''Службени лист општине Шабац'', бр. 12/66, 13/79
На основу чл. 173 ст. 3 и чл. 193 и 195 Статута Општине Шабац, Скупштина општине
Шабац на заједничкој седници Општинског већа и Већа радних заједница одржаној дана
21. децембра 1966. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЦА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
Члан 1
Месне заједнице на територији града Шапца обухватају подручје које има
следеће границе:
1. МЕСНА ЈЕДИНИЦА „БАИР"
Граница ове Месне заједнице полази од Тржнице преко Трга ,,23 октобар", с тим
што обух ата десну страну Трга, иде до парка, преко „Баре" излази на крај улице Јанка
Веселиновића код моста, затим путем Шабац-Београд до моста на Сави, одатле реком
Савом до кланице, одакле ваздушним путем излази на крај улице Кајмачаланске и преко
„Бенске баре" излази на Трг „Моше Пијаде" с тим што Трг ,,Моше Пијаде" припада овој
Месној заједници.
2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦЕ „ДОЊИ ШОР"
Граница ове Месне заједнице иде границом Месне заједнице „Баир", затим реком
Савом а затим правцем југозапада излази на улицу Милоша Поцерца одакле продужује
до краја улице Војводе Мишића, затим левом страном улице Војводе Мишића до
пресека са улицом Жике Поповића, одакле иде десном страном улице Жике Поповића до
пресека са улицом Села Јефтића, улицом Села Јефтића (с тим што лева страна ове улице
не припада овој месној заједници) до пресека са улицом Проте Смиљанића и даље
правцем према улици Владе Јовановића. затим обухвата улицу Јована Цвијића и први
део улице Села Јефтића до трансформатора, иде улицом Владе Јовановића и обухвата
улицу Војводе Мишића до изласка на Масарикову улицу а затим поново улицом Владе
Јовановића до Карађорћеве.
3. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЖИКА ПОПОВИЋ"
Граница ове Месне заједнице полази од пресека улица Проте Смиљанића и Села
Јефтића (код војне болнице), иде улицом Проте Смиљани ћа П део до Првомајске
обухватајући ову улицу, затим овом улицом до улице Бранимира Ђосића чијом десном
страном, обухватајући ову улицу, пресеца транзитни пут и Спајића сокак и излази на
Церски ободни канал, затим овим каналом до мањег канала који је граница са Месном
заједницом „Шипурске Ливаде", излази на крају улице Војводе Мишића одакле иде гра
ницом са Месном заједницом ,,Доњи шор".
4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЈЕВРЕМОВА"
Граница ове месне заједнице почиње код игралишта ,,Мачве" на почетку улице
Јевремове, затим десном страном иде Касарском улицом о бухватајући Јадранску улицу
и сва насеља до границе са Јевремовцем, границом Церског ободног канала иде до

границе са месном заједницом „Жика Поповић" обухватајући Јевремову улицу,
Јевремовачки пут, Пајића сокак, I део транзитног пута и улице Посавску и Призренску и
према игралишту излази на Јевремову улицу.
5. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ШИПУРСКЕ ''ЛИВАДЕ"
Ова Месна заједница граничи се са Месном заједницом „Доњи шор" и „Жика
Поповић" и обухвата цело подручје испод Летњиковца.
6. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПРЕКИ ШОР"
Граница ове месне заједнице почиње од цен
тра града обухватајући Масарикову улицу до улице Села Јефтића, затим иде
Шуваковићевом улицом и обухватајући је излази на игралиште „Мачва", Церском до
Милоша Обилића, Милоша Обилића до улице Ослобођења, обухвата Колубарску,
Војвођанску, Косте Абрашевића и излази на Масарикову код Библиотеке и иде до
центра града.

Граница ове Месне заједнице иде границом Месне заједнице „Преко шор" и
границом Месне заједнице „Камичак", затим улицом Зеке Буљубаше до улице Милана
Перића обухвата улицу 29 новембар и „Ново насеље" све до трансформатора и до
границе Месне заједнице „Касарске Ливаде", иде поред касарне до улице Милана
Перића и Милоша Обилића где се граничи са Месном заједницом „Преки шор".
8. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „29 НОВЕМБАР"
Ова Месна заједница обухвата улице 29 новембар од трансформатора и Касарске
ливаде све до Богосавца а граничи се са месним заједницама
„Јевремова"
и
„Камењак".
9. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КАМИЧАК"
Ова месна заједница граничи се са месним заједницама „Баир" и „Камењак" с тим
што обухвата улице Маршала Тита, Н. Јерковића, Партизанску, Браће Симића и остале и
Камичке Ливаде, насеље Тријангл и граничи се са к.о. Мајур
Члан 2.
Границе Месних заједница у селима јесу границе катастарских општина.
Изузетно од претходног става од делова катастарских општина: Поцерски
Причиновић, Горња Врањска, Јевремовац и дела катастарске општине Шабац, са
подручја месне заједнице ''Јевремова'', ''Жика Поповић'' и ''Шипурске ливаде'', може се
образовати нова месна заједница ''Летњиковац''.
Границе месне заједнице ''Летњиковац'' утврђене су у посебном прилогу који
чини саставни део ове одлуке.
У складу са утврђеним границама подручја за које се може образовати Месна
заједница ''Летњиковац'' мењају се и границе подручја месних заједница Горња Врањска,
П. Причиновић, Јевремовац, ''Шипурске ливаде'', ''Жика Поповић'' и ''Јевремова''.

Члан 3
У катастарској општини Румска, могу се образовати две месне заједнице Доња
Румска и Горња Румска.
Границе месних заједница из претходног става утврђене су у посебном прилогу
који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном листу
Општине Шабац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАБАЦ
БРОЈ: 01-15815

Председник,
Крста Аврамовић, с.р.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЛЕТЊИКОВАЦ'' ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ П. ПРИЧИНОВИЋ
Разграничење Месне заједнице ''Летњиковац'' од Месне заједнице П.Причиновић,
почиње од камене белеге бр.16.ш која лежи на граници КО Шабац и КО П. Причиновић.
Наведена белега је уједно тромеђа месних заједница: ''Летњиковац'', П. Причиновић и
''Шипурске ливаде''.
Од наведене камене белеге гранична линија се простире ка југо-западу источном
страном кат. парц. бр. 5092/2 (Д.С. корисник Градско комунално предуз.) односно
западном страном кат. парц. бр. 789 (улица В. Враштановића) и долази до граничне
белеге 17ш. која разграничава КО Шабац од КО П. Причиновић. односно МЗ
''Летњиковац'' и П. Причиновић у дужини од око 130 м. Код граничне белеге бр.17ш.
гранична линија се ломи под углом од 270° и иде северном страном кат.парц. бр. 5352
(улица Летњиковачка) у дужини од око 50м, да би променила смер ка југо-западу под
углом од 120 ° прелази кат. парц. бр.5352 (улица Летњиковачка) и иде источном страном
кат. парц. бр. 28/1 (Д.С. корисник Центар за дечју заштиту Шабац), у дужини од 310 м и
долази до тромеђе следећих кат. парц. бр. 28/1, 29/1 и 769. У наведеној тромеђи гранична
линија се ломи ка западу под углом од 270° и иде северном страном кат. парц. бр. 769
(Пoљски пут корисник МЗ П. Причиновић), у дужини од 90м. Затим гранична линија
прелази пољски пут кат. парц. бр. 769 и иде западном страном кат. парц. бр. 90 у дужини
од 220м (корисник Секретаријат за народну одбрану Београд ) и долази до тромеђе кат.
