227, на којој се и завршава између кп 228 и кп 225, све у КО Кусовац.
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XXII Насељено место Лесковац:
1. Пањевачка - почиње од границе са суседним местом Пајсијевић општина Кнић, између кп бр. 135
и 154, иде делом дуж кп. бр. 151/1 и 152, на којој се завршава између кп бр. 149/3 и 139, све у Ко
Лесковац.
2. Михајла Пупина - улица почиње од кп 2393/2, иде целом дужином кроз кп 2869, све у КО
Пајсијевић,наставља од границе са суседним местом Пајсијевић општина Кнић, између кп бр. 34 и
2/1, иде целом дужином кроз кп бр. 88, на којој се завршава између кп бр. 6 и 25/1, све у КО
Лесковац. Улица је заједничка са насељеним местом, Пајсијевић.
3. Котленичка – наставак истоимене улице из суседног насељеног места, Губеревац, почиње од
границе са суседним местом Губеревац, општина Кнић, између кп бр. 407/4, и 407/1, иде делом дуж
кп бр. 407/3, 408/7, 408/8, 408/10, 411/3 и 715/1, на којој се завршава између кп бр. 666 и 638, све у КО
Лесковац.Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Губеревац.
4. Лесковачка - почиње од улице 3. између кп .бр. 616 и 607, иде целом дужином кроз кп бр. 715/1 на
којој се завршава између кп. бр. 1315 и 1292/1, све у КО Лесковац.
5. Шпанско сокаче – почиње од улице 4, између кп бр. 549/1 и 565 , иде делом дуж кп бр. 720,721 и1
862, на којој се завршава између кп бр. 1696/2 и 1706/5, све у КО Лесковац.
6. Патријарха Павла – почиње од улице 4, између кп бр. 524 и 531, иде целом дужином кроз кп. бр.
527, на којој се завршава између кп. бр. 526 и 529, све у КО Лесковац.
7. Минушанска – Улица почиње од предложене Улице 3 између кп 616 и кп 667, иде делом дуж кп
716, кп 717 затим прелази на кп 1856 и кп 1688 на којој се завршава између кп 1574 и кп 1395, све у
КО Лесковац.
8. Николе Тесле - почиње од улице 7., између кп бр. 1616 и 1787, иде целом дужином кроз кп бр.
1863, на којој се завршава између кп.бр. 1610 и 1799, све у КО Лесковац.
9. Селиштанска – почиње од улице 3, између кп.бр. 607 и 633, иде делом дуж кп.бр. 718, пресеца
кп.бр. 603/2, 602/2, 737, 598/2, 493/2, 494/2, 490/2 и 489/3, затим прелази на кп бр. 727 и 729/1, и иде
до границе са суседним местом Пајсијевић- општина Кнић, завршава се између кп.бр. 750 и 80/3, све
у КО Лесковац.
10. Јосифа Панчића - почиње од улице 9. од кп. бр. 82, иде делом дуж кп. бр. 75, 92, 91/2 и 59/3,
завршава се између кп. бр. 59/2 и 59/4, све у КО Лесковац.
11. Косанска – почиње од улице 9, од кп бр. 726/5, иде целом дужином кроз кп. бр. 728, завршава се
између кп. бр. 1041 и 1033/1, све у КО Лесковац.
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XXIII Насељено мето Липница:
1. Рудничка – наставак истоимене улице из суседног насељеног места, Грабовац, почиње од
границе са суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић, између кп 1493/1 и кп 1495/1, иде
целом дужином кроз кп 947, пресеца кп 345, затим иде делом дуж кп 1153, пресеца кп 358/2 и кп
358/4, даље иде дуж кп 552, кп 2120, кп 398/1, кп 393 и кп 138 на којој се завршава између кп 372/1 и
кп 306, све у КО Липница. Улица је заједничка се суседним насељеним местом, Грабовац.
2. Гружанска - улица почиње од улице 1 између кп 1482/1 и кп 1323/1, иде делом дуж кп 1513/1, кп
1287/1 и кп 1152 на којој се завршава код кп 1143/3, уз границу са суседним насељеним местом
Грабовац, све у КО Липница.
3. Шумадијска - улица почиње између кп 1187 и кп 1196, иде делом дуж кп 1150 и кп 133 на којој се
завршава између кп 598/7 и кп 603, све у КО Липница.
4. Љубићка - улица почиње између кп 596 и кп 591/1, иде целом дужином кроз кп 582 на којој се
завршава између кп 1097 и кп 1100, све у КО Липница.
5. Јовашка - улица почиње од улице 3 између кп 1122 и кп 1125, иде делом дуж кп 1130 и кп 1126 на
којој се завршава између кп 1008 и кп 1062/1, све у КО Липница.
6. Гледићка - улица почиње од улице 1 између кп 1676/1 и кп 1720, иде делом дуж кп 559, затим
прелази на кп 1964 на којој се и завршава између кп 1962 и кп 1957/3, све у КО Липница.
7. Раде Шубакић - улица почиње од улице 3 између кп 770/1 и кп 771, иде делом дуж кп 776, кп 950
и кп 1129 на којој се завршава између кп 1064 и кп 1075, код границе са суседним насељеним местом
Љубић-општина Кнић, све у КО Липница. (рођена у Липници, (1918-1941), студент медицине, по
њеном имену носи назив ОШ у Гружи испред које је постављена биста, страдала за време Другог
светског рата)
8. Устаничка - улица почиње од улице 7 између кп 762 и кп 776, иде делом дуж кп 950 и кп 949,
завршава се између кп 1066 и кп 1084/2, све у КО Липница.
9. Солунска - улица почиње од улице 6 између кп 1721 и кп 1720, иде делом дуж кп 1847, затим
прелази на кп 1850 на којој се завршава између кп 1840 и кп 2087/2, све у КО Липница.
10. Видовданска - лица почиње од улице 3 између кп 805 и кп 815, иде целом дужином кроз кп 951
на којој се и завршава између кп 800 и кп 811/1, све у КО Липница.
11. Штављанска - улица почиње од улице 3 између кп 1028 и кп 1125, иде целом дужином кроз кп
586 на којој се завршава код кп 1033, све у КО Липница.
12. Доњомалска -улица почиње од улице 1 између кп 1339 и кп 1346, иде целом дужином кроз кп
1127, завршава се између кп 999/3 и кп 1017, све у КО Липница.
13. Милована Илића Минимакса - улица почиње од улице 1 између кп 1454 и кп 1352/1, иде делом
дуж кп 1521 и кп 1462/2, завршава се код кп 1470/3, све у КО Липница.
14. Др Николаја Николајевића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Гружаопштина Кнић од кп 1501/1, иде делом дуж кп 1501/4, кп 1502/3, кп 1502/1 и кп 2112/1 на којој се
завршава, све у КО Липница. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Гружа. (живео
крајем 18. и у првој половини 19. века, оснивач прве школе у гружанском крају 1818. године, у
Честину поред манастира Каменац на којо постоји мермерна табла са његовим именом као оснивача)
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15. Хајдук Вељкова - улица почиње од улице 1 између кп 1491/3 и кп 1491/4, иде делом дуж кп
1491/1, кп 1291/1, кп 1291/3, кп 1291/2, кп 1291/1, кп 1290/5, кп 1290/4, кп 1290/3, кп 1290/7, кп 1290/6
и кп 1290/1, завршава се код кп 1290/2, код границе са суседним насељеним местом Грабовацопштина Кнић, све у КО Липница.
16. Омладинска - улица почиње од улице 12 између кп 1340 и кп 1345/3, иде делом дуж кп 1351,
затим прелази на кп 1266/10 на којој се завршава између кп 1267 и кп 1270/4, све у КО Липница.
17. Мајсторска - улица почиње од улице 1 између кп 367/3 и кп 368/1, иде делом дуж кп 355/1, затим
прелази на кп 138 и кп 164/2 на којој се завршава између кп 166/1 и кп 289/2, све у КО Липница.
18. Добровољачка - улица почиње од улице 1 од кп 1672/2, иде делом дуж кп 1672/1, затим прелази
на кп 901, кп 898/2, кп 892/3 и кп 944 на којој се завршава између кп 881/1 и кп 917/5, све у КО
Липница.
Засеок 1. Чаловићи - засеок се налази на кп 1580/2, кп 1580/1, кп 1579/8 и кп 1579/9, све у КО
Липница. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 2. Обреновићи - засеок се налази на кп 411, кп 412, кп 413 и кп 407/2, све у КО Липница.
(најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 3. Илићи - засеок се налази на кп 688, све у КО Липница. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 4. Стефановићи - засеок се налази на кп 719/1, кп 720/1, кп 721, кп 713/3, кп 714/2, кп 714/1,
кп 713/2, кп 715/1 и кп 715/2 , све у КО Липница. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 5. Благојевићи – засеок се налази на кп 497/1, кп 498, кп 496 и кп 495/2, све у КО Липница.
(најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 6. Секулићи - засеок се налази на кп 836, кп 837 и кп 838/1, све у КО Липница. (најбројнија
фамилија у засеоку)
Засеок 7. Филиповићи - засеок се налази на кп 872/1, кп 873 и кп 702, све у КО Липница. (најбројнија
фамилија у засеоку)
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XXIV Насељено мето Љубић:
1. Равни гај - улица почиње између кп 639/2 и 625/3 од границе са суседним насељеним местом
Вучковица-општина Кнић, иде целом дужином кроз кп 970, завршава се код кп 1373, код границе са
суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић, све у КО Љубић. Улица је делом заједничка
са суседним насељеним местом, Грабовац.
2. Вука Караџића - улица почиње од улице 1 између кп 1186/1 и кп 1182/2, иде делом дуж кп 1179,
затим иде дуж кп 972, завршава се између кп 957 и кп 225, све у КО Љубић.
3. Љубићка - улица почиње од улице 2 између кп 1043 и кп 1056, иде целом дужином кроз кп 445,
завршава се између кп 967 и кп 957, све у КО Љубић.
4. Данице и Косте Шамановић - улица почиње од улице 3 између кп 1054/2 и кп 865/3, иде целом
дужином кроз кп 1061, завршава се између кп 1068/2 и кп 1075/2, све у КО Љубић. (Коста Шамановић
