На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана
181.став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр.
72/09,18/10,65/13,15/15-УС,96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о
адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59.
Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1.
и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима
(„Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10.
Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица,тргова,градских четврти,
заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној
_________ 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
КАМЕНИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Каменица, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Каменица, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА ПЕТРОВДАНСКА - чија траса почиње између кп 835/2 и кп 866,
простире се целом дужином кп 3299, кп 3297 и завршава се између кп 520/3 и
кп 930, КО Каменица.
2. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса почиње од улице Петровданске
бр.1, између кп 1070/10 и кп 1071/1, простире се целом дужином кп 3296,
пролази кроз кп 1547/2, кп 1535/4, кп 1744/3, кп 1772/7,кп 1772/9, кп 3293 и
завршава се на кп 3291 код кп 1776/1, КО Каменица.
3. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - чија трса почиње од улице Петровданске, између кп
967/2 и кп 965/2, простире се целом дужином кп 966, делом кп 3304, целом
дужином кп 610 и завршава се на кп 67, између кп 71/1 и кп 3318, КО Каменица.
4. УЛИЦА КАМЕНИЧКА - чија траса почиње од улице Николе Тесле, између кп
961 и кп 959 (КО Оглађеновац), простире се целом дужином кп 3303, кп 3300,
делом кп 2667, целом дужином кп 3317 и завршава се између 2355 кп (КО
Оглађеновац) и кп 116/3 (КО Каменица); представља заједничку улицу са
насељеним местом Оглађеновац.
5. УЛИЦА СЕЛИМИРА ТИМОТИЋА - чија траса почиње од улице Николе Тесле,

између кп 745/2 и кп 747/5, пролази кроз кп 747/7, кп 729/2, 730/2 простире се
делом кп 732, кп 557 и завршава се између кп 565 и кп 556, КО Каменица.
6. УЛИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА - чија траса почиње од улице Каменичке, између
кп 25 (КО Каменица) и кп 2446/3 (КО Оглађеновац), простире се целом
дужином кп кроз кп 3318 (КО Каменица) и завршава се између кп 2536 (КО
Оглађеновац) и кп 75/2 (КО Каменица).
7. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - чија траса почиње од улице Каменичке,
између кп 116/2 и кп 137/2, простире се делом кп 134 и завршава се између кп
530 и кп 532/1, КО Каменица.
8. УЛИЦА СВЕТОГ СТЕФАНА - чија траса почиње од улице Петровданске,
између кп 835/2 (КО Каменица) и кп 2510/2 (КО Горња Буковица), простире се
целом дужином кп 3319 (КО Каменица) и завршава се између кп 397 (КО
Горња Буковица) и кп 75/2 (КО Каменица); представља заједничку улицу
са насељеним местом Горња Буковица.
9. УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА - чија траса почиње од улице Светог Стефана,
између кп 798/2 и кп 812/3, простире се целом дужином кп 807 и завршава се
између кп 771/1 и кп 804/1, КО Каменица.
10. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - чија траса почиње од улице Петровданске,
између кп 866 (КО Каменица) и кп 1 (КО Стапар), простире се делом кп 3320
(КО Каменица) и завршава се између кп 446/1 (КО Стапар) и кп 1609/1 (КО
Каменица); представља заједничку улицу са насељеним местом Стапар.
11. УЛИЦА СВЕТОГ ЛУКЕ - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 1070/12 и кп 1070/20, простире се делом кп 1070/33 и завршава се
између кп 1070/1 и кп 1070/27, КО Каменица.
12. УЛИЦА СВЕТОГ ЈОВАНА - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 1070/14 и кп 897/2, простире се целом дужином кп 897/34 и
завршава се између кп 1073/1 и кп 1073/3, КО Каменица.
13. УЛИЦА СВЕТОГ МАРКА - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 897/13 и кп 897/20, простире се целом дужином кп 897/33 и
завршава се између кп 1073/8 и кп 1073/9, КО Каменица.
14. УЛИЦА СВЕТОГ МАТИЈЕ - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 897/22 и кп 897/28, простире се целом дужином кп 897/32 и завршава
се између кп 1073/14 и кп 1073/15, КО Каменица.
15. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице бр. 12,
између кп 1074/2 и кп 1073/3, простире се целом дужином кп 1073/18 и
завршава се између кп 1074/12 и кп 1073/15, КО Каменица.
16. УЛИЦА ВАСИЛИЋА БРДО - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 898/4 и кп 3296, простире се целом дужином кп 1053, кп 906, пролази
кроз кп 909/1, кп 910/1, кп 910/3, целом дужином кп 919 и завршава се између
кп 918/2 и кп 920/2, КО Каменица.

17. УЛИЦА МЕСАРСКА - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 1048/2 и кп 1197, простире се целом дужином кп 1409, делом кп
3307/1, кп 3306 и завршава се између кп 1025 и кп 1026, КО Каменица.
18. УЛИЦА ЗЕЉИЋА БРДО - чија траса почиње од улице Месарске, између кп
2428 (КО Осладић) и кп 1026 (КО Каменица), простире се целом дужином кп
3333 (КО Каменица), кп 3308 (КО Каменица) и завршава се на раскрсници са
предложеном улицом бр. 23, између кп 1419/3 и кп 1423/1, КО Каменица;
представља заједничку улицу са насељеним местом Осладић.
19. УЛИЦА ТИЋЕ МИЛОВАНОВИЋА - чија траса почиње од улице Петровданске,
између кп 1000 и кп 1002/1, простире се целом дужином кп 3298, делом кп 3334,
и целом дужином 3306, КО Каменица; представља заједничку улицу са
насељеним местом Осладић.
20. УЛИЦА ТРИ БРАТА - чија траса почиње од улице Зељића Брдо, између кп
1325/2 и кп 1314/2, пролази кроз кп 1314/1, простире се целом дужином кп 3332
и завршава се између кп 2453 (КО Осладић) и кп 1080/4, КО Каменица;
представља заједничку улицу са насељеним местом Осладић.
21. УЛИЦА КАТИЋА ПУТ - чија траса почиње од улице Три брата, између кп 1080/5
и кп 1086/2, простире се целом дужином кп 1092 и завршава се на раскрсници
са предложеном улицом бр. 23, између кп 1096/2 и кп 1128, КО Каменица.
22. УЛИЦА УЧИТЕЉА ЛАЛА КАТИЋА - чија траса почиње од улице Катића пут,
између кп 1086/2 и кп 1087, пролази кроз кп 1086/1, кп 1086/3, кп 1086/4 и
завршава се на кп 1085/5, КО Каменица.
23. УЛИЦА ОБНИЧКА - чија траса почиње од границе са насељеним местом
Беомужевић и иде целом дужином кп 3292, затим целом дужином кп 3291,
пролази кроз кп 1376/4, кп 1195/2, кп 1396/1, кп 1396/2 простире се кп 3290 и
завршава се између кп 1096/3 и кп 1097/2, КО Каменица; представља
заједничку улицу са насељеним местом Беомужевић, пролази кроз више
насељених места Златарић, Беомужевић и Осладић.
24. УЛИЦА САВИЋА БРДО - чија траса почиње улице Обничке, између кп 1694/1 и
кп 1697/3, простире се делом кп 1695, кп 1704 и завршава се на кп 1706, КО
Каменица.
25. УЛИЦА ПОБЕДНИЧКА- чија траса почиње од улице Обничке, између кп 1678 и
кп 1680, простире се дуж целе кп 3309 и 3329, КО Каменица; представља
заједничку улицу са насељеним местом Врагочаница.
26. УЛИЦА ЖАРКОВИЋА ВЕНАЦ - чија траса почиње од улице Победничке,
између кп 1873/2 и кп 1877/1, простире се целом дужином кп 1871 и завршава
се на раскрсници са предложеном улицом бр. 28, између кп 1849/4 и кп 1994/2,
КО Каменица.
27. УЛИЦА МАЛИНАРСКА - чија траса почиње од улице Обничке, између кп 1839/4
и кп 1829, простире се целом дужином кп 3310 и завршава се између кп 2211 и
кп 2212, КО Каменица.

28. УЛИЦА ПЕТЛОВАЧА - чија траса почиње од улице Победничке, између кп
1955/1 и кп 1952/1, простире се делом кп 1963 простире се делом кп 3311 и
завршава се на граници са насељеним местом Врагочаница, између кп 76/2
(КО Врагочаница) и кп 2186, КО Каменица; представља заједничку улицу са
насељеним местом Врагочаница.
29. УЛИЦА ДРАЈИЋА СОКАК - чија траса почиње од улице Петловача, између кп
2228/1 и кп 2475/3, простире се делом кп 2023, кп 2266 и завршава се између
кп 2364 и кп 2369/3, КО Каменица.
30. УЛИЦА ПАСТИРСКА - чија траса почиње од улице Петловача, између кп 2434/1
и кп 2452/1, пролази кроз кп 2433/1, кп 2433/2, кп 2449, кп 2553/3, простире се
делом кп 2573 и завршава се између кп 2538/1 и кп 2536/2, КО Каменица.
31. УЛИЦА МАГАЦИН - чија траса почиње од улице Петловача, између кп 2434/2 и
кп 2452/3, простире се целом дужином кп 2436, пролази кроз кп 2561/1,
простире се делом кп 2537 и завршава се између кп 2642/1 и кп 2653, КО
Каменица.
32. УЛИЦА ВУКА БРАНКОВИЋА - чија траса почиње улице Петловача, између кп
2641 и кп 2653, простире се делом кп 2537, целом дужином кп 2655 и завршава
се између кп 2981 и кп 2961, КО Каменица;представља заједничку улицу са
насељеним местом Причевић.
33. УЛИЦА ПЛАТНО - чија траса почиње од улице Вука Бранковића, између кп
2652 и кп 2656, простире се делом кп 2537 и завршава се између кп 2952 и кп
2958/1, КО Каменица.
34. УЛИЦА БРЂАНЦИ - чија траса почиње од улице Обничке, између кп 2787 и кп
2788, простире се делом кп 2761, целом дужином кп 2709, пролази кроз кп
2702/4, кп 2702/8, кп 2701, кп 2694 и завршава се на кп 2667, КО Каменица.
35. УЛИЦА МАЈДАНСКА - чија траса почиње од улице Обничке, између кп 1119 и
кп 1125, простире се целом дужином кп 1122, кп 1142 и завршава се између кп
1892 и кп 1642/2, КО Каменица.
36. УЛИЦА ПУЦАРСКО ГРОБЉЕ -чија траса почиње између кп 1951/7 (КО
Драгијевица) и кп 2126/4 (КО Каменица), простире се делом кп 2902 (КО
Каменица) и завршава се између кп 1967 (КО Драгијевица) и кп 2149/1 (КО
Каменица); представља заједничку улицу са насељеним местом Драгијевица,
општина Осечина.
37. УЛИЦА ОСЕЧАНКА - чија траса почиње од улице Петровданске, између кп
1106/2 (КО Осладић) и кп 520/2 (КО Каменица), простире се делом кп 520/3 (КО
Каменица), целом дужином кп 3336 (КО Каменица) и завршава се између кп
321 (КО Осладић) и кп 1/1 (КО Каменица); представља заједничку улицу са
насељеним местом Осладић.
38. УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА - чија траса почиње од улице Осечанка, између кп 231 и кп
279, простире се целом дужином кп 238 и завршава се између кп 237 и кп 273,
КО Каменица.

39. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице Десанке
Максимовић, између кп 1235/1 и кп 1243/1, простире се целом дужином кп
1269/1, кп 1223/5 и завршава се између кп 1224/4 и кп 1224/1, КО Каменица.
40. УЛИЦА ЗЕЉИЋА РАВАН - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић,
између кп 1250/1 и кп 1549/1, простире се делом кп 3307/1 и завршава се
између кп 1284/1 и кп 1280, КО Каменица.
41. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА - чија траса почиње улице Петровданске,
између кп 850/7 и кп 850/4, простире се делом кп 850/1 и завршава се на кп
851/1 код кп 852/6, КО Каменица.
У насељеном месту Каменица одређују се називи заселака и то:
1. ЗАСЕЛАК МАТИЋИ - који обухвата кп 3137, делове кп 3128 и кп 3136,
КО Каменица.
2. ЗАСЕЛАК ВИЋЕНТИЋИ - који обухвата кп 3283/2, КО Каменица.
3. ЗАСЕЛАК ВРТЛОГ - који обухвата део кп 3059, КО Каменица.
4. ЗАСЕЛАК ИЛИЋИ - који обухвата обухвата кп 3110, кп 3112 и делове кп
3113, кп 3111 и кп 3114, КО Каменица.
Члан 3.
Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и
заселака и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о
адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом
Уредбом.
Члан 4.
Називи улица и заселака из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату
уличног система за насељено место Каменица, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 12.06.2018. године.
Члан 5.
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије
доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и
заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00183/2019-24 од 30.07.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-112/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Милорад Илић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 93. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181.став 1. Закона о државном премеру и катастру
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09,18/10,65/13,15/15-УС,96/15 и 47/17-аутентично
тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17)
члану 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“ број 5/19), члану 4. Одлуке о одређивању назива деловима насељених
места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива
улица,тргова,градских четврти, заселака и других делова насељених места на
територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18 ).
Чланом 93. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина
јединице локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији
као и о додељивању звања „почасни грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од
посебног значаја за општину уз претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе.
Чланом 181. ст.1. Закона о државном премеру и катастру прописано је да Влада, на
предлог Завода, прописује начин и поступак утврђивања кућних бројева, означавања
зграда бројевима и означавања назива насељених места, улица и тргова, вођење
регистра кућних бројева, улица и тргова, као и изглед табли са кућним бројевима и
називима улица и тргова.
Чланом 9. Уредбе о Адресном регистру прописано је да Скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује о називима улица и тргова, градских четврти, заселака
и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе .
Чланом 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града
у складу са законом одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места уз претходну сагласност министарства надлежног
за послове локалне самоуправе.
Чланом 4. став 1.Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама
и трговима прописано је да се називи делова насељених места, улица и тргова
утврђују одлуком Скупштина општине, уз предходну сагласност надлежног
министарства.
Чланом 6. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица,тргова,градских
четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева
прописано је да предлог одлуке о називима улица, тргова, градских четврти,
заселака, и других делова насељених места подноси Комисија за одређивање
назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места
коју образује Скупштина града.
Чланом 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица,тргова,градских
четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева
прописано је да поступци за одређивање назива улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места, започети пре ступања на снагу ове
одлуке окончаће се по одредбама одлуке по којој су започети.

Разлози за доношење
Комисија за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места утврдила је Предлог Одлуке о одређивању назива улица и
заселака у насељеном месту Каменица, на територији града Ваљева, наведених у
члану 2. ове Одлуке и исти доставила Министарству државне управе и локалне
самоуправе ради прибављања претходне сагласности.
Предлог ове Одлуке урађен је сходно Елаборату уличног система за насељено
место Каменица израђеног од стране Републичког геодетског завода од 12.06.2018.
године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-0500183/2019-24 од 30.07.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1.УЛИЦА ПЕТРОВДАНСКА- по слави Петровдан
2. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ-општепозната личност
3. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – општепозната личност
4. УЛИЦА УЛИЦА КАМЕНИЧКА – на правцу за насељено место Каменицу
5. УЛИЦА СЕЛИМИРА ТИМОТИЋА.
Селимир Тимотић (Каменица 1936. - 1997. Каменица).Основну школу завршио у
Каменици; учитељску школу у Убу, студент факултета политичких наука у
Београду. Био је учитељ у Чуклићу општине Шипово у Босанској Крајини,
Оглађеновцу и Убићу. Након тога 1973. године радио је у грађевинском предузећу
„Јабланица“ у Ваљеву као референт општенародне одбране, референт за
кадрове и кадровске службе. Сарађивао је у листу „Јабланица“ и повремено као
дописник листа „Напред“ у Ваљеву. Пензионисан је 1994. године. Његов значај за
Каменицу је нарочит због тога што је написао књигу „Каменичка школа“ која је
због изузетног значаја за Каменицу објављена после његове смрти. Мештани
Каменице га памте по изузетном раду у просвети као учитеља многих генерација
и преданог мештанина који је био посвећен свом родном селу и просвети и који је
издао књигу о Каменичкој школи.
6.УЛИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА- географско обележје
7.УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА – општепозната личност
8.УЛИЦА СВЕТОГ СТЕФАНА- по слави мештана
9. УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА – општепозната личност
10. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – општепозната личност
11. УЛИЦА СВЕТОГ ЛУКЕ – по слави мештана
12. УЛИЦА СВЕТОГ ЈОВАНА - по слави мештана
13. УЛИЦА СВЕТОГ МАРКА- по слави мештана

14. УЛИЦА СВЕТОМ МАТИЈЕ- по слави мештана
15. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА- општепозната личност
16. УЛИЦА ВАСИЛИЋА БРДО – катастарски потес
17. УЛИЦА МЕСАРСКА – по занату мештана улице
18. УЛИЦА ЗЕЉИЋА БРДО –локални назив локације, катастарски потес
19. УЛИЦА ТИЋЕ МИЛОВАНОВИЋА - народни херој, општепозната личност
20. УЛИЦА ТРИ БРАТА- у овој улици која је заједничка са насељеним местом
Осладић живе породице за које је карактеристично да свака породица
представља заједнице три брата и то : породицу Катић (Јордан, Никола и Паун);
породицу Плећић (браћа Радислав, Борисав и Владисав); породицу Карајовић
( Милан, Илија и Пантелија). Овај назив су предложиле наведене породице.
Мештани ову локацију дуги низ уобичајено већ називају „Улица три брата“.
21. УЛИЦА КАТИЋА ПУТ – уобичајени назив мештана за локакцију, по Катићима а
најпознатија личност је учитељ Лола Катић, чија биографија је дата у следећој
улици која носи назив по њему.
22. УЛИЦА УЧИТЕЉА ЛАЛА КАТИЋА.
Драгољуб Лола Катић (Каменица 1909.-1982. Каменица), рођен, живео и
преминуо; у току своје просветне каријере учио је ђаке овога краја и преко њих
постао познат и препознатљив у ваљевском крају. Многе генерације га памте и
захвалне су му за дато знање и упућивање у животним смеровима којима су
многи његови ђаци отишли и остварили се у свом даљем школовању у друштву и
породици и који значајно доприносе раз6воју села. Давањем назива овој улици по
њему мештани обезбеђују чување сећања и захвалност њему за прве кораке
деце у образовању.
23. УЛИЦА ОБНИЧКА – географско обележје, простире се уз реку Обницу,
уобичајени је назив за локацију
24. УЛИЦА САВИЋА БРДО – катастарски потес
25.УЛИЦА ПОБЕДНИЧКА – локални назив за локацију , по победама у ратовима
26. УЛИЦА ЖАРКОВИЋА ВЕНАЦ – катастарски потес
27. УЛИЦА МАЛИНАРСКА- географско обележје
28. УЛИЦА ПЕТЛОВАЧА – уобичајени назив за локацију
29. УЛИЦА ДРАЈИЋА СОКАК - катастарски потес
30. УЛИЦА ПАСТИРСКА – уобичајени назив локације, по пастирима мештанима
31. УЛИЦА МАГАЦИН – уобичајени назив за локацију
32. УЛИЦА ВУКА БРАНКОВИЋА – општепозната личност
33. УЛИЦА ПЛАТНО – уубичајени назив за локацију
34. УЛИЦА БРЂАНЦИ – уобичајени назив за локацију

35. УЛИЦА МАЈДАНСКА – географско обележје
36. УЛИЦА ПУЦАРСКО ГРОБЉЕ – уобичајени назив за локацију
37. УЛИЦА ОСЕЧАНКА – на правцу за Осечину
38. УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА- географско обележје, поред Каменичког језера
39. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА – општепозната личност
40. УЛИЦА ЗЕЉИЋА РАВАН– уобичајени назив за локацију, катастарски потес
41. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА – општепозната личност

Образложење назива заселака:
1. ЗАСЕЛАК МАТИЋИ - по презимену породица мештана улице
2. ЗАСЕЛАК ВИЋЕНТИЋИ - по презимену породица мештана улице
3. ЗАСЕЛАК ВРТЛОГ - по презимену породица мештана улице
4. ЗАСЕЛАК ИЛИЋИ - по презимену породица мештана улице

Финансијски ефекти
Одређивањем назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места реализује се пројекат Владе Републике Србије ажурирања
адресног регистра на територији Републике Србије.
Влада Републике Србије за спровођење пројекта ажурирања адресног
регистра Републике Србије обезбеђује потребна финансијска средства.
У складу са напред наведеним предлаже се доношење Одлуке у датом тексту.
Обрађивач:
Комисија за одређивање назива улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места
ПРЕДСЕДНИК
Комисија за одређивање назива улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места
Проф. др Мирољуб Ивановић