парц. бр. 768, 124/6 и 124/7. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи под углом од
270° и иде јужном страном кат. парц. бр. 768 у дужини од око 50м и долази до тромеђе
следећих кат. парц. 123/1, 122/2 и 768. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи на
југу под углом од 90° у дужини од око 250м, и долази до тромеђе следећих кат. парц. бр.
122/2, 123/1 и 125/1. Од наведене тромеђе гранична линија се се ломи под углом од 270°

и иде ка западу источном страном кат. парц. бр. 125/1 у дужини од 120м прелази сеоски
пут и долази до кат. парц. бр. 367/3 (власник Станковић С. Драгутин КО П.
Причиновић). У наведеној тачки гранична линија се ломи ка северо-западу под углом од
200° и иде југо-западном страном кат. парц. бр. 777 (сеоски пут ) у дужини од 57м и
долази до кат. парц. бр. 114 (власник Мандић М. Радивој КО П. Причиновић ). Затим у
наведеној тачци гранична линија мења правац под углом од 160° и иде ка југо-западу
северозападном страном кат. парц. бр 777 (Д.С. корисник МЗ П. Причиновић) у дужини
од 650 м и долази до тромеђе следећих кат. парц. бр. 777, 108 и 328. У наведеној тромеђи
гранична линија мења правац ка југу иде западном страном кат. парц. 777(сеоски пут)
долази до тромеђе следећих кат. парц. бр. 777, 500 и 501 у дужини од 380м. У наведеној
тромеђи гранична линија се ломи ка западу под углом од 270° и иде јужном страном кат.
парц. бр. 500 (власник Тадић М. Михаило КО П. Причиновић) и долази до тромеђе
следећих кат. парц. бр. 786, 500 и 502. ( кат. парц. бр. 786 је пољски пут кога користе
месне заједнице П. Причиновић и МЗ Горња Врањска) дужина граничне линије износи
око 300 м. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи ка југу под углом од 90° у
дужини од око 120 м и иде источном страном кат. парц. бр.786 (заједничког пута).
У наведеној тачки на граници кат. парц, бр. 786 (пољски пут ) и кат. парц. бр. 506
(власник Стојићевић Мирко, КО П. Причиновић) налази се тромеђа месних заједница.
''Летњиковац'', П. Причиновић и Г. Врањска.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
''ЛЕТЊИКОВАЦ'' ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Г. ВРАЊСКА
У наведеној тромеђи месних заједница Г. Врањска, П. Причиновић и
''Летњиковац'' гранична линија се ломи ка северо-западу под углом од 270° прелази кат.
парц. бр. 786 (пољски пут корисници МЗ Г. Врањска и МЗ П. Причиновић) иде југозападном страном кат. парц. бр. 69/1 (власник Марковић В. Светислав КО Г. Врањска ) у
дужини од 155м и долази до тромеђе кат. парц. бр. 63, 69/1 и 69/2. У наведеној тромеђи
гранична линија се ломи ка северо-истоку под углом од 270° у дужини од 180м и иде
источном страном следећих кат. парц. бр. 63, 68, 62, 57 и 78 и долази до тромеђе
следећих кат. парц. бр. 58, 54 и 59. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи ка
истоку под углом од 90° у дужини од 180м и иде северном страном кат. парц, бр. 58
(власник Пантић К. Сретен, КО Г. Врањска) односно јужном страном кат. парц. бр. 54
(пут власништво Милутиновић В. Милош, КО Г. Врањска) и долази до тромеђе следећих
кат. парц. бр. 58, 56/1 и 54. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи ка северу под
углом од 270° у дужини од 190м и иде источном страном следећих кат. парц. бр. 56/1,
56/2, 46/2, 46/1, 43/1, 43/2, 39/2 и 37/6 до тромеђе следећих кат. парц. бр. 37/6, 38/3 и
39/1. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи ка западу под углом од 90° у дужини
од 50м и долази до четворомеђе следећих кат. парц, бр.37/6, 36/3, 38/3 и 39/1 и иде
северном страном кат. парц. бр. 37/6 власништво Лукић А. Станија).У наведеној тромеђи
гранична линија се ломи ка северу у дужини од 50м и иде источном страном кат. парц.