- рођен у Пајсијевићу 1842. год. - 1927. год., мајор и командант, учествовао у српско-бугарском и
српско-турском рату, задужбинар болнице у Равном гају, општина Кнић и цркве у Пајсијевићу.
Даница Шамановшћ - рођена у Балосавама (1855 - 1913), са супругом Костом Шамановић
задужбинар болнице у Равном гају, добротвор „Материнског и свештеничког удружења“, добротвор
Дома стараца и старица у Београду, Фонда за помагање сиромашнима, Друштва за подизање Дома
Светог Саве )
5. Гружанска - улица почиње од улице 1 између кп 640 и кп 638/1, иде делом дуж кп 765 затим
прелази на кп 969, завршава се између кп 853 и кп 854, све у КО Љубић.
6. Улица јасења - улица почиње од улице 5 између кп 638/2 и кп 637, иде целом дужином кроз кп
442, завршава се између кп 463 и кп 604, све у КО Љубић.
7. Пљешевачки пут - наставак истоимене улице из суседног насељеног места Вучковица, почиње
од границе са суседним насељеним местом Вучковица-општина Кнић, између кп 13/2 и кп 23/2, иде
делом дуж кп 40 и кп 541, завршава се између кп 495 и кп 530/1, све у КО Љубић. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Вучковица.
8. Шумадијска - улица почиње од улице 3 између кп 972 и кп 201/3, иде целом дужином кроз кп 445,
завршава се између кп 1340 и кп 1343 код границе са суседним насељеним местом Липница-општина
Кнић, све у КО Љубић.
9. Голочелска - улица почиње од границе са суседним насељеним местима Вучковица-општина Кнић
и Голочело-град Крагујевац, од кп 27, КО Љубић, иде целом дужином кроз кп 42, КО Љубић, целом
дужином кроз кп 1087, КО Голочело, иде целом дужином кроз кп 450, завршава се код кп 96, КО
Љубић. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Голочело, град Крагујевац.
10. Деспота Ђурђа - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Голочело-општина
Крагујевац, од кп 97, иде делом дуж кп 441, прелази на кп 442, завршава се између кп 119/4 и кп
147/1, све у КО Љубић.
11. Димитрија Давидовића - улица почиње од улице 10, између кп 299/1 и кп 301/3, иде делом дуж
кп 444, затим прелази на кп 248, завршава се између кп 239 и кп 240/1, све у КО Љубић.
12. Горњи крај - улица почиње од улице 11, између кп 304 и кп 303/3, иде делом дуж кп 327, пресеца
кп 313, затим иде дуж кп 336 завршава се између кп 283/1 и кп 331, све у КО Љубић.
13. Војислава Илића - улица почиње од улице 3 између кп 887 и кп 904/3, иде делом дуж кп 889 и кп
929/3, пресеца кп 933/4 и завршава се код кп 930/4, све у КО Љубић.
Засеок 1. Горња мала - засеок се налази на кп 321/1 и кп 321/2, све у КО Љубић.
Засеок 2. Коса - засеок 2 се налази на кп 1263/3, кп 1264, кп 1263/1 и кп 1263/5, све у КО Љубић.
Засеок 3. Живковићи - засеок 3 се налази на кп 468, кп 469, кп 470, кп 472 и кп 473, све у КО Љубић.
(најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 4. Голубац - засеок се налази на кп 325, кп 352/2, кп 351, кп 350/1 и кп 359, све у КО Љубић.
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XXV Насељено мето Љуљаци:
1. Краља Милана Обреновића - почиње од границе са суседним местом Липовац општина Горњи
Милановац, између кп бр. 692 и 61, иде делом дуж кп бр. 196, пресеца кп бр. 195/2, затим прелази на
кп.бр. 197 на којој се завршава између кп.бр. 92/1 и 213/2, све у КО Љуљаци. Улица је заједничка са
суседним насељеним местом, Липовац, општина Горњи Милановац.
2. Др Драгослава Срејовића - почиње од улице 1., од кп бр. 196, иде кроз кп.бр. 122/11, 123/2, 154/3,
155, 861 и 1289, завршава се између кп бр. 1278 и 1449/1, све у КО Љуљаци. (1931-1996, познати
археолог пореклом из Љуљака).
3. Проте Томислава Марковића - почиње од улице 2., од кп.бр.155 иде делом дуж кп бр. 153,
пресеца кп. бр. 146, затим прелази на кп бр. 145/1, где се завршава између кп. бр. 1198 и 1201, све у
КО Љуљаци. (рођен у Добрачи (1940-2004),основао у Дортмунду Православну заједницу „Свети
Петар Цетињски“, први организовао наставу веронауке за српску децу, ктитор цркве Светог Јована у
Љуљацима, где је и сахрањен)
4. Баја Пивљанина - почиње од улице 3., од кп бр. 145/1, иде делом дужкп.бр. 1285, затим прелази
на кп бр. 1286, на којој се завршава између кп бр. 1142 и 1139, све у КО Љуљаци. (позната историјска
личност, предак фамилије Марковић из Љуљака)
5. Др Жике Марковића - почиње од улице 4., између кп. бр. 1075 и 1126, иде целом дужином кроз
кп. бр. 1285, где се завршава између кп. бр. 1241/1, и 1289, све у КО Љуљаци. (1927-2007, професордоктор, написао преко 40 научних радова, писац, према његовој књизи сниман серијал Звезде су очи
ратника и Крв тече солунска)
6. Танаска Рајића – почиње од улице 3. од кп бр. 145/1, иде делом кроз кп бр. 1283, затим кроз кп бр.
1284 и пресеца кп бр. 1228/3, где се и завршава између кп бр. 1227 и 1238, све у КО Љуљаци.
7. Кадијевачка - почиње од улице 2., од кп бр. 861, иде делом кроз кп бр. 865, пресеца кп бр. 1289,
затим прелази на кп.бр. 2214, где се завршава између кп бр. 1809 и 1818/1 све у КО Љуљаци.
8. Светог Николе - почиње од улице 5, од кп. бр. 1285, иде целом дужином кроз кп.бр. 1289, и
заврашава се између кп.бр. 716/2 и 1766, све у КО Љуљаци.
9. Воје Танкосића – почиње од улице 7., између кп. бр. 865 и 2214, иде целом дужином кроз кп. бр.
1289, завршава се између кп. бр. 1770 и 1774/1, све у КО Љуљаци.
10. Краља Петра I - почиње од улице 7., од кп бр. 2214, иде целом дужином кроз кп бр. 2213,
завршава се између кп бр. 2240/2 и 2032/2, све у КО Љуљаци
11. Стефана Немање - почиње од улице 13., од кп бр. 1821, између кп бр. 2173 и 2155/2, иде дуж кп
бр. 2145, затим пресеца кп бр. 2186 на којој се завршава између кп бр. 2183/2 и 2135/3, све у КО
Љуљаци.
12. Милоша Обилића - почиње од улице 13., од кп. бр. 1821, иде дуж кп. бр. 2217 и 99997, затим
пресеца кп. бр. 2194/1 и 2194/2, на којој се завршава између кп. бр. 2192/2 и 2195/2, све у КО Љуљаци.
13. Кнеза Лазара - почиње од кп. бр. 1928, пресеца кп бр. 1929, затим иде делом дуж кп бр. 99996
,2168 и 1821, на којој се завршава између кп бр. 2172 и 2155/2, све у КО Љуљаци. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Опланић.
14. Солунских ратника – почиње од улице 7. од кп. бр. 2214, иде делом дуж кп. бр. 1819, пресеца кп
бр. 1289, затим прелази на кп бр. 867 где се завршава између кп бр. 615 и 547, све у КО Љуљаци.
15. Карађорђева – почиње од улице 14, између кп бр. 1819 и 867, иде делом дуж кп. бр. 1819, затим
прелази на кп. бр. 868 где се завршава између кп. бр. 538 и 522, све у КО Љуљаци.
16. Женевска – почиње од улице 7, од кп. бр. 865, иде делом дуж кп.бр. 666, пресеца кп бр. 662 и 661,
затим прелази на кп бр. 866, где се завршава између кп бр. 621 и 867 све у КО Љуљаци.
17. Светог Јована – почиње од улице 9. од кп бр. 1289, иде делом кроз кп бр. 1766, 1765, 1498, 1521,
и 1519/2 на којој се завршава између кп бр. 1520 и 1519/1, све у КО Љуљаци.
18. Др Жике Петронијевића – почиње од улице 17, од кп бр. 1765, иде делом кроз кп бр. 1431, 1764
и 1283, на којој се завршава између кп бр. 1560 и 1389, све у КО Љуљаци. (Живорад Петронијевић
(1939-2001), научни радник, рођен у Љуљацима, творац уџбеника „Основи електротехнике“)
19. Цара Николаја – почиње од улице 18, између кп бр. 1512 и 1510, иде делом кроз кп. бр. 1511,
1558 и 1574, на којој се завршава измнеђу кп бр. 1575 и 1549, све у КО Љуљаци.
20. Душана Силног - почиње од улице 17., између кп бр. 1447 и 1456, иде целом дужином кроз кп
бр. 1766, на којој се завршава између кп бр. 2091 и 2087, све у КО Љуљаци.
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21. Мајсторска – почиње од улице 21., између кп бр. 1732 и 2087, иде делом кроз кп бр. 1766, тзатим
прелази на кп бр. 2216, на којој се завршава између кп бр. 2116 и 2126, све у КО Љуљаци.
22. Жупана Николе Алтомановића - почиње од улице 2. од кп бр. 861, иде делом дуж кп бр. 862,
390, 385, 386 и 1102/1,где се завршава између кп бр. 942 и 387/1, све у КО Љуљаци.
23. Кнеза Радована Бакића – улица почиње од кп 2232/2, иде делом кроз кп 851, КО Гривац, прелази
у суседно насељено место Баре-општина Кнић и иде кроз кп 1852, КО Баре где се завршава између кп
2231, КО Љуљаци и кп 1850/2, КО Баре. Улица је заједничка са суседним насељеним местима,
Баре и Гривац. (био из угледне властелинске породице у 16. веку, држао у свом поседу село Гривац)
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XXVI Насељено место Опланић:
1. Орашанска – улица почиње од границе са суседним насељеним местом Љуљаци-општина Кнић од
кп 4, иде делом кроз кп 107, затим прелази на кп 105/1 на којој се завршава, између кп 103 и кп 284/2
код границе са суседним насељеним местом Гривац-општина Кнић, све у КО Опланић.
2. Гвозденог пука - улица почиње од улице 1 од кп 105/1, иде целом дужином кроз кп 108, завршава
се између кп 268 и кп 317/1, све у КО Опланић.
3. Милана Гружанина - улица почиње између кп 343/2 и кп 398/2, иде целом дужином кроз кп 580/1,
завршава се између кп 707 и кп 584, код предложене улице 6, све у КО Опланић. (Милан Ћировић,
рођен у Опланићу, погинуо на Дренку у Првом светском рату, по њему настала игра-песма „У коло се
ухветила до Милана Гружанина“)
4. Војводе Путника - улица почиње од кп 1639, иде делом дуж кп 1703 уз границу са суседним
насељеним местом Топоница-општина Кнић, затим прелази на кп 1595 на којој се и завршава између
кп 1590/4 и кп 1599/2, све у КО Опланић.
5. Брђанска - улица почиње од кп 584 од улице 6, иде делом дуж кп 965/2, затим прелази на кп 1706
на којој се завршава између кп 900/1 и кп 900/2, све у КО Опланић.
6. Гружанска - улица почиње између кп 126/1 и кп 133/2, иде делом дуж кп 221, затим прелази на кп
584, пресеца кп 1704 на којој се завршава код кп 1691, код границе са суседним насељеним местом
Топоница-општина Кнић, све у КО Опланић.
7. Томе Здравковића - улица почиње од улице 5 од кп 965/2, иде делом дуж кп 971, затим пресеца кп
923/6, кп 923/7, кп 923/8 и кп 1636/5, прелази на кп 972 на којој се завршава између кп 1642 и кп
1646/2, све у КО Опланић.
8. Старо село - улица почиње од улице 6 од кп 221, иде делом дуж кп 224/1, затим прелази на кп 1391
на којој се завршава између кп 1172/1 и кп 1119, све у КО Опланић.
9. Крагујевачки до - улица почиње од улице 8 између кп 132 и кп 140/1, иде целом дужином кроз кп
224/1, завршава се између кп 1034/1 и кп 1035, све у КО Опланић.
10. Карађорђева - улица почиње од улице 8 од кп 1391, иде делом дуж кп 1396, затим прелази на кп
1124 на којој се завршава између кп 1118 и кп 1113, све у КО Опланић.
11. Војводе Петра Бојовића - улица почиње од улице 8 од кп 1391, иде делом дуж кп 1004, затим
прелази на кп 1393 на којој се завршава између кп 1013/2 и кп 1111/2, све у КО Опланић.
12. Бранка Радичевића - улица почиње од улице 11 од кп 1393, иде делом дуж кп 1394, затим
прелази на кп 1392, завршава се код кп 1396, све у КО Опланић.
13. Кнеза Милоша - улица почиње од улице 6 од кп 584, иде делом дуж кп 968, затим прелази и иде
дуж кп 965/1 и кп 722, на којој се завршава код кп 720, уз границу са суседним насељеним местом
Топоница-општина Кнић, све у КО Опланић. Улица је заједничка са суседним насељеним местом,
Топоница.
14. Солунска - улица почиње од улице 13 од кп 965/1, иде целом дужином кроз кп 701, на којој се
завршава између кп 735 и кп 753, све у КО Опланић.
15. Опланићка - улица почиње од улице 6 од кп 584, иде делом дуж кп 967, кп 701 и кп 762/2, затим
пресеца кп 763, кп 760 и кп 758/1 на којој се завршава између кп 869 и кп 757, све у КО Опланић.
16. Улица јединства - улица почиње од улице 6 између кп 126/1 и кп 133/1, иде целом дужином кроз
кп 221, на којој се завршава између кп 124/1 и кп 115/2, све у КО Опланић.
17. Кнеза Лазара – улица почиње од кп 99996, иде целом дужином кроз кп 2168, границом са
насељеним местом, Љуљаци, на којој се завршава код кп 1821, све у КО Љуљаци. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Љуљаци.
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XXVII Насељено место Пајсијевић:
1. Пајсијевачка - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Грабовац-општина Кнић,
између кп 318/1 и кп 328/2, иде целом дужином кроз кп 2771 на којој се завршава између кп 357/1 и
кп 395/4, све у КО Пајсијевић.
2. Ћуковац - улица почиње од улице 4 између кп 2771 и кп 379/1, иде делом дуж кп 379/2, кп 296/15,
кп 296/12, кп 296/11, кп 295/3, кп 908/3, кп 905/12, кп 900/3, кп 2759/1, кп 267/1, кп 265/6, кп 2759/3,
кп 261/3 и кп 2748/3, на којој се завршава између кп 252/2 и кп 24/10, све у КО Пајсијевић.
3. Радивоја Кораћа - улица почиње од улице 1 између кп 350/1 и кп 332/1, иде делом дуж кп 2767 и
кп 2755 на којој се завршава између кп 202 и кп 134, све у КО Пајсијевић.
4. Арсенија Чарнојевића - улица почиње од улице 1 између кп 386/1 и кп 378/2, иде делом дуж кп
2771, кп 2775, кп 2818/1 и кп 2813/1, на којој се завршава између кп 1280/1 и кп 1278, све у КО
Пајсијевић.
5. Туцачког напера - улица почиње од предложене Улице 4 између кп 584/1 и кп 437/3, иде делом
дуж кп 2777 и кп 2778, завршава се између кп 2507 и кп 2493 све у КО Пајсијевић.
6. Косте Шамановића - улица почиње од улице 5 између кп 584/2 и кп 583, иде делом дуж кп 2780,
кп 2789 и кп 2790, завршава се између кп 2523 и кп 2422/1 све у КО Пајсијевић. (рођен у Пајсијевићу
1842. год. - 1927. год., мајор и командант, учествовао у српско-бугарском и српско-турском рату,
задужбинар болнице у Равном гају, општина Кнић и цркве у Пајсијевићу)
7. Доловачка - улица почиње од улице 6 између кп 619 и кп 620, иде делом дуж кп 2789, кп 2868 и кп
2878, завршава се код кп 2557, све у КО Пајсијевић.
8. Данице Шамановић - улица почиње од улице 4 између кп 926 и кп 584/4, иде целом дужином кроз
кп 2816, завршава се између кп 2072/1 и кп 2027, све у КО Пајсијевић. (рођена у Балосавама (1855 1913), са супругом Костом Шамановић задужбинар болнице у Равном гају, добротвор „Материнског
и свештеничког удружења“, добротвор Дома стараца и старица у Београду, Фонда за помагање
сиромашнима, Друштва за подизање Дома Светог Саве)
9. Грабачка - улица почиње од улице 8 од кп 2816, иде целом дужином кроз кп 2830, завршава се
између кп 1682/1 и кп 1733, све у КО Пајсијевић.
10. Плочанска - улица почиње од улице 1 између кп 378/2 и кп 357/1, иде делом дуж кп 2786 и кп
2749 на којој се завршава између кп 195/1 и кп 196/3, све у КО Пајсијевић.
11. Поток - улица почиње од улице 10 између кп 376 и кп 373, иде делом дуж кп 2749, кп 2761, кп
2700/1 и кп 193/1 на којој се завршава између кп 282/2 и кп 210/2, све у КО Пајсијевић.
12. Трњаци - улица почиње од улице 4 између кп 1262/2 и кп 976, иде делом дуж кп 2814/1, кп 2808,
кп 2796, кп 1165/1, кп 2799, кп 2891, кп 2798, кп 2797, 2796 и кп 2752, завршава се између кп 821 и кп
820, све у КО Пајсијевић.
13. Грчка коса - улица почиње од улице 12 између кп 1249/2 и кп 1250, иде целом дужином кроз кп
2811, завршава се између кп 1756 и кп 1203, све у КО Пајсијевић.
14. Котленичка - улица почиње од улице 12 између кп 1193 и кп 1243, иде делом дуж кп 2808, кп
2806, кп 2811 и кп 2811/1, завршава се између кп 2098/1 и кп 2111/2 све у КО Пајсијевић.
15. Дуго поље - улица почиње од улице 12 између кп 1007/2 и кп 1007/1, иде делом дуж кп 2795 и кп
2752, завршава се између кп 1001/2 и кп 998/2 све у КО Пајсијевић.
16. Виноградска - улица почиње од улице 4 између кп 973/1 и кп 957/4, иде целом дужином кроз кп
2819, завршава се између кп 969/1 и кп 958/1 све у КО Пајсијевић.
17. Михајла Пупина - улица почиње од улице 7 од кп 2393/2, иде целом дужином кроз кп 2869,
завршава се код кп 2395, све у КО Пајсијевић. Улица је заједничка са насељеним местом,
Лесковац.
18. Светосавска - улица почиње границе са суседним насељеним местом Грабовац, иде целом
дужном кроз кп 1232, на којој се завршава код кп 1115, све у КО Грабовац. Улица је заједничка са
суседним насељеним местом, Грабовац.
Засеок 1. Мачија стопа - засеок се налази на кп 88, кп 89, кп 99, кп 100, кп 101, кп 105, кп 106, кп
107/6, кп 107/1 и кп 107/8, све у КО Пајсијевић.
Засеок 2. Брана - засеок се налази на кп 1028/2, кп 1028/4, кп 999/5, кп 999/3 и кп 999/8, све у КО
Пајсијевић.
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XXVIII Насељено место Претоке:
1. Јеремије Гагића - улица почиње између кп 577/1 и кп 578/1, иде делом дуж кп 565 на којој се
завршава између кп 1508 и кп 537, све у КО Претоке. (рођен у Претокама (1783-1859), 1807. год.
постао секретар Правутељствујушћег совјета, био познати трговац који је помагао устанике Првог
српског устанка)
2. Светог Саве - улица почиње од улице 1 између кп 572 и кп 579/1, иде делом дуж кп 573 и кп
1271/1 на којој се завршава између кп 1240/4 и кп 1320 код границе са суседним насељеним местом
Бумбарево брдо-општина Кнић, све у КО Претоке.
3. Кнеза Милана Обреновића - улица почиње од улице 2 од кп 1240/4, иде целом дужином кроз кп
2254, завршава се код кп 2452, све у КО Претоке. Улица је заједничка са суседним насељеним
местом, Бумбарево брдо.
4. Незнаног јунака - улица почиње од улице 1 између кп 1461 и кп 1508, иде делом дуж кп 565, кп
1447, кп 334 и кп 97, на којој се завршава између кп 178/1 и кп 198, све у КО Претоке.
5. Моме Капора - улица почиње од улице 2 између кп 1149 и кп 1268, иде делом дуж кп 1189, кп
1785, кп 1743, кп 1734, кп 644/1 и кп 1513 на којој се завршава између кп 1517/1 и кп 1510/2, све у КО
Претоке.
6. Владимира Ћоровића - улица почиње од улице 9 између кп 2297/3 и кп 2359, иде делом дуж кп
2001 и кп 1987, завршава се између кп 644/1 и кп 1988, све у КО Претоке.
7. Димитрија Давидовића - улица почиње од улице 6 између кп 2300 и кп 2297/3, иде целом
дужином кроз кп 2254, завршава се између кп 2255 и кп 2245, све у КО Претоке.
8. Николе Пашића - улица почиње од улице 6 између кп 1843/1 и кп 2001, иде делом дуж кп 1841, кп
