Обавештења о називима улица
на територији Града Ниша
Називи и промене назива улица, тргова, градских четврти,
засеока и других делова насељених места

На основу члана 16. Закона о Регистру просторних јединица и
Адресном регистру („Службени гласник РС“, број 9/2020),
Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Одлуком Скупштине Града Ниша о промени назива улицa на
територији Града Ниша, од 18.03.2021. године, („Службени лист
Града Ниша“, број 18/2021) – линк ка наведеној Одлуци,
извршене су следеће измене:
Назив дела постојеће улице Војислава Илића, у Градској
општини Медијана, мења се у УЛИЦА ДР МИОДРАГА ЛАЗИЋА
Назив постојеће улице Милутина Бојића у Градској општини
Палилула, мења се у УЛИЦА ДЕСИМИРА СТАНОЈЕВИЋА
Назив постојеће улице Сињска, у Градској општини Црвени
Крст, мења се у УЛИЦА БЛАГОЈА ЈОВОВИЋА
Одлуком Скупштине Града Ниша, о изменама и допунама Одлуке о
утврђивању назива улица и засеока на територији града ниша, од
18.03.2021. године („Службени лист Града Ниша“, број 18/2021)
– линк ка наведеној Одлуци, извршене су следеће измене:
Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у
Градској општини Палилула, која је продужетак наставак
Доњовлашке у насељеном месту Доње Власе и креће од кп
480, протеже се дуж кп 2710, 2711, 2723, завршава код кп
2033, у КО Доње Власе, утврђује се назив ДОЊОВЛАШКА
Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској

општини Палилула, која је продужетак – наставак Улице
Победе у насељеном месту Габровац и креће између кп 3703
и кп 3714, простире се дуж кп 3752, завршава се између
3750 и кп 3751, у ко Габровац, утврђује се назив УЛИЦА
ПОБЕДЕ
Улица која почиње између кп 3713 и кп 3711/16, иде дуж
кп 3712 и завршава се између кп 3713 и кп 3709, у КО
Габровац, и заједничка је са улицом Слободе у насељеном
месту Бербатово, у градској општини Палилула, утврђује
се назив УЛИЦА СЛОБОДЕ
Улици у насељеном месту Крушце, у градској општини
Палилула, која почиње између кп 1079 и кп 1123, иде дуж
кп 2336 и завршава се између кп 397/1 и кп 461/11, у КО
Крушце, утврђује се назив УЛИЦА ЧЕГАРСКИХ ЈУНАКА
Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској
општини Палилула, која је наставак – продужетак Улице
НИШКА у насељеном месту ЛАЛИНАЦ и наставља се између кп
6368 и кп 6398, иде дуж кп 6755и завршава се између кп
6282 и кп 6507, у КО Лалинац, утврђује се назив УЛИЦА
НИШКА
Улици која почиње између кп 1930/1 и кп 185, иде дуж кп
186 и завршава се између кп 145 и кп 264, у КО Мрамор,
утврђује се назив УЛИЦА КОСОВСКОГ БОЈА
Улици која почиње од кп 2005/1, иде дуж кп 2005/4 и
завршава се код 2005/2, у КО Мрамор, и која је
заједничка са улицом Моравска, у насељеном месту
Мраморско брдо, општина Мерошина, утврђује се назив
МОРАВСКА
Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у
Градској општини Палилула која почиње између кп 936 и кп
1053/1, иде дуж кп 2009, 1002 и завршава се између кп
1005 и кп 993, у КО Мрамор, утврђује се назив УЛИЦА
КРАЉИЦЕ АНЕ ДАНДОЛО
Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у
Градској општини Палилула која почиње између кп 506/1 и
кп 505 иде дуж кп 2009, 2008/1, 1101 и завршава се
између кп 1102 и кп 1098, у КО Мрамор, утврђује се назив

између кп 1466/4 и кп 2008, иде дуж кп 2012/1 и завршава
се између кп 1478 и кп 1498/2, све у ко Чамурлија,
утврђује се назив СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
Постојећој улици Регионални Београд-Ниш која почиње

На основу чална 16. Уредбе о Регистру просторних јединица и
Адресном регистру („Службени гласник РС“, 9/2020), Градска
управа за комуналне делатности и инспекцијске даје следеће:
ОБАВЕШТЕЊЕ
Одлуком Скупштине Града Ниша, о промени назива улице на
територији Града Ниша, од 30.12.2020. године („Службени лист
Града Ниша“, број 123/2020), извршена је следећа измена:
Назив постојеће улице Винковачка, која почиње између кп 1236 и
кп 1238, иде дуж кп 1237 и завршава се између кп 1226 и кп
1260, све у КО НИШ „ПАНТЕЛЕЈ”, мат. бр. улице (792012000116) у
насељеном месту Ниш – део Пантелеј, у Градској општини
Пантелеј, промењен је у УЛИЦА ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА

