''Службени лист општине Шабац'', бр. 12/66, 13/79

ОДЛУКA
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 обухвата 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
''Бeнске баре" излази на Трг ''Моше Пијаде" с тим што Трг ''Моше Пијаде" припада овој
Месној заједници.
2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦЕ ''ДОЊИ ШОР"
Границе ове Месне заједнице иде границом Месне заједнице ''Баир", затим реком
Савом до барака ''Зорке", обухвата стару колонију ''Зорке" и излази на крај Поп Лукине
улице a 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 Смиљанића 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 ЛИ-ВАДЕ"
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 центра 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.
7. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ''КАМЕЊАК"
Граница ове Месне заједнице иде границом Месне заједнице ''Преки 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 касарни 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''.
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 и то:
Месна заједница Доња Румска и Горња Румска.

Ова одлука ступа на снагу
Општине Шабац".

Члан 4.
осмог дана по објављивању у ''Службеном листу