1840 и кп 1204, завршава се између кп 2499 и кп 2500, све у КО Претоке.
9. Улица јединства - улица почиње од улице 6 између кп 2359 и кп 2376, иде делом дуж кп 2254 и кп
1822, завршава се између кп 1823/4 и кп 2028, све у КО Претоке.
10. Милеве Марић Ајнштајн - улица почиње од улице 2 између кп 863 и кп 895/2, иде делом дуж кп
894 и кп 583, на којој се завршава код кп 892, све у КО Претоке. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Радмиловић.
11. Исидоре Секулић - улица почиње од улице 2 између кп 862/1 и кп 1164, иде делом дуж кп 1165 и
кп 1761, на којој се и завршава између кп 1760 и кп 1497, све у КО Претоке.
12. Краља Вукашина - улица почиње од улице 3 од кп 2452, иде целом дужином кроз кп 2254,
завршава се између кп 2383 и кп 2400, све у КО Претоке.
13. Станоја Главаша - улица почиње између кп 504 и кп 1196, иде делом дуж кп 506 и кп 520,
завршава се код кп 510, све у КО Претоке. Улица је заједничка са суседним насељеним местом,
Радмиловић.
14. Мајора Миленка Тепића - улица почиње од предложене Улице 1 између кп 1461 и кп 533, иде
делом дуж кп 510, кп 246, кп 253, кп 83, кп 97 и кп 177 на којој се завршава између кп 158 и кп 178/4,
све у КО Претоке. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Борач.
15. Мајке Јевросиме - улица почиње од улице 14 између кп 384/1 и кп 491, иде целом дужином кроз
кп 510, на којој се завршава између кп 390/1 и кп 463, све у КО Претоке.
16. Брежак - лица почиње од улице 5 између кп 1739 и кп 1737/1, иде делом дуж кп 1734, кп 1668 и
кп 1535, на којој се завршава између кп 1879/1 и кп 1651/1, све у КО Претоке.
17. Гаврила Принципа - улица почиње од улице 16 од кп 1634/1, иде делом дуж кп 1651/1, кп 1635,
кп 1636, кп 1535, кп 1643, кп 1565, кп 565, кп 173, кп 177 и кп 154, завршава се између кп 160/2 и кп
145, све у КО Претоке.
18. Грбова - улица почиње од улице 6 између кп 2330/2 и кп 2324, иде целом дужином кроз кп 2325,
завршава се између кп 2251 и кп 2313, све у КО Претоке.
19. Војводе Живојина Мишића – улица почиње од кп 2254, КО Претоке, иде целом дужином кроз
кп 585, КО Бумбрарево Брдо на којој се завршава између кп 2296, КО Претоке и кп 593, КО
Бумбарево Брдо. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Бумбарево Брдо.
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Засеок 1. Чкипићи-засеок се налази на кп 1945, кп 1944, кп 1943, кп 1941 и кп 1940, све у КО
Претоке. (најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 2. Танасковићи-засеок се налази на кп 1819/10 и кп 1821, све у КО Претоке. (најбројнија
фамилија у засеоку)
Засеок 3. Ражаница-засеок се налази на кп 1711, кп 1709, 1725 и кп 1724, све у КО Претоке.
Засеок 4. Јевтовићи-засеок се налази на кп 1904/4, кп 1913/3 и кп 1859/1 све у КО Претоке.
(најбројнија фамилија у засеоку)
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XXIX Насељено место Радмиловић:
1. Краљице Марије Карађорђевић - почиње између кп бр. 817/2 и 833/2, од границе са суседним
насељеним местом Претоке–општина Кнић , иде делом дуж кп бр. 633, пресеца кп бр. 367, затим иде
дуж кп бр. 46, завршава се између кп бр. 45 и 56, код границе са суседним местом Борач општина
Кнић- све у КО Радмиловић .
2. Царице Милице - почиње од улице 1. између кп бр. 604 и 603/1, иде целом дужином кроз кп бр.
53, на којој се завршава између кп бр. 51 и 54/2, све у КО Радмиловић.
3. Кнегиње Љубице – почиње од улице 2., између кп бр. 537/4 и 515/1, иде целом дужином кроз кп
бр. 160, завршава се између кп бр. 183 и 207/2, све у КО Радмиловић.
4. Стефана Дечанског – почиње од улице 2. између кп бр. 509 и 59/3, иде целом дужином кроз кп бр.
130 на којој се завршава између кп бр. 111 и 135, све у КО Радмиловић.
5. Поп Радмилова - почиње од улице 1. између кп бр. 847 и 849/1, иде делом дуж кп бр. 848, 860 и
872, завршава се код кп бр. 873, све у КО Радмиловић. (село је добило назив по легенди о попу
Радмилу кога су Турци мучили и убили пошто није одао где је сакрио злато и црквено звоно)
6. Стеванданска – почиње од улице 1. од кп бр. 729 иде делом дуж кп бр. 723, 337 и 728, завршава се
између кп бр. 1222 и 1224, све у КО Радмиловић. (средњовековна црква у Радмиловачком гају је
славила Светог Стефана).
7. Краља Петра I – почиње од улице 1. између кп.бр. 738 и 744/3, иде целом дужином кроз кп.бр.741
на којој се завршава између кп. бр. 1158 и 1159 све у КО Радмиловић.
8. Јове Добраче - улица почиње од улице 1 између кп 746/2 и кп 420/1, иде целом дужином кроз кп
404 на којој се завршава између кп 775/1 и кп 385 код границе са суседним насељеним местом Борачопштина Кнић, све у КО Радмиловић. (Jован Димитријевић (1765-1839), устаник у Првом и Другом
српском устанку и кнез гружански, заједно са Томом Вучићем Перишићем и другима погубио турске
порезнике 1815. год. у Коњуши, што је био повод за подизање Првог српског устанка)
9. Господар Јевремова - почиње од улице 8. између кп. бр. 405 и 406, иде целом дужином кроз кп.
бр. 376, на којој се завршава између кп.бр. 377 и 375, код границе са суседним местом Борач
општина Кнић, све у КО Радмиловић.
10. Деспота Ђурђа Бранковића - улица почиње од улице 8 између кп 775/1 и кп 773/2, иде делом
дуж кп 774 и кп 777, завршава се код кп 1191 код границе са суседним насељеним местом Претокеопштина Кнић, све у КО Радмиловић.
11. Хајдук Вељкова - улица почиње од улице 10 између кп 1144 и кп 1068/2, иде целом дужином
кроз кп 1096, завршава се између кп 1058 и кп 1080 код границе са суседним насељеним местом
Борач-општина Кнић, све у КО Радмиловић.
12. Михаила Драгића - улица почиње од улице 10 између кп 1101 и кп 1142, иде делом дуж кп 1184,
кп 1111 и кп 1112, завршава се између кп 1113/1 и кп 1041/1 код границе са суседним насељеним
местом Борач-општина Кнић, све у КО Радмиловић. (као студент Јована Цвијића, писао о Гружи, од
1909. год. до 1911. год. испитивао гружанска насеља и порекла фамилија, објавио дело „Гружаантропогеографска испитивања“)
13. Милеве Марић Ајнштајн – улица почиње од кп 894, КО Претоке, иде целом дужином кроз кп
583, КО Претоке, на којој се завршава између кп 892, КО Претоке и кп 728, КО Радмиловић. Улица је
заједничка са суседним насељеним местом, Претоке.
14. Станоја Главаша - улица почиње између кп 504, КО Претоке и кп 1196, КО Радмиловић, иде
целом дужином кроз кп 506, КО Претоке, на којој се завршава између кп 1198, КО Радмиловић и кп
500, КО Претоке. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Претоке.
15. Кнеза Александра Карађорђевића - улица почиње од границе са суседним насељеним местом
Борач-општина Кнић, од кп 3229, КО Борач иде целом дужином кроз кп 3230, КО Борач на којој се
завршава између кп 1055, КО Радмиловић и кп 2581, КО Борач. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Борач.
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Засеок 1. Вучићевића брдо- засеок се налази на кп.бр. 191, 188/3 и 184, све у КО Радмиловић.
(најбројнија фамилија у засеоку)
Засеок 2. Камењак –засеок се налази на кп.бр. 283/2, 284 и 285, све у КО Радмиловић.
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XXX Насељено место Рашковић:
1. Рашковачка - почиње између кп бр. 148 и 42/1, иде делом дуж кп.бр. 19, затим иде дуж кп бр.
357/1 и 826, завршава се између кп бр. 810/1 и 809/1, код границе санасељеним местом Кнић –
општина Кнић, све у КО Рашковић.
2. Солунских хероја - почиње од улице 1. , од кп бр. 357/1, иде делом дуж кп бр. 69, затим прелази на
кп бр. 46/1, на којој се завршава између кп бр. 53/2 и 48 , све у КО Рашковић.
3. 28. августа - Улица почиње од предложене Улице 1 између кп 417/1 и кп 448/2, иде делом дуж кп
255, пресеца кп 446/2 и кп 428/3 затим иде дуж кп 255 и кп 113 на којој се завршава између кп 237/5 и
кп 216/10, све у КО Рашковић.
4. Рибешка – почиње од улице 1. од кп.бр. 357/1, иде целом дужином кроз кп.бр. 19, завршава се код
кп.бр. 599/4, код границе са местом Кнић–општина Кнић све у КО Рашковић.Улица је заједничка са
суседним насељеним местом, Кнић.
5. Брђанска- почиње од улице 4. између кп бр. 626/1 и 631/1, иде целом дужином кроз кп бр. 587 на
којој се завршава између кп бр. 602/1 и 607/1, све у КО Рашковић.
6. Деспота Стефана Лазаревића – почиње од улице 3., између кп. бр. 327/2 и 431/5, иде делом дуж
кп.бр. 332, 822, 825 и 821 на којој се завршава код кп. бр. 599/2, код границе са суседним насељеним
местом Кнић -општина Кнић, све у КО Рашковић.
7. Карађорђева –почиње од улице4, између кп бр. 665/1 и 667, иде целом дужином кроз кп бр. 568 на
којој се завршава између кп бр. 574/2, и 575/6, све у КО рашковић.
8. Омладинска – почиње од улице 1. између кп. бр. 347/1 и 189, иде целом дужином кроз кп.бр. 198,
на којој се завршава између кп.бр. 358/1 и 196, код границе са суседним насељеним местом Брњица–
општина Кнић, све у КО Рашковић.

Draft

31. 12. 2018.

Службени гласник општине Кнић

Број 29. – страна 47

XXXI Насељено место Суморовац:
1. Војводе Петра Бојовића - улица почиње од улице 3 од кп 355 између 337 и 390, иде целом
дужином кроз кп 375/3, на којој се завршава између кп 563/1 и кп 551, све у КО Суморовац.
2. Главна - улица почиње између кп 565/2 и кп 567/3, иде делом дуж кп 355, затим пресеца кп 377/2,
кп 377/3, кп 366/3 и поново се враћа на кп 355 на којој се завршава између кп 358 и кп 359/1, код
границе са суседним насељеним местом Вучковица-општина Кнић, све у КО Суморовац.
3. Хајдук Вељкова - улица почиње између кп 541/1 и 463/1, иде целом дужином кроз кп 337,
завршава се на кп 355, све у КО Суморовац.
4. Виногради - улица почиње од улице 2 између кп 367 и кп 366/2, иде делом дуж кп 355, затим
пресеца кп 323 и наставља дуж кп 296 на којој се завршава између кп 274 и кп 276, код границе са
суседним насељеним местом Вучковица-општина Кнић, све у КО Суморовац.
5. Шумадијска - улица почиње од кп 337 од улице 3, иде целом дужином кроз кп 132, завршава се
између кп 433/3 и кп 427/1, све у КО Суморовац.
6. Танаска Рајића - улица почиње од кп 337 од улице 3, иде делом кроз кп 459/1, кп 459/3 и кп 460 на
којој се завршава између кп 462 и кп 469/3, све у КО Суморовац.
7. Пирамида - улица почиње од 282/2, иде целом дужином кроз кп 395, на којој се завршава код кп
296, целом дужином иде уз границу са суседним насељеним местом Вучковица-општина Кнић, све у
КО Суморовац. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Вучковица.
8. Мочилска - улица почиње од 2504/4, иде целом дужином кроз кп 2091 уз границу са суседним
насељеним местом Забојница и завршава се код кп 2120. Улица је заједничка са суседним
насељеним местом, Забојница.
Засеок 1. Црквина - засеок 1 се налази на кп 412 између кп 410, кп 411 и кп 413. Све у КО
Суморовац.
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XXXII Насељено место Топоница:
1. Видовданска - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Опланић-општина Кнић,
између кп 1113 и кп 1118/1, иде целом дужином кроз кп 1277, завршава се између кп 1104/1 и кп 1127,
све у КО Топоница.
2. Српских владара - улица почиње од улице 1 од кп 1277, иде делом дуж кп 1271, прелази на кп
1265, затим иде уз границу са суседним насељеним местом Бечевица дуж кп 1262, завршава се код кп
442/3, све у КО Топоница. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Бечевица.
3. Горњогружанска - улица почиње од улице 9 између кп 486/2 и кп 1252/8, иде целом дужином кроз
кп 1285, на којој се завршава између кп 48/1 и кп 49/2, код границе са суседним насељеним местом
Љуљаци-општина Кнић, све у КО Топоница.
4. Стефана Првовенчаног - улица почиње од улице 7 од кп 1261, иде целом дужином кроз кп 1256/1
на којој се и завршава између кп 317 и кп 287, све у КО Tопоница.
5. Краља Милутина - улица почиње од улице 7 од кп 1261, иде делом дуж кп 1259 и кп 1256/1 на
којој се и завршава између кп 348 и кп 346, све у КО Топоница.
6. Данка Поповића - улица почиње између кп 1265 и кп 1271 од улице 2, иде целом дужином кроз кп
1264, на којој се завршава између кп 434/4 и кп 442/3 код границе са суседним насељеним местом
Бечевица, све у КО Топоница.
7. Шумадијска - улица почиње од кп 434/4, иде делом дуж кп 1262 и кп 1261 све уз границу са
суседним насељеним местом Бечевица-општина Кнић, завршава се код кп 1256/1, све у КО Бечевица.
Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Бечевица.
8. Мике Аласа - улица почиње од улице 2 од кп 1271, иде делом дуж кп 1272, пресеца кп 1281,
завршава се код кп 1273, између кп 881 и кп 882 све у КО Топоница.
9. Светог Николе - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Бечевица-општина
Кнић, од предложене Улице 7 код кп 1262, иде делом дуж кп 1263, затим пресеца кп 1281, иде дуж кп
1252/9 на којој се завршава између кп 486/2 и кп 522/3, све у КО Топоница.
10. Цара Душана - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Опланић-општина
Кнић, између кп 887 и кп 886, иде целом дужином кроз кп 1267/2, на којој се завршава између кп
696/1 и кп 714, све у КО Топоница.
11. Кнеза Милоша - улица почиње од кп 520/2, иде целом дужином кроз кп 1257 све уз границу са
суседним насељеним местом Опланић-општина Кнић, завршава се код кп 1266. Улица је заједничка
са суседним насељеним местом, Опланић.
12. Симонидина - улица почиње од улице 2 од кп 1271, иде делом кроз кп 848/1, кп 850/1, кп 769 и кп
786/5 на којој се завршава између кп 863/4 и кп 863/6, све у КО Топоница.
13. Светог Саве – улица почиње од улице 1, између кп 1057/1 и кп 1184, иде целом дужином кроз кп
1277 до границе са суседним насељеним местом Кусовац, све у КО Топоница, одакле се наставља као
истоимена и заједничка улица са суседним насељеним местом, Кусовац.
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XXXIII Насељено место Врбета :
1. Главна - улица почиње од границе са суседним насељеним местом Балосаве-општина Кнић, од кп
810/2, иде делом дуж кп 949, затим прелази на кп 643/1 и кп 652 на којој се завршава између кп 361 и
кп 335, све у КО Врбета.Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Балосаве.
2. Краља Владислава - улица почиње од улице 1 између кп 438/2 и кп 408, иде делом дуж кп 649, кп
655 и кп 657 на којој се завршава између кп 515/2 и кп 516/2, све у КО Врбета.
3. Милунке Савић - улица почиње од улице 1 између кп 389 и кп 380, иде целом дужином кроз кп
648 на којој се завршава између кп 383 и кп 350, све у КО Врбета.
4. Цара Лазара - улица почиње од улице 1 између кп 436/2 и кп 409/4, иде делом дуж кп 650, кп 420,
кп 419 и кп 637, завршава се између кп 158 и кп 178, све у КО Врбета.
5. Кнегиње Милице - улица почиње од улице 1 између кп 198 и кп 199, иде делом дуж кп 638/1 и кп
182, завршава се између кп 175 и кп 174, све у КО Врбета.
6. Доситејева - улица почиње од улице 1 између кп 201 и кп 202, иде делом дуж кп 639 и кп 640,
завршава се код кп 217, све у КО Врбета.
7. Сибнички пут - улица почиње од улице 2 између кп 494 и кп 531/1, иде целом дужином кроз кп
659 на којој се завршава између кп 965 и кп 966, код границе са суседним насељеним местом
Сибница-општина Краљево град, све у КО Врбета.
8. Јелене Анжујске - улица почиње од улице 1 између кп 781/1 и кп 780, иде целом дужином кроз кп
653 на којој се завршава између кп 440/2 и кп 445/1, све у КО Врбета.
9. Карабој - улица почиње од кп 132, иде целом дужином кроз кп 344/1 на којој се и завршава код кп
7/3, целом дужином иде уз границу са суседним насељеним местом Балосаве, општина Кнић. Улица
је заједничка са суседним насељеним местом, Балосаве.
Засеок 1. Церјанка - засеок се налази на кп 102, све у КО Врбета.
Засеок 2. Бубања – Томовићи - засеок се налази на кп 769, све у КО Врбета. (најбројније фамилије у
засеоку)
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XXXIV Насељено место Вучковица:
1. Борачка -улица почиње између кп 143/1 и кп 146/1 од границе са суседним насељеним местом
Суморовац-општина Кнић, иде целом дужином кроз кп 232, завршава се код кп 218/5, код границе са
суседним насељеним местом Ђурисело-град Крагујевац, све у КО Вучковица.
2. Камењарска - улица почиње између кп 193/2 и кп 208/2, иде делом дуж кп 235, затим иде дуж кп
236, завршава се код кп 284, све у КО Вучковица.
3. Патријарха Павла - улица почиње од улице 2 између кп 176 и кп 236, иде делом дуж кп 235,
затим прелази на кп 233 на којој се завршава између кп 764/2 и кп 889/3, све у КО Вучковица.
4. Добрице Ћосића - улица почиње од улице 3, између кп 265 и кп 407/1, иде делом дуж кп 406, кп
752 и кп 437 завршава се између кп 441 и кп 436/2, све у КО Вучковица.
5. Николе Тесле - улица почиње од улице 1 од кп 218/5, иде делом дуж кп 241 уз границу са суседним
насељеним местом Ђурисело, затим прелази на кп 626 на којој се завршава између кп 582/3 и кп
602/2, све у КО Вучковица. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Ђурисело, град
Крагујевац.
6. Иловаче - улица почиње од улице 3 између кп 496 и кп 493, иде делом дуж кп 494, пресеца кп 487,
иде делом дуж кп 518, кп 529, кп 646, кп 339, затим пресеца кп 582/1, кп 582/2 и кп 582/3, завршава се
код кп 626, све у КО Вучковица.
7. Велимира Зимоњића - улица почиње од улице 3 између кп 809 и кп 807, иде целом дужином кроз
кп 808 на којој се завршава између кп 915/2 и кп 903/2, све у КО Вучковица. (рођен у Вучковици
1880-1962, капетан у Првом светском рату, носилац више одликовања и Карађорђеве звезде)
8. Краљице Наталије - улица почиње од улице 19 између кп 1491 и кп 1486/2, иде делом дуж кп
1713/1, затим прелази 1455 на којој се завршава између кп 1460/3 и кп 1451, све у КО Вучковица.
9. Јеврема и Милеве Барлов - улица почиње од улице 8 између кп 1564/2 и кп 1448, иде делом дуж
кп 1713/1, завршава се између кп 1367 и кп 1362, све у КО Вучковица. (живели у Вучковици у другој
половини 19. века. Милева Барлов, у помен пок. супруга Јеврема, члана Касације, донатор изградње
прве школе у Вучковици 1893. год., документи коресподенције који потврђују чињенице оверени у
Државном архиву, Београд)
10. 14. октобра - улица почиње од улице 9 између кп 1442 и кп 1428/2, иде делом дуж кп 1431,
завршава се између кп 1435/2 и кп 1430/1, све у КО Вучковица.(датум сеоске славе)
11. Липа - улица почиње од улице 9 између кп 1317 и кп 1318, иде делом дуж кп 1313, завршава се
код кп 684 код границе са суседним насељеним местом Ђурисело-општина Кнић, све у КО
Вучковица.
12. Тетребуше - улица почиње од улице 9 између кп 1592/2 и кп 1593/4, иде целом дужином кроз кп
1244, завршава се између кп 1518/3 и кп 1629/10, све у КО Вучковица.
13. Томе Вучића Перишића - улица почиње од улице 9 од кп 1721, иде делом дуж кп 1722 уз границу
са суседним насељеним местом Ђурисело-општина Крагујевац град, затим иде дуж кп 1723 и кп 2191
уз границу са суседним насељеним местом Голочело-општина Крагујевац град, завршава се код кп
2172/9, све у КО Вучковица. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Голочело, град
Крагујевац.
14. Мајданска - улица почиње од улице 9 између кп 1367 и кп 1379/2, иде целом дужином кроз кп
1713/1, завршава се између кп 1843/2 и кп 1844, све у КО Вучковица.
15. Железничка - улица почиње од улице 14 од кп 1713/1 иде делом дуж кп 1826, кп 1681 и кп
1638/1 на којој се и завршава између кп 1780 и кп 1638/2, све у КО Вучковица.
16. Данице и Косте Шамановић - улица почиње од кп 2173/2 од границе са суседним насељеним
местом Голочело-општина Крагујевац град, иде делом дуж кп 2190, кп 2187 и кп 2601 на којој се
завршава између кп 2576/2 и кп 2572/2, код границе са суседним насељеним местом Кнић-општина
Кнић, све у КО Вучковица.
17. Гружанска - улица почиње између кп 1846/1 и кп 2173/2 од границе са суседним насељеним
местом Голочело-општина Крагујевац град, иде целом дужином кроз кп 2187 на којој се завршава код
кп 2190, све у КО Вучковица.
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18. Моравска - улица почиње од улице 16, између кп 2092/3 и кп 2111/2, иде делом дуж кп 2110, кп
