
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном 

премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – 

аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/17) 

и члана 11. Статута општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“,бр. 3/19), уз  прибављену 

сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-34/2020-24 од 

26.02.2020.године, Скупштина општине Босилеград  на седници одржаној дана 06. марта 2020. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ 

ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији 

општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“, бр. 24/19) врше се измене и допуне на следећи 

начин: 

У члану 2. став 3. тачка 11. на крају слово „и“ замењује се запетом. 

У члану 2. став 3. тачка 12. на крају тачка замењује се словом „и“. 

У члану 2. став 3. додаје се тачка 13. која гласи: „Нови засеок „Бабин Дол“ – простире се 

између к.п. 3494, 3479, 3477, 3502 све у КО Бистар.“ 

У члану 2. став 4. а) тачка 23. мења се и гласи: „Постојећа улица „Индустријска“ – од к.п. 

1542, дуж к.п. 1541/10 и 1541/6, дела к.п. 1400, делова к.п. 1376, 1371, 1372 и 1956 до к.п. 1955/1 

све у КО Босилеград 1,“. 

У члану 2. став  4.а) тачка 40. мења се и гласи: „Нова улица Слободан Петков“ – од к.п. 

1542 дуж дела 998, к.п. 997/2, 996/2, 1006/2, 1011/2, 1022/3, 1023/2, 1038/3, 1037/3, 1062/2, 1061/3, 

1051/2, 1054/2, 1055/2, 1074/2, 1074/2, 1073/2, 1056/2, дела к.п. 1057 све до к.п. 1955/1 све у КО 

Босилеград 1 и“. 

У члану 2. став 5. тачка 19. на крају слово „и“ замењује се запетом. 

У члану 2. став 5. тачка 20. на крају тачка замењује се словом „и“. 

У члану 2. став 5. додаје се тачка 21. која гласи: „Нови засеок „Чудинци“ – простире се 

између к.п. 3704, 3688, 3663, 3668, 3681 све у КО Бранковци.“ 

У члану 2. став 6. тачка 18. на крају слово „и“ замењује се запетом. 

У члану 2. став 6. тачка 19. на крају тачка замењује се запетом. 

У члану 2. став 6. додаје се тачка 20. која гласи: „Нови засеок „Шојин Рид“ – простире се 

између к.п. 6176, 6104, 5884, 6140 све у КО Бресница и“. 

У члану 2. став 6. додаје се тачка 21. која гласи: „Нови засеок „Манастир“ – простире се 

између к.п. 5829/1, 5829/2, 5819/1, 5819/2 све у КО Бресница.“ 



У члану 2. став 21. тачка 2. мења се и гласи: „Нови засеок „Доња махала“ - простире се 

између к.п. 1920, 1865, 1881,1884,746,1970,2015 све у КО Жеравино.“. 

У члану 2. став 23. тачка 5. мења се и гласи: „Нови засеок Брекиње“ - простире се између 

к.п. 722, 525, 531, 789 све у КО Извор,“ 

У члану 2. став 29. тачка 2. мења се и гласи: „Нови засеок „Доња Еленица“ - простире се 

између к.п. 3830, 3585/2, 3920, 4018, 3812 све у КО Назарица,“. 

У члану 2. став 33. тачка 5. реч: „Краиндол“ замењује се речима: „Краин Дол“. 

У члану 2. став 33. тачка 23. реч: „Риџиндол“ замењује се речима: „Риџин Дол“. 

У члану 2. став 35. тачка 7. мења се и гласи: „Нови засеок „Присое“ - простире се између 

к.п. 1754, 1779, 1809, 1868, 1861 све у КО Рибарци,“. 

У члану 2. став 36. тачка 8. на крају слово „и“ замењује се запетом. 

У члану 2. став 36. тачка 9. на крају тачка замењује се словом „и“.  

У члану 2. став 36. додаје се тачка 10. која гласи: „Нови засеок „Широки Дол“ – простире 

се између к.п. 3537, 3543, 3668, 3717 све у КО Рикачево.“. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број:06-63/2020 

У Босилеграду, дана 06.03.2020. године  

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                          Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


