
Сл.лист Града Ниша, 49/2022 
 
11. 

 
На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 181. став 1. 
Закона о државном премеру и катастру (Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 
15/2015 - Одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - други закон, 27/2018 - 
други закон, 41/2018 - други закон и 9/2020 - други закон), члана 37. став 1. тачка 23а Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и сагласности Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, број 015-05-0010/2021-24 од 23.3.2022. године,           
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној 31.5.2022. године, донела је  
 
 
 
 

О Д Л У К У  

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША   

   
Члан 1. 

 
У Одлуци о утврђивању назива улица и засеока на територији Града Ниша („Службени лист 

Града Ниша", број 64/2019, 3/2020 и 18/2021),  
 

у члану 25., додаје се тачка 43., која  гласи:  
„43. Неименованој улици у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула, која почиње 
између кп 1202 и кп 658/1 иде дуж кп 1820 и завршава се између кп 627/1 и кп 1255 све у КО Чокот, 
утврђује се назив ЛИВАДСКА" 
 

у истом члану, додаје се тачка 44. која гласи:  
„44. Постојећи назив улице Ливадска у насељеном месту Девети мај у Градској општини Палилула 
(мат. бр. ул. 729388055087), која почиње између кп 302/8 и кп 302/7 иде дуж кп 302/1, 301/18 и 301/2 
и завршава се између кп 301/5 и кп 301/15 све у КО Ново Село, мења се у УЛИЦА ИВАНА ХАЏИ 
ЗДРАВКОВИЋА СОСЕ   
 

Иван Хаџи Здравковић Соса je познати нишки филмски и ТВ сниматељ. Рођен у Нишу 15. 
септембра 1952. године. Дипломирао је филмску и ТВ камеру на Факултету драмских уметности у 
Београду. По завршеној Академији за позориште, филм, радио и телевизију на смеру Филмска 
камера, радио је у ТВ центру РТС-а у Нишу, на емисијама "Региони данас" и "Журнал" на бугарском 
језику.Каријеру је  наставио као професор фотографије и дизајна у Уметничкој и Машинској школи у 
Нишу и Факултету драмских уметности у Косовској Митровици. Остаће упамћен и као сарадник на 
снимању специјалних ефеката за култни филм "Битка на Неретви" и асистент сниматеља на серији 
"Повратак отписаних".Добитник је више иностраних и домаћих награда за филм и фотографију. 
Преминуо је 2013. године."  
 

Члан 2. 
 

У члану 26., додаје се тачка 17., која гласи:         
 „17. Неименованој улици у насељеном месту Доње Међурово, у Градској општини Палилула, која 
почиње између кп 11/223 и кп 11/271, иде дуж кп 11/6 и кп 2365  и завршава се између кп 462/2 и кп 
462/1, све у КО Доње Међурово, утврђује се назив УЛИЦА КОСТЕ ПАВЛОВИЋА  
 
Коста Павловић, (Крагујевац, 12. јануар 1842. - 26. април 1904., Београд) био је начелник 
Министарства унутрашњих послова, управник нишке вароши по ослобођењу Ниша од Турака 1878. 



године и оснивач подружнице Нишког црвеног крста, председник београдског одбора Либералне 
странке Јована Ристића, одличан говорник, један од оснивача Београдске задруге. Врховна 
команда српске војске одликоваја је Павловића 25. маја 1878. године Таковским крстом на прсима 
6. степена. Убрзо је начелник округа Ниш Коста Павловић, који је био у кору Врховне команде 12. 
јуна 1878. године одликован и Златном медаљом за ревносну службу украшеном брилијантима. 

 
Члан 3. 