2189, кп 2061 и кп 2188 на којој се завршава између кп 1990/5 и кп 2625, све у КО Вучковица.
19. Старог млина - улица почиње од улице 6 између кп 503 и кп 542/2, иде делом дуж кп 487, затим
прелази на кп 808 на којој се завршава између кп 1490 и кп 1486/2, све у КО Вучковица.
20. Орашанска - улица почиње од улице 16, од кп 2187, иде целом дужином кроз кп 2637/10 на којој
се завршава између кп 2637/12 и кп 2637/9, код границе са суседним насељеним местом Љубићопштина Кнић, све у КО Вучковица.
21. Изворска - улица почиње од улице 3, од кп 233, иде целом дужином кроз кп 400, завршава се
између кп 398/1 и кп 401/1, све у КО Вучковица.
22. Стенска - улица почиње од улице 3, од кп 233, иде целом дужином кроз кп 389, завршава се
између кп 382 и кп 385/1, све у КО Вучковица.
23. Змајевачка - улица почиње од улице 1 између кп 144/6 и кп 93/1, иде целом дужином кроз кп 231,
завршава се између кп 143/1 и кп 92/4, код границе са суседним насељеним местом Суморовацопштина Кнић све у КО Вучковица.
24. Краља Александра - улица почиње од улице 2 између кп 176 и кп 165, иде делом дуж кп 234,
пресеца кп 172/2, затим иде делом дуж кп 233 на којој се завршава између кп 185/1 и кп 186/1, све у
КО Вучковица.
25. Шумадијска - улица почиње од улице 15 између кп 1868/3 и кп 1792, иде целом дужином кроз
1718 на којој се завршава између кп 1784/4 и кп 1788/1, све у КО Вучковица.
26. Пљешевачки пут - улица почиње од улице 16, од кп 2162/3, иде целом дужином кроз кп 2156 до
границе са суседним насељеним местом Љубић-општина Кнић, све у КО Вучковица одакле се
наставља као истоимена и заједничка улица са суседним насељеним местом, Љубић.
27. Светог Саве - улица почиње од улице 3 између кп 489 и кп 478, иде целом дужином кроз кп 487
на којој се завршава између кп 488/1 и кп 517/1, све у КО Вучковица.
28. Пирамида - улица почиње од 282/2, иде целом дужином кроз кп 395, на којој се завршава код кп
296, све у КО Суморовац. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Суморовац.
Засеок 1. Ловачки - засеок се налази на кп 2184, кп 1996/1, кп 1993 и кп 1969. Све у КО Вучковица.
Засеок 2. Тунелски - засеок се налази на кп 1763, кп 1765, кп 1914 и кп 1764. Све у КО Вучковица.
Засеок 3. Поље - засеок се налази на кп 1569, кп 1574/1, кп 1574/4, кп 1574/3 и кп 1574/2. Све у КО
Вучковица.
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XXXV Насељено место Забојница:
1. Попова липа - улица почиње између кп 643/2 и 553/4, иде целом дужином кроз кп 350, завршава
се на кп 996, између кп 931 и кп 170, све у КО Забојница.
2. Патријарха Павла - улица почиње од улице 1, између кп 931 и кп 1018/1, иде делом дуж кп 996,
затим прелази на кп 1463, на којој се завршава између кп 1464 и кп 1462/2, код границе са суседним
насељеним местом Дубрава-општина Кнић, све у КО Забојница.
3. Капетана Милутина Карановића - улица почиње од улице 2 од кп 996, иде целом дужином кроз
кп 826 и завршава се између кп 851 и кп 845, све у КО Забојница. (рођен 1841. год. у Забојници,
погинуо у Првом српско-турском рату 1877. год. у боју на Нишору, одликован Таковским крстом,
био командант батаљона Шабачке бригаде)
4. Брђанска - улица почиње од улице 2 од кп 966, иде делом дуж кп 1002, затим прелази на кп 1884/2
на којој се завршава између кп 1891 и кп 1626, све у КО Забојница.
5. Петра Кочића - улица почиње од улице 1 од кп 350, иде делом дуж кп 580, затим прелази на кп
582 на којој се завршава између кп 615 и кп 625, све у КО Забојница.
6. Благоја Лекића - улица почиње од улице 2 од кп 966, иде целом дужином кроз кп 1404 и завршава
се између кп 1515 и кп 1563, све у КО Забојница. (рођену Забојници, живео у 19. веку, био
представник Груже у Светоандрејској скупштини 1858. год.)
7. Девет Југовића - улица почиње од кп 350 од предложене улице 1, иде делом дуж кп 644, затим
прелази на кп 674, завршава се између кп 725 и кп 870, код предложене Улице 8, све у КО Забојница.
8. Анастасије Немањић - улица почиње између кп 815 и кп 644, иде целом дужином кроз кп 772,
завршава се између кп 869 и кп 877/1, све у КО Забојница.
9. Хајдук Станка - улица почиње од улице 7 од кп 674, иде делом дуж кп 874, затим пресеца кп
880/2, кп 880/1, кп 606/1, кп 606/2 и завршава се на кп 638, између кп 608 и кп 605, све у КО
Забојница.
10. Грубина - улица почиње од улице 1 између кп 1018/1 и кп 995, иде делом дуж кп 996, затим
пресеца кп 2231/1, кп 2244 и кп 2246/2 на којој се завршава, код границе са суседним насељеним
местом Суморовац-општина Кнић, све у КО Забојница. (хајдучица Груба коју су убили њени другови
хајдуци када су сазнали да је жена, њен гроб се налази изнад потока Видарице у Забојници. Описано
у књизи Михајла Драгића)
11. Станише Марковића - улица почиње од улице 2 од кп 966, иде целом дужином кроз кп 894 и
завршава се између кп 892 и кп 895, све у КО Забојница. (обер капетан, живео у Забојници,
учествовао у ослобођењу Србије од Турака у саставу аустријске војске, војсковођа и градитељ, 1717.
год. са принцом Евгенијем Савојским успешно ратовао против Турака на Дунаву)
12. Неше Лептира - улица почиње од улице 2 од кп 1463, иде делом дуж кп 2007/3, кп 1942/2, кп
1921/3, кп 2007/1, кп 2014/1, кп 2015/7, кп 2015/6, кп 2115/2, кп 2138/4 и кп 2374/2, завршава се на кп
2091 код границе са суседним насељеним местом Суморовац-општина Кнић, све у КО Забојница (по
Ненаду Радуловић, певачу групе ,,Последња игра лептира, који је водио порекло из Забојнице)
13. Млински пут - улица почиње од улице 12 од кп 2008, иде делом дуж кп 2007/1, затим прелази на
кп 1815 на којој се завршава између кп 1830/2 и кп 1804, све у КО Забојница.
14. Ивана Оташевића Солунца - улица почиње од улице 13 од кп 2007/1, иде целом дужином кроз
кп 1815, на којој се завршава између кп 2015/5 и кп 2115/1, све у КО Забојница. (рођен у Забојници,
истакнути учесник Првог светског рата, ратник на Солунском фронту, носилац Карађорђеве звезде и
ордена Милоша Обилића)
15. Чађевачка - улица почиње од улице 14 између кп 2015/6 и кп 2288, иде делом дуж кп 1815, затим
прелази на кп 2374/1 на којој се завршава између кп 2373/2 и кп 2351, све у КО Забојница.
16. Мочилска - улица почиње од кп 2092, иде целом дужином кроз кп 2091, на којој се завршава код
кп 2524/6, све у КО Забојница. Улица је заједничка са суседним насељеним местом, Суморовац.
17. Михаила Оташевића - улица почиње од улица 16 од кп 2091, иде целом дужином кроз кп 2131,
на којој се завршава између кп 2130 и кп 2126, све у КО Забојница. (рођен у Забојници, познати
устаник против Турака, био у пратњи кнеза Милоша 1815. год. на преговорима о миру са Куршидпашом, након преговора био задржан као таоц и убијен)
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18. Кнеза Михаила - улица почиње од улице 1, између кп 1545 и кп 1949, иде целом дужином кроз
кп 1537 на којој се завршава између кп 1528 и кп 1952/2, све у КО Забојница.
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XXXVI Насељено место Жуње:
1. Жуњска - улица почиње од кп 103/3 од границе са суседним насељеним местом Гунцати-општина
Кнић, иде делом дуж кп 1160/2 и кп 1160/1, пресеца кп 456/1, затим иде делом дуж кп 1161 и кп
646/1, завршава се између кп 926 и кп 936/3, све у КО Жуње.
2. Слатинска - улица почиње од улице 1, између кп 713/1 и кп 729/13, иде делом дуж кп 727/3,
прелази на кп 114/6 и кп 813/2, завршава се код кп 818/1, све у КО Жуње.
3. Гружанска - улица почиње од улице 1 између кп 729/28 и кп 750/1, иде делом дуж кп 222/1,
пресеца кп 669/3, затим иде делом дуж кп 307/4, кп 304/1 и кп 221/1, завршава се између кп 280/1 и кп
304/2, све у КО Жуње.
4. Староселска - улица почиње од улице 1 између кп 672/1 и кп 431/1, иде делом дуж кп 334/3,
пресеца кп 773, затим наставља делом дуж кп 114/6, завршава се код кп 824, све у КО Жуње.
5. Мајданска - улица почиње од улице 4 између кп 841 и кп 857, иде целом дужином кроз кп 856,
завршава се између кп 831/1 и кп 867/2, све у КО Жуње.
6. Језерска - улица почиње од улице 1 између кп 751/1 и кп 760/1, иде целом дужином кроз кп 416/1,
завршава се између кп 417 и кп 404, све у КО Жуње.
7. Чукаричка - улица почиње од улице 6 између кп 413 и кп 411, иде делом дуж кп 412, пресеца кп
314/3 и кп 315, затим иде дуж кп 312/3 и кп 312/4 завршава се између кп 312/1 и кп 314/2, све у КО
Жуње.
8. Вишњевачка - улица почиње од улице 1 између кп 987/2 и кп 936/3, иде делом дуж кп 934, кп
955/1, кп 586/1, кп 559/1 и кп 565/3, завршава се између кп 565/5 и кп 565/4, све у КО Жуње.
9. Котленичка - улица почиње од улице 1 између кп 926 и кп 978/2, иде целом дужином кроз кп 934,
завршава се код кп 1028/2, код границе са суседним насељеним местом Гунцати-општина Кнић, све у
КО Жуње.
10. Шумадијска - улица почиње од улице 9, између кп 1020/1 и кп 933, иде делом дуж кп 893, кп 912
и кп 884, пресеца кп 883/5, кп 883/4, кп 883/3, кп 883/2, кп 883/1, кп 667/1 и кп 667/2 на којој се
завршава уз границу са суседним насељеним местом Гунцати-општина Кнић, све у КО Жуње. Улица
је заједничка са суседним насељеним местом, Гунцати.
11. Ћуревачка - улица почиње од улице 1 између кп 430/1 и кп 447/6, иде делом дуж кп 334/1, затим
прелази на кп 380/1 и кп 513, завршава се између кп 519/1 и кп 517, све у КО Жуње.
12. Јована Златоустог - улица почиње од улице 11 између кп 323 и кп 333/1, иде целом дужином
кроз кп 221/1, завршава се између кп 301/2 и кп 300, све у КО Жуње.
13. Пањевачка - улица почиње од улице 8, између кп 956 и кп 609, иде делом дуж кп 1063, затим
пресеца кп 1068/1, иде делом дуж кп 1084/1 и кп 1075/11 на којој се завршава између кп 1075/2 и кп
1075/1, све у КО Жуње.
14. Рибарска - улица почиње од улице 1 између кп 651/2 и кп 462/1, иде делом дуж кп 480, кп 479/5 и
кп 486/1, затим пресеца кп 486/2 и кп 485/2, и даље иде дуж кп 491/2 и кп 492 на којој се завршава код
кп 491/1, све у КО Жуње.
15. Врлетничка - улица почиње од улице 9, између кп 1025/3 и кп 1000/1, иде целом дужином кроз
кп 1001, на којој се завршава између кп 1036/2 и кп 995, све у КО Жуње.
Засеок 1. Дивље ливаде - засеок се налази на кп 125/1, кп 122/1, 192/3, кп 192/4, кп 132/5, кп 192/7 и
кп 192/8, све у КО Жуње.
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Члан 3.
Саставни део ове одлуке је Елаборат уличног система за подручје општине Кнић, који је
израдио Републички геодетски завод и сагласност Министарства државне управе и локалне
самоуправе, бр. 015-05-00118 од 17.12. 2018 године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Кнић.
Број: 119-1373/2018-01
У Книћу,31.12.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.12.2018. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. Закон и 47/2018 ), члана 6. става 1. тачке 3., а у вези са чланом 60., члана 11. став
Закона о финансирању локалне самоуправе самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16. др. закон, 96/17 и 89/2018 – усклађ. дин износи),, члана 35.
став 1. тачка 14. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, бр. 95/08 и „Службени гласник
општине Кнић“, број 3/16), донела је:

ОДЛУКУ

о локалним комуналним таксама за територију општине Кнић
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Кнић и утврђују се
обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
3. Држање средстава за игру („Забавне игре“);
Члан 3.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксени обвезник).
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права предмета и услуга.
Члан 4.
Утврђивање и наплату таксе, осим таксе за држање моторних друмских и прикључних возила
врши Општинска управа општине Кнић a на основу података из службене евиденције, поднетих
пријава и других података а од значаја су за утврђивање таксене обавезе.
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила плаћа се приликом
регистрације и обнављања регистрације возила.
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Члан 5.
Комунална такса уведена овом Одлуком плаћа се у новцу, уплатом на прописани уплатни рачун
локалних јавних прихода у износу који је утврђен у таксеној тарифи, ако овом Одлуком није
другачије решено.
Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такси су изворни приход Буџета
општине Кнић.
Комунална такса се утврђује и плаћа за период који је за сваки вид таксе утврђен у таксеној
тарифи ове Одлуке.
Комунална такса која се утврђује у годишњем износу, плаћа се месечно, у висини 1/12
годишњег износа таксе и то до 15-ог у месецу, за претходни месец.
За комуналну таксу која се утврђује решењем у годишњем износу, обвезник је дужан да до
доношења решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину, плаћа месечне аконтације у
висини таксене обавезе за последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и плаћа
такса.
Разлика између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе,
обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању таксене
обавезе за текућу годину.
Таксени обвезник је дужан да пре отпочињања коришћења права предмета и услуга, поднесе
пријаву за утврђивање таксене обавезе и у прилогу одговарајуће доказе о тачности података који су
наведени у пријави (решење, одобрење, дозвола, лична исправа, финансијски извештај и др.)
Таксени обвезник који је поднео таксену пријаву, у случају промене података које су од утицаја
на постојање и висину таксене обавезе, подноси нову пријаву и то у року од 15 дана од дана настале
промене.
Ако таксени обвезник не поднесе таксену пријаву, или поднесе пријаву са нетачним подацима
или не пријави промену података, надлежна организациона јединица Општинске управе општине
Кнић, утврдиће таксену обавезу на основу података којима располаже, или на основу података
надлежног органа који врши упис у Регистар привредних субјеката.
Члан 6.
Комуналну таксу не плаћају када права, предмете и услуге за чије је коришћење прописано
плаћање локалне комуналне таксе користе у сврху вршења делатности за које су основани: државни
органи, организације и установе и остали видови организованог вршења послова из области:
васпитања, образовања, спорта и физичке културе, културе, хуманитарног деловања, социјалне и
здравствене заштите, јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Кнић.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан. 7
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај обвезник таксе - правно лице ако:
1. Не поднесе или не поднесе пријаву у року прописаном овом Одлуком а почне са коришћењем
права, предмета или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе Овом
одлуком;
2. Не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу промену;
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 5.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 25.000,00 динара казниће се обвезник таксе - предузетник ако
учини прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се обвезник таксе - физичко лице ако учини
прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 8.
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У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате,
повраћаја, прекњижавања, застарелости наплате, принудне наплате и свега осталог што није посебно
предвиђено овом Одлуком примењује се Закон којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Таксена тарифа је саставни део ове Одлуке.
Члан 10.
Даном почетка примене ове Одлуке о локалним комуналним таксама престаје да важи Одлука о
локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Кнић“, бр 11/12... 28/17).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнић“ а примењује се од 01.01.2019. године.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају:
1. Предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим предузетника који
обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 17.730,00 динара.
2. Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у мала, која имају
годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који обављају делатности
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), локалну комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 24.500,00 динара.
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у средња правна
лица, који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који обављају
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору у годишњем износу од 37.532,00 динара.
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у велика правна
лица, (осим правних лица који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека) плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у годишњем
износу од 49.920,00 динара.
5. Правна лица која су према закона којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и
мала правна лица и предузетници а обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
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казина, коцкарница, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека, локалну комуналну таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу и то:
Шифра класификације делатности

Годишњи износ таксе у динарима

H53.10 Поштанске активности јавног сервиса
J61.10 Кабловске телекомуникације
K65.12 Неживотно осигурање; К65.11 Животно
осигурање
G47.30 Трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама
K64.19 Остало монетарно посредовање

139.000,00
139.000,00
110.000,00
110.000,00
119.450,00

D35.1 Производња, пренос и дистрибуција електричне
енергије;
D35.11 Производња електричне енергије;
D35.13 Дистрибуција електричне енергије; D35.14
Трговина електричном енергијом; D35.12 Пренос
електричне енергије
B06.10 Експлоатација сирове нафте
C23.51 Производња цемента
G46.35 Трговина на велико дуванским производима
R92.00 Коцкање и клађење

219.000,00

110.000,00
90.000,00
90.000,00
220.000,00

Предузетници и правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у
мала, а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, (осим предузетника и правних лица који
обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, коцкарница,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), не плаћају локалну
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени
обвезник обавља делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту, дворишту, степеништу,
улазним вратима, поштанском сандучету или било ком другом делу објекта у коме се налазе
пословне просторије таксеног обвезника.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Под делатностима из овог тарифног броја, подразумевају се делатности у смислу важећих аката
о класификацији делатности.
Таксени обвезници, правна лица обавезни су да сваке године достављавају верификовано
обавештење о разврставању по величини од стране Агенције за привредене регистре, у смислу Закона
којим се уређује рачуноводство као и финансијски извештај за годину која претходи години за коју се
утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном простору, најкасније до 15. марта у
години за коју се врши утврђивање таксене обавезе.
Таксени обвезници, предузетници обавезни су да сваке године достављају документацију о
исказаном годишњем приходу за годину која претходи години за коју се утврђује комунална такса за
истицање фирме на пословном простору, најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање
таксене обавезе.
Ослобађају се плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју, у временском периоду од три
године узастопно, предузетници или правна лица која на територији општине Кнић започну
делатност, почев од године започете делатности и који у ту сврху запосле и имају на раду за период
за који се ослобађају, најмање 4 радника са пребивалиштем на територији општине Кнић.
Право на ослобађање стичу достављањем одговарајућих доказа о броју запослених радника за сваку
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годину посебно за коју је предвиђено ослобађање овим Тарифним бројем, Општинској управи
општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе.
Изузимају се од ослобађања од плаћања комуналне таксе по овом ставу предузетници и правна
лица која започну и обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга, ноћних барова и дискотека.
Правна лица и предузетници, који већ обављају делатност на триторији општне Кнић (осим
правних лица и предузетника који обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), ослобађају се плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју, у временском периоду
од три године узастопно, уколико, почев од прве године за коју траже ослобађање, запосле и имају на
раду за период за који се ослобађају, поред већ запослених радика, најмање још 8 радника са
пребивалиштем на територији општине Кнић. Право на ослобађање стичу достављањем
одговарајућих доказа о броју додатно запослених радника за сваку годину посебно за коју је
предвиђено ослобађање овим Тарифним бројем, Општинској управи општине Кнић – Одељењу за
финансије, буџет и изворне приходе.
Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа
општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе.
Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода 840716111843 -35 модел 97 позив на број одобрења (контролни број)-044 (ПИБ/ЈМБГ).
Тарифни број 2.
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
утврђује се локална комунална такса и то:
1)
Ред.
Износи у динарима
За теретна возила
бр.
1
за камионе до 2 т носивости
1.640,00
2
за камионе од 2 т до 5 т носивости
2.180,00
3
за камионе од 5 т до 12 т носивости
3.820,00
4
за камионе преко 12 т носивости
5.450,00
2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)....................................540,00
3)
Ред.
Износи у динарима
За путничка возила
бр.
1
до 1.150 цм3
540,00
2
преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
1.090,00
3
преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
1.630,00
4
преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
2.180,00
5
преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
3.290,00
6
преко 3.000 цм3
5.450,00
4)
Ред.
бр.
1
2
3
4
5

Износи у динарима

За мотоцикле
до 125 цм3
преко 125 цм3 до 250 цм3
преко 250 цм3 до 500 цм3
преко 500 цм3 до 1.200 цм3
преко 1.200 цм3

440,00
650,00
1.090,00
1.320,00
1.630,00
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5) За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту....................................50,00
6)
Ред.
Износи у динарима
За прикључна возила: теретне приколице,
бр.
полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета
1
до 1 т носивости
440,00
2
од 1 т до 5 т носивости
760,00
3
од 5 т до 10 т носивости
1.040,00
4
од 10 т до 12 т носивости
1.420,00
5
носивости преко 12 т
2.180,00
7)
Ред.
бр.
1
2
3
4
5

За вучна возила (тегљаче)
чија је снага мотора до 66 киловата
чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
чија је снага мотора преко 177 киловата

Износи у динарима
1.630,00
2.180,00
2.740,00
3.290,00
4.380,00

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз пчела.........1.090,00
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру („Забавне игре“), на рачунарима, симулаторима, видео
апаратима, флиперима, покер аутоматима и сличним апаратима које се стављају у погон помоћу
новца или жетона, као што су билијар, пикадо и друге сличне игре у којима учесник не остварује
добитак у новцу или стварима већ само право на бесплатну игру, плаћа се локална комунална такса
уређају/апарату месечно у износу од 500,00 динара.
Таксени обвезник, физичко или правно лице, дужан је да пријави држање средстава/апарата за
забавну игру Општинској управи општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе,
која врши утврђивање контролу и наплату таксе из овог тарифног броја, у року од 15 дана од дана
отпочињања држања средстава за игру.
Пријава садржи основне податке о кориснику полсовног простора који држи средства за игру
(име и презиме, назив, ПИБ, Матични број, ЈМБГ за физичка лица), адресу простора, врсту, марку,
тип и серијски број апарата и време држања апарата.
Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода 840714572843 -29 модел 97 позив на број одобрења, (контролни број)- 044 (ПИБ/ЈМБГ).
У Книћу, 31.12.2018. године,
Број: 434-1824-1/2018-03

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.12.2018. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. Закон и 47/2018 ), члана 6. тачка 5) и члана 7. став 1. тачка 3. Закона о финансирању
локалне самоуправе самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16,
91/16,104/16. др. закон, 96/17 и 89/2018 – усклађ. дин износи), члана 239. став 3. Закона о накнадама
за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018) и члана 35. став 1. тачка 3. Статута
општине Кнић („Службени гласник РС“, бр. 95/08 и „Службени гласник општине Кнић“, број 3/16),
донела је:

ОДЛУКУ
о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији
општине Кнић
Уводне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређују се накнаде за коришћење јавних површина на територији општине
Кнић и то: обвезници плаћања накнаде, основица за накнаду, начин утврђивања и плаћања накнаде и
друга питања од значаја за утврђивање и плаћања накнаде.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. Накнада за коришћење јавних површина је јавни приход који се наплаћује за коришћење
наведеног јавног добра (у даљем тексту: накнада);
2. Обвезник накнаде је физичко лице, предузетник и правно лице које користи јавну површину у
пословне сврхе.
Члан 3.
Накнаде за коришћење јавне површине су:
1. Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности;
2. Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица, као и за коришћење површине објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице ликалне самоуправе;
3. Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинском материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу.
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1.
тачке 1. овог члана сматра се заузеће јавне површине објектом привременог коришћења: киоск, тезга,
апарат за сладолед, фрижидери, банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају
робе на мало и вршење занатских и других сулуга, монтажни објекта за обављање делатности јавних
комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељских објеката,
површина за забавни парк, циркус, спортски терени за одржавање концерата, фестифала и других
манифестација, за одржавање приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћње
посебно обележеног простора за теретно возила за снабдевање, односно возило за почетну обуку
возача и друго.
Коришћње простора у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачка 1. овог члана односи се
на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење простора трајног
карактера изградњом објеката инфраструктуре.
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Јавна порвршина у смислу ове одлуке је површина утврђена планиским документом јединице
локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: јавна саобраћајна
површина (пут, улица, пешачка зона и сл.), трг, јавна зелена површина (парк, сквер, и сл.), јавна
површина блока (Парковске уређене површине и саобраћајне површине).
Обвезник накнаде
Члан 4.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Основица
Члан 5.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној својини је површина коришћеног простора
изражена у метрима квадратним (m2).
Висина накнаде
Члан 6.
Највиши износ накнаде за коршшћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. Закона којим
се уређују накнаде за коришћење јавних добара.
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се
налази простор који се користи а које су утврђене овом одлуком, као и техничко-употребне
карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката.
Зоне
Члан 7.
Утврђују се три зоне и границе зона на територији општине Кнић, у сврху утврђивања накнаде
за коришћење јавне површине, и то:
1. Прва зона
Обухвата простор у центру Кнића: поред магистралног пута, од раскрснице пута према Горњој
мали до раскрнице пута за село Баре, са обе стране општинског пута обухватајући и паркинг просторе
поред и преко пута зграде Скупштине општине Кнић до Дома здравља Даница и Коста Шамановић у
Книћу, поред магистралног пута од раскрснице пута према Горњој мали у правцу према граду
Крагујевцу до раскрснице пута за зграду Агро центра у Книћу, од раскрснице пута према Горњој
мали до раскрснице пута за зграду Црвеног крста у Книћу.
2. Друга зона
Обухвата простор: поред магистралног пута, од раскрснице пута за село Баре до основне школе у
Книћу, поред магистралног пута у правцу према граду Крагујевцу од раскрснице пута за зграду Агро
центра у Книћу до уласка у засеок Мајдан, простор Пијаце у Книћу a обухвата и слободне површине
око пијаце до зграда Јавног предузећа Телеком Србија, Јавног предузећа Пошта Србије и стамбених
зграда у истом реду као и уређеног паркинг простора поред и око зграде Агро центра у Книћу,
простор поред пута од зграде Јавног комуналног предузећа Комуналац у Книћу до зграде Црвеног
крста у Книћу и подручја централних зона насељених места Груже, Топонице, Бара, Губеревца и
Бумбаревог Брда.
3.

Трећа зона

Обухвата простор у подручју осталих насељених места у општини Кнић, а који нису обухваћени
Првом и Другом зоном.
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Начин утврђивања и плаћања
Члан 8.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног
простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним
карактеристикама.
Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Општинска управа општине Кнић –
Одељење за финасије, буџет и изворне приходе.
Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за
претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су
надлежности послови финансија, прeкo надлежног Одељења за финансије, буџет и изворне приходе.
У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим
се уређују порески поступак и пореска администрација.
Ослобођења
Члан 9.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници
буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe
врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и
приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд
дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa
кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
Казнене одредбе
Члан 10.
Обвезник накнаде, који започне коришћење јавног добра из члана 3. ове одлуке, без
претходно издатог акта надлежног органа или организационе јединице Општинске управе општине
Кнић, у виду одобрења за коришћење јавне површине, биће новчано кажњен за прекршај, и то:
- Правно лице у износу од 30.000,00 динара;
- Предузетник у износу од 15.000,00 динара;
- Одговорно лице у правном лицу и физичко лице које није предузетник у износу од
5.000,00 динара.
Издавање прекршајног налога за учињен прекршај из става 1. овог члана, у складу за
Законом о инспекцијском надзору, вршиће надлежна испекцијска служба Општинске управе општине
Кнић.
Уплата прихода од накнада
Члан 11.
Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних
прихода.
Припадност прихода
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Члан 12.
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине
Кнић.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнић'', а примењује се од 1. јануара 2019. године.
ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности
Тарифни број 1.
1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео
и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и
то:
1) за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти и
други слични објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и других
услуга) накнада се утврђује дневно:
Зона
I
II
III
Износ дневно по m2 у
4,00
3,00
2,00
динарима
2) за сезонско обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа,
накнада се утврђује дневно:
Зона
I
II
III
Износ дневно по m2 у
5,30
4,25
3,00
динарима
3) покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, кукуруз,
палачинке и слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих
напитака, фрижидера, аутомати за продају робе на мало и пружање услуга: банкомат, аутомат за
продају штампе, напитака, кондиторских производа и слично, и други покретни објекти за продају
робе на мало и вршење занатских и других услуга, специјализована возила за обављање делатности
трговине на мало и друге делатности у складу са законом, наменски монтажни објекти за потребе
обављања делатности јавних комуналних предузећа – терминусни објекат, монтажни објекат за
смештај алата, опреме и слично, као и телефонске говорнице, накнада се утврђује дневно:
Зона
I
II
III
Износ дневно по m2 у
122,00
110,00
100,00
динарима
4) За заузеће јавне површине ради организовања концерата, фестивала и сличних културних и
спортских манифестација, постављања забавних паркова, циркуса и сличних објеката, накнада се
утврђује дневно:
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II
110,00

III
100,00

2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности.
Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из
овог тарифног броја.
3. Накнада по овом тарифном броју, плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу
задужења Одељења за финансије, буџет и изворне приходе, а по претходно издатом одобрењу
надлежног одељења Општинске управе општине Кнић у складу са прописима, као и по извештају о
коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежне инспекцијске службе
Општинске управе општине Кнић.
Надлежне службе Општинске управе општине Кнић су у обавези да један примерак одобрења за
коришћење простора на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној
површини доставе Одељењу за финансије буџет и изворне приходе, као и следеће податке:
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број
и текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони
број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица;
- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама и
- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим тарифним
бројем.
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку
другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе
Тарифни број 2.
1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за
сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену
коришћења, и то:
1) За оглашавање, на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама
путем јавног конкурса, накнада се утврђује:
Зона
I
II
III
Износ дневно по m2 у
37,00
21,50
13,00
динарима
2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и
контактне мреже накнада се утврђује:
Зона
I
II
III
2
Износ дневно по m у
15,00
13,50
9,00
динарима
3) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде,
привремене монтажне објекте, ограде, подзиде, на ограде градилишта, заштитне прекриваче
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грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се
постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:
Зона
I
II
III
2
Износ дневно по m у
19,72
14,35
12,00
динарима
2. Накнада по овом тарифном броју, плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу
задужења Одељења за финансије, буџет и изворне приходе, а по претходно издатом акту Општинске
управе општине Кнић у складу са прописима.
Надлежне службе Општинске управе општине Кнић су у обавези да један примерак акта из става
1. ове тачке, доставе надлежном Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе са следећим
подацима:
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број
и текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони
број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица.
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова и изградњу
Тарифни број 3.
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се
накнада дневно, у динарима и то:
1а) При изградњи објеката

3,60

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара:
1б - 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра

9,00

1б - 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта

13,56

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и
паркирања возила и то:
1в - 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза

45,61

1в - 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама

21,31

1в - 3) ако се заузима тротоар

15,23

1в- 4) ако се укида/заузима паркинг место

45,61

2. Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.
3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за
заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa
изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa
и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
4. Накнаду из подтачке 1а) плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења
писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње.
5. Накнаду из подтачке 1б) и 1в) овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији захтев
је одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине.
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6. Коришћење јавних површина сагласно члану 9. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања
накнаде из овог тарифног броја.
7. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од прописане
накнаде плаћа инвеститор радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине
врши због изградње и реконструкције или санације комуналне примарне инфраструктуре. Под
комуналном примарном инфраструктуром подразумевају се објекти комуналних делатности
побројаних у Закону о комуналним делатностима, до мерног инструмента потрошача.
8. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења Одељења за финасије, буџет
и изворне приходе, а по претходно издатом акту Општинске управе општине Кнић, односно
надлежног одељења Општинске управе.
Општинска управа, односно надлежно одељење Општинске управе је у обавези да један
примерак акта из става 1. ове тачке, достави Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе са
следећим подацима:
- о врсти, висини и периоду задужења;
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број,
матични број и текући рачун;
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког
лица.
Број: 436-13-206/2018-03

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

У Книћу, 31.12.2018. године,

Милош Сретеновић

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.12.2018. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и
47/18), члана 23. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/2016), Одлуке Владе
Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним
одборима јавних предузећа (''Сл.гл.РС'', бр. 102/2016) члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Кнић
(''Сл.гл.РС'', бр. 95/2008 и 'Сл.гласник општине Кнић'', бр.3/2016) и члана 147. став 2. Пословника о
раду Скупштине општине Кнић(''Сл.гл.РС'', бр. 95/2008) донела је:

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се начин утврђивања висине и начин исплате накнаде
за рад председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић ( у даљем тексту: Надзорни одбор) за њихов рад у Надзорном
одбору, надзор над спровођењем ове Одлуке и друга питања која се односе на
накнаду за рад у Надзорном одбору.
Члан 2.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у
Надзорном одбору ( у даљем тексту: накнада).
Члан 3.
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Критеријуми за одређивање накнаде Надзорног одбора су:
- задаци чланова,
- одговорност,
- финансијско стање предузећа, и
- економско окружење.
Члан 4.
Висина накнаде у нето износу, полазећи од критеријума из члана 3. ове одлуке, утврђује се на основу
месечног извештаја о реализацији програма пословања предузећа и у зависности од степена
(процента) реализације програма и то:
% реализације Програм
пословања

Износ месечне накнаде Председника
Надзорног одбора

Износ месечне накнаде чланова
Надзорног одбора

До 80%

12.000,00 динара

10.000,00 динара

Од 80 - 100%

14.000,00 динара

12.000,00 динара

преко 100%

16.000,00 динара

14.000,00 динара

Накнада се обрачунава и исплаћује на месечном нивоу, на основу посебног акта, који
обавезно садржи извештај о степену реализације програма пословања предузећа у месецу за који се
обрачунава и исплаћује накнада.
Акт из става 2. овог члана доноси директор предузећа.
Акт из става 2. овог члана поред извештаја о степену реализације програма пословања садржи
и одредбе о припадајућој висини накнаде у складу са ставом 1. овог члана.
Извештај о исплаћеним накнадама за рад у Надзорном одбору, као и извештај о степену
реализације програма пословања, достављају се Општинском већу и Скупштини општине заједно са
тромесечним извештајем.
Члан 5.
Ако предузеће касни са исплатом зарада запосленима, односно не врши исплату зарада у
роковима утврђеним Колективним уговором код послодавца, исплата накнаде Надзорном одбору
(месечне) вршиће се у складу са динамиком исплате зарада запосленима.
Члан 6.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе
надлежна за финансије и буџет.
Надлежна организациона јединица, у обављању надзора над спровођењем ове одлуке има
право да проверава:
- да ли је обрачун и исплата накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора
извршена у складу са одредбама ове одлуке,
Уколико надлежна организациона јединица утврди неправилности у обрачуну и исплати
накнаде за рад, утврђених одредбама ове одлуке, има право да наложи предузећу да исправи утврђене
неправилности.
О уоченим неправилностима и неизвршавању наложених мера, надлежна организациона
јединица је обавезна да Општинском већу и Скупштини општине достави извештај.
Члан 7.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Кнић".
Број: 117-1969/18-01
У Книћу, 31.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 31.12.2018. године, на основу чл. 41.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС'', бр.
87/2018), чл.10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр.
98/10), чл. 35. став 1. тачка 7. и тачка 27. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 3/16), чл.146. и 147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(„Сл. гласник РС“, бр. 95/08), донела је:

О Д Л У К У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине
Кнић („Сл. гласник општине Кнић” бр. 22/18)
- у чл. 3. мења се тачка 6. и гласи „6. Радомир Ерић, директор Дома здравља Кнић“.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине Кнић“.

Број:217-1875/2018-01
У Книћу, 31.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић
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