бр 36/3 до граничне белеге бр. 4 која разграничава КО Г. Врањску и КО Јевремовац а
уједно је тромеђа МЗ ''Летњиковац'' и МЗ Јевремовац.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛЕТЊИКОВАЦ
ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕВРЕМОВАЦ
Од наведене камене белеге бр. 4. гранична линија МЗ ''Летњиковац'' и МЗ
Јевремовац простире се на северу у дужини од 550м источном страном следеће кат.

парц. бр 140/2 долази до кат. парц. бр. 17/12 (пољски пут) и иде његовом западном
страном до граничне белеге бр. 3, а затим истим правцем наставља источном страном
кат. парц. бр. 143 (корисник Секретаријат за народну одбрану Београд) до граничне
белеге бр. 2. у наведеној каменој белеги гранична линија се ломи под углом од 90° у
дужини од 160м и долази до граничне белеге бр. 1 и то северном страном кат. парц. бр.
143. У наведеној тачки гранична линија се ломи под углом од 270º и иде источном
страном кат парц. бр. 143 (Савезни секретаријат за народну одбрану Београд) у дужини
од 160м до тромеђе КО Шабац, Јевремовац и КО Г. Врањска.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛЕТЊИКОВАЦ''
ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕВРЕМОВА
Разграничење почиње од МЗ Јевремовац, КО Г. Врањска и КО Шабац. Од
наведене тромеђе гранична линија иде јужном страном кат. парц. бр. 4938/1 (ДС
корисник Пољопривредни комбинат ''Подриње'' Шабац) и то ка северо-истоку границом
КО Шабац и КО Г. Врањска простирући се континуално преко камених белега број. 12,
11 и 10 долазећи до граничне белеге бр. 9 која се налази на тромеђи следећих кат. парц.
бр. 5030, 4 и 4938/1 у дужини од 508м . У наведеној тромеђи гранична линија се ломи
под углом од 90º и иде ка северу средином потока кат. парц. бр. 4954 у дужини од 820м
и долази до линије експропријације Церског ободног канала кат. парц. бр. 4121. што је
уједно тромеђа месних заједница: Јевремовац, ''Јевремова'' и ''Жике Поповића''.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛЕТЊИКОВАЦ''
ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЖИКА ПОПОВИЋ''
У наведеној тромеђи МЗ: ''Летњиковац, Јевремова и ''Жика Поповић'', гранична
линија се простире ка истоку – јужном границом експропријације Церског ободног
канала кат. парц. бр. 4121 до тромеђе кат. парц. бр. 5006/1, 4121 и 5006/2 у дужини од
680 метара, која је уједно тромеђа МЗ: ''Жике Поповића'', Шипурске ливаде и
''Летњиковац''.
РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛЕТЊИКОВАЦ''
ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ''
У претходно наведеној тромеђи МЗ гранична линија скреће ка југу под углом од
270º у дужини од 210 метара и иде западном страном кат. парц. бр. 5006/2 (пољски пут
ДС корисник СО Шабац) до тромеђе кат. парц. бр. 5006/3, 5007 и 5006/1. У наведеној
тромеђи гранична линија се под углом од 90º и скреће ка истоку прелазећи пут кат. парц.
бр. 5006/2 идући северном страном следећих кат. парц.5060/1, 5053, 5057, 5059/1 и 5091
у дужини од 380 метара и долази до јужне међе кат. парц. бр. 5090, затим гранична
линија скреће ка северу под углом од 90º и иде западном страном кат. парц. бр. 5092/2
( корисник Градско комуналано предузеће Шабац) у дужини од 220 метара и долази до
тромеђе следећих кат. парц. бр. 3968, 5092/2 и 5087, односно до улице Летњиковачка
коса. У наведеној тромеђи гранична линија скреће под углом од 270º у дужини од 475
метара и иде јужном границом улице Летњиковачка Коса до тромеђе кат. парцела бр.
