
Na osnovu člana 10 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne gore ("Službeni list Crne 

Gore", br. 54/11, 26/12, 27/13, 62/13, 12/14,03/16, 31/17, 86/18 i 03/20) i člana 40 stav 1 

tačka 30 Statuta opštine Pljevlja ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi, br. 46/18), Skupština 

opštine Pljevlja na sjednici održanoj dana 03.12.2021. godine, donijela je: 

ODLUKU 

o određivanju naziva ulica u Pljevljima 

 

Član 1 

Ovom odlukom određuju se nazivi ulica na teritoriji opštine Pljevlja i to: 

 

1. Nova ulica koja se uključuje na ulicu "Prijepoljsku" i dalje prolazi kroz parkiralište iza Pošte i završava 

kao slijepi put ispod groblja na Varoši dobija naziv "Velenjska". 

2. Nova ulica koja se uključuje na ulicu "Velimira Jakića" i prolazi pored zapadne strane groblja na 

Varoši i završava se kao slijepi put dobija naziv "Paraćinska". 

3. Nova ulica koja se uključuje sa lijeve strane na ulicu "Hamdije Šahimpašića" gledano u pravcu naselja 

Guke i pruža se prema sjeveru kao slijepi put dobija naziv "Gračanička". 

4. Nova ulica koja počinje od raskrsnica ulica "Zlatiborske", "Drvarske" i "Tarske" i pruža se sjeverno do 

zadnjeg stambenog objekta u pravcu sela Rudnica dobija naziv "Jahorinska". 

5. Nova ulica koja počinje od raskrsnice ulica "Oslobođenja" i ulice "Aleksandra Vukovića Vuka" (kod 

sekcije Crnagoraputa), obuhvatajući tri kraka sa desne strane koji se pružaju sjeverozapadno. Završava 

se na granici urbanističke razrade PUP-a opštine Pljevlja iza pekare u Židovićima i dobija naziv 

"Jezerska". 

6. Nova ulica koja počinje od spajanja ulice "Višegradske" sa ulicom "Zetskom", pruža se zapadno kao 

slijepi put i dobija naziv "Drinska". 

7. Nova ulica koja se uključuje sa lijeve strane na ulicu "Tivatsku" i pruža se jugozapadno do granica 

urbanističke razrade PUP-a opštine Pljevlja dobija naziv "Pivska". 

8. Nova ulica koja se uključuje na magistralni put M6 i prolazi kroz naselje gornje Komine i završava se 

na granici urbanističke razrade PUP-a opštine Pljevlja dobija naziv "Vinogradarska". 

9. Nova ulica koja se uključuje sa desne strane na ulicu "Vinogradsku" i pruža se jugozapadno do granice 

urbanističke razrade PUP-a opštine Pljevlja dobija naziv "Nikšićka". 

10. Nova ulica koja se uključuje sa desne strane na ulicu "Vinogradsku" i pruža se u pravcu zapada kroz 

naselje gornje Komini i završava na granici urbanističke razrade PUP-a opštine Pljevlja dobija naziv 

"Bagremova". 

Član 2 

Evidenciju naziva ulica, kao i numeraciju stambenih i poslovnih objekata vodiće Sekretarijat za 

stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode opštine Pljevlja. 

Član 3 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu" - Opštinski propisi. 

 
            Skupština opštine Pljevlja 

 

 

Broj:22-016/21-417/1                                                                                             Predsjednik,                                                                                                                                                                                                    

Pljevlja, 06.12.2021.godine                                                                                   Dragiša Sokić,s.r. 

 

 

 