 
У члану 28., додаје се тачка 13., која гласи:      

„13. Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која је 
наставак - продужетак улице Павла Савића у насељеном месту Ниш - део Палилула (мат. бр. 
улице 792055055170), која почиње од кп 2295, иде дуж кп 3784 и завршава се код кп 2782/2, све у 
ко Габровац, утврђује се назив улица ПАВЛА САВИЋА  
 
Павле Савић (Солун, 10. јануар 1909. - Београд, 30. мај 1994.) био је српски физичар и хемичар, 
који је светски реноме стекао када је са Иреном Жолио Кири 1937. и 1938. у Паризу открио изотопе 
познатих елемената бомбардовањем атома урана спорим неутронима. То доводи Ота Хана и 
Фрица Штрасмана до открића нуклеарне фисије-цепања урановог језгра. Са Иреном Жолио био је 
предложен за Нобелову награду, али је њу добио само Хан. Од 1947. је руководио изградњом 
Нуклеарног института у Винчи и до 1960. био директор Института. Павле Савић се као први 
директор сматра оснивачем Института „Винча", који је тада зван Институт „Борис Кидрич". Био је 
дугогодишњи шеф Катедре за физичку хемију Природно-математичког факултета у Београду, 
данас Факултета за физичку хемију. Од 1971. до 1981. године је био председник Српске академије 
наука и уметности."    

Члан 4. 
У члану 44., додаје се тачка 29., која гласи:   

„30. Неименованој улици у насељеном месту Каменица у Градској општини Пантелеј, која почиње 
почиње између кп 4067 и кп 4355 иде дуж кп 4356 и завршава се између кп 4338 и кп 4109 све у КО 
Каменица, утврђује се назив УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ТИРНАНИЋА ТИРКЕТА  
 
Александар Тирнанић Тирке (Крњево, 15. јул 1910 -- Београд, 13. децембар 1992) био је српски и 
југословенски фудбалер, након играчке каријере био је тренер и селектор фудбалске 
репрезентације Југославије. Тирнанић је провео целу професионалну каријеру у клубу БСК за који 
је одиграо 500 утакмица. Са клубом је освојио пет титула у првенству Југославије. За 
репрезентацију Краљевине Југославије одиграо је 50 утакмица и постигао 12 голова у периоду од 
1929. до 1940. године. Дебитовао је 6. октобра 1929. у утакмици Балканског купа против Румуније 
(1:2) у Букурешту, а први гол је постигао 13. априла 1930. против Бугарске (6:1) у Београду у оквиру 
истог такмичења. Последњу утакмицу у дресу националног тима одиграо је 31. марта 1940. у 
утакмици Дунавског купа против Румуније (1:2) у Београду. На Светском првенству у фудбалу 1930. 
у Уругвају, Тирнанић је са непуних 20 година (дан пре свог 20. рођендана) постигао гол што га је 
уврстило међу играче који су најмлађи постигли гол. Као селектор саставио је 102 државне 
репрезентације. Тренирао је југословенски тим на два Светска првенства, 1954. и 1958, био је у 
селекторској комисији на Европском првенству 1960. када је Југославија заузела друго место, као и 
на Олимпијским играма 1960. када је репрезентација Југославије освојила злато. 
 

 
Члан 5. 

 
У члану 63., додаје се тачка 8., која гласи:         

 „8. Неименованој улици у насељеном месту Миљковац, у Градској општини Црвени Крст, која 
почиње између кп 788 и кп 848 иде дуж кп 2121 и завршава се између кп 799 и кп 820 све у КО 
Миљковац, утврђује се назив УЛИЦА СОТИРА ПОПОВИЋА   
 

Сотир Поповић, у 19 веку парох парохије Миљковачке, и веома заслужан у историји овог и 
десетак суседних села у турско доба, у време ослобођења од Турака 1878. године, и после 
ослобођења када је био народни посланик у срезу Нишком."  



 
 

Члан 6. 
 
 

Одлуку доставити Републичком геодетском заводу, Градској управи за комуналне 
делатности и инспекцијске  послове и Градској управи за органе Града и грађанска стања. 

 
 

Члан 7. 
 
 

Одлуку и сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе објавити у 
''Службеном листу Града Ниша''.     
 
 

Број: 06-431/2022-12-02 
 У Нишу, 31.5.2022. године    

 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА НИША    
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
др Бобан Џунић, с.р. 

 
 



  
 

 