5092/1, 5092/2 и 3968. У наведеној тромеђи гранична линија се ломи ка југу под углом од
270º у дужини од 25 метара и иде западном страном кат. парц. бр. 5092/2 (корисник Трг.
предузеће ''Нама'' Шабац) а затим јужном страном исте катастарске парцеле у дужини од
35 метара до улице Вите Враштановића кат. парц. бр. 5350. Затим гранична линија

скреће ка југозападу под углом од 270º и иде западном страном кат. парц. бр. 5350
(улица Вите Враштановића) до граничне белеге 16 ш. тј. тромеђе МЗ ''Летњиковац'',
''Шипурске ливаде'' и Поцерски Причиновић.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РУМСКА
И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА РУМСКА
Граница почиње код белеге бр. 83 на тромеђи кат. парц. бр. 2830 (пут), 2800 (пут)
и 2483/1. Одавде међа иде ка северу средином пута кат. парц. бр. 2800 у дужини од 400
метара до тромеђе кат. парц. бр. 2486/1, 2483/1 и 2806 (пут). Граничне парцеле бр.
2607/1, 2607/2, 2605, 2604, 2486/1 и 2486/2, које се налазе са леве стране пута, припадају
МЗ Г. Румска, а парцела бр. 2483/1 која се налази са десне стране пута, припада МЗ
Румска.
Од горе поменуте тромеђе граница окреће ка истоку у дужини од 200 метара и
иде средином пута (кат. парц. бр. 2806) до међа кат. парц. бр. 2806, 2478 и 2482/1. Кат.
парц. које се налазе са леве стране пута 2482/3, 2482/2 припадају МЗ Г. Румска, а
парцеле које се налазе са десне стране пута кат. парц. бр.2483/1, 2483/2, 2483/3, 4
припадају МЗ Румска.
Од горе поменуте тромеђе, граница скреће ка северу и иде средином пута (кат.
парц. бр. 2805 у дужини од 600 метара до тромеђе 2805, 2102 и 1918). Парцеле које се
налазе са леве стране пута (2482/1, 2479/3, 2479/2, 2479/1, 2185, 2183/1, 2186/2, 2178/2,
2917) припадају МЗ Г. Румска, а парцеле које се налазе са десне стране пута: 2478,
2477/3, 2477/2, 2477/1, 2189/1 2187/1, 2187/2, 2201 и 2202, припадају МЗ Румска. Од
поменуте тромеђе међа скреће ка истоку у дужини од 150м и иде средином пута
( парцела број 2795), до тромеђе парцела бр. 2795, 2196/1 и 1940. Кат. парц. бр. 1937,
1939, 1940, које се налазе са леве стране пута припадају МЗ Г: Румска, а парцеле 2102,
2103 и 2104/2 које се налазе са десне стране пута, припадају МЗ Румска. Од поменуте
тромеђе гранична линија скреће ка северу и иде граничном линијом парцела са леве
стране 1940, 1942/4, 1943, 1951, 1956, 1952 које припадају МЗ Г: Румска, и десном
страном: 2176/1 2173/1, 2171, које припадају МЗ Румска, у дужини од 450 метара до
тромеђе 2171,1963 и 2803 (пут).
Од поменуте тромеђе граница скреће ка североистоку и иде средином пута
парцеле број 2803 у дужини од 150 метара до тромеђе парцела 1494/2, 2170/1 и 2803.
Парцеле број 1494/1 и 1494/2 које се налазе са леве стране пута припадају МЗ Румска, а
са десне стране пута парцеле број 2171, 2170/1, 2 припадају МЗ Румска.
Од поменуте тромеђе граница скреће ка северозападу и иде средином пута, кат.
парцеле број 2775 у дужини од 300 метара до тромеђе кат. парцела бр. 2775, 1488/2 и
1488/1. Парцеле које се налазе са леве стране пута 1494/2, 1493, 1491, 1490/1, 1489
припадају МЗ Г. Румска, а парцеле које се налазе са десне стране пута припадају МЗ
Румска: 1003/4 и 2002.
Од поменуте тромеђе гранична линија скреће ка западу и иде граничном линијом
парцела са леве стране 1488/1, 1494/4 и 1490/3 које припадају МЗ Г. Румска и са десне
стране 1488/2, 1483/3 које припадају МЗ Румска у дужини од 210 метара до тромеђе кат.
парц. бр. 1483/4, 1483/3 и 1490/3. Од ове тромеђе граница скреће ка северозападу и иде
средином сл. пута: 1483/4, 1483/1 у дужини од 310 метара до тромеђе кат. парц. бр. 2796,
1481/1 и 1482. Парцеле које се налазе са леве стране пута 1483/2, 1482, припадају МЗ Г.
Румска, а парцеле са десне стране 1493/3, 1486, 1485, 1484, припадају МЗ Румска.
Од ове тромеђе граница скреће ка истоку и иде до средине пута 2796 у дужини од
40 м и до тромеђе кат. парцела број: 1484, 1481/1 и 2775. Парцела са леве стране пута

припада МЗ Румска, а парцеле 1485, 1484, припадају МЗ Румска. Од ове тромеђе међна
линија иде средином пута (кат. парц. бр. 2775) у дужини од 1700м до тромеђе, кат. парц.
2775, 815 и 2818 (пут Шабац-Крупањ). Парцеле са леве стране 1481/1, 1481/2, 1481/3,
1481/4, 1481/5, 1477/8, 1478/1, 1479, 1480, 877/1, 888, 889, 890/1, 908/1, 908/2, 312/3,
912/2, 912/1, 913, 914/7, 914/6, 914/4, 914/1, 915, 916, 918, 920, 921/1, 2176, 800/2, 800/3,
803/2, 803/1, 804, 806/1, 806/2, 807, 809/2, 809/1, 783/2, 782/1, 782/3 и 781/2, припадају МЗ
Г. Румска, а парцеле које се налазе са десне стране: 1957/1, 869/4, 869/1, 871, 872/3,
872/1, 817/1, 817/2, 878, 879, 880, 881, 885/3, 886/2, 856/5, 856/3, 886/7, 885/4, 885/3885/5,
885/2, 885/6, 885/1, 818, 810/2, 810/1, 813/1, 814/2, 814/1, 815, припадају МЗ Румска. Од
ове тромеђе граница иде средином пута Шабац-Крупањ, до тромеђе кат. парц. бр. 2818,
82/2 и 66 у дужини од 250 метара. Парцеле које се налазе са леве стране пута: 674/2,
675/3 и 675/1, припадају МЗ Г. Румска, а парцеле број 673, 83, 77/1, 74, 82/2, које се
налазе са десне стране пута припадају МЗ Румска.
Од ове тромеђе граница скреће ка северозападу и иде средином пута парц. бр 66 у
дужини од 800 метара до тромеђе кат. парц. бр. 29/2, 67/1 и 67/2, односно до белеге бр.
17, која разграничава КО Румску и КО Двориште. Парцеле које се налазе са леве стране
пута: 65/2, 65/4, 65/5, 65/1, 64, 63/2, 62/2, 32/1, 32/2, 30, 29/2, припадају МЗ Г. Румска, а
парцеле са десне стране: 30/1, 30/2. 79, 78, 70, 67/3, 69/1, 69/2 и 67/1, припадају МЗ
Румска.
Описана гранична линија која почиње код белеге 83. која разграничава атар КО
Румска и Криваје, завршава се код белеге број 17 која разграничава атар КО Румска и
КО Двориште, раздваја атар КО Румска у два дела, тако да лева страна формира МЗ
Горња Румска, а десна страна описане граничне линије формира МЗ Румска.

