
 
 
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 

ОСЛАДИЋ 
 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту 
Осладић,на територији града Ваљева. 
 

Члан  2. 
  У насељеном месту Осладић, одређују се називи улица и то : 
 

1. УЛИЦА ВЕЛИКИ БЕЛЕГ - чија траса почиње почиње између кп 178 (КО 
Миличиница) и кп 1 (КО Осладић), простире се целом дужином кп 2941 (КО 
Осладић) и завршава се на између кп 4310 (КО Миличиница) и кп 1/5 (КО 
Осладић); представља заједничку улицу са насељеним местом Миличиница. 

 
2. УЛИЦА МИЛИЧАНСКА - чија траса почиње од улице Велики белег, између кп 66 

и кп 122/1, простире се делом кп 2927 и завршава се између кп 93 и кп 98/1, КО 
Осладић. 

 
3. УЛИЦА КАМЕНИЧКА - чија траса почиње од улице Велики белег, између кп 

160/1 и кп 170, простире се делом кп 2929 и завршава се између кп 241 и кп 140, 
КО Осладић. 

 
4. УЛИЦА ОСЕЧАНКА - чија траса почиње од улице Велики белег, између кп 187/1 

(КО Осладић) и кп 2305 (КО Оглађеновац), простире се целом дужином кп 2942, 
затим целом трасом кп 2943, КО Осладић; представља заједничку улицу са 
насељеним местима Оглађеновац и Каменица. 

 
5. УЛИЦА ТАКУША - чија траса почиње од улице Велики белег, између кп 61 (КО 

Сирдија) и кп 6 (КО Осладић), простире се целом дужином кп 2944, кп 2945 (КО 
Осладић) и завршава се између кп 1066 (Туђин) и кп 1456 (КО Осладић); 



представља зједничку улицу са насељеним местом Туђин, општина Осечина. 
 

6. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње од улице Такуша, 
између кп 440/1 и кп 443/1, пролази кроз кп 442/1, кп 443/2, кп 451/1 и завршава 
се на кп 466, КО Осладић. 
 

7. УЛИЦА МАЛИНАРСКА- чија траса почиње од улице Такуша, између кп 555 и кп 
549/1, простире се целом дужином кп 531 и завршава се између кп 530 и кп 
532/1, КО Осладић. 

 
8. УЛИЦА РАДНИЧКА - чија траса почиње од улице Такуша, између кп 692/3 и кп 

2945, простире се делом кп 2931 и завршава се између кп 1428 и кп 1403, КО 
Осладић. 

 
9. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА - чија траса почиње између кп 1099 (КО Туђин) и 

кп 1525 (КО Осладић) и простире се целом дужином кп 2946, затим наставља 
целом дужином катастарске парцеле 2924/2 КО Осладић, прелази преко реке и 
наставља делом катастарске парцеле број 2924/1 КО Осладић, а затим 
наставља целом дужином кп 1121 и завршава се између кп 1257/2 и кп 2307, КО  
Осладић; представља заједничку са насељеним местом Туђин, општина 
Осечина. 

 
10. УЛИЦА ЗАДРУЖНА - чија траса почиње од улице Патријарха Павла, између кп 

1491/1 и кп 1490, простире се делом кп 2932 и завршава се између кп 1945 и кп 
2040, КО Осладић. 

 
11. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА - чија траса почиње од улице Патријарха Павла, 

између кп 1508/2 и кп 1506, простире се целом дужином кп 1507, делом кп 2933, 
кп 2897 (КО Осладић) и завршава се између кп 2873 (КО Драгијевица) и кп 1652 
(КО Осладић). 

 
12. УЛИЦА СОКАЧЕ - чија траса почиње од улице Патријарха Павла, између кп 

1882/1 и кп 1501/1, простире се делом кп 2934, целом дужином кп 1868 и 
завршава се између кп 1830/1 и кп 1849/1, КО Осладић. 

 
13. УЛИЦА ОБНИЧКА - чија траса почиње између кп 2604 и кп 2619/1, простире се 

целом дужином кп 2923/1, кп 2923/3, кп 2923/2, кп 2940 и завршава се између кп 
490/18 (КО Драгијевица) и кп 2920, КО Осладић; представља заједничку улицу и 
продужетак улице Обничке из насељеног места Каменица, и пролази кроз више 
насељених места и то Златарић, Причевић и Беомужевић. 

 
14. УЛИЦА ЗДРАВКА ЈОВАНОВИЋА - чија траса почиње од улице Обничке, између 

кп 2556/1 и кп 2557, простире се делом кп 2766, целом дужином кп 2798 и 
завршава се на кп 2816/1, КО Осладић. 

 
15. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - чија траса почиње од улице Здравка Јовановића, 

између кп 2797 и кп 2763, простире се делом кп 2766 и завршава се између кп 
2777 и кп 2776, КО Осладић. 

 
16. УЛИЦА БЕЉИНО БРДО - чија траса почиње између кп 2788 (КО Осладић) и кп 

1833 (КО Драгијевица), простире се делом кп 2951 (КО Осладић) и завршава се 
између кп 1889/1 (КО Драгујевица) и кп 2694 (КО Осладић); представља  



заједничку улицу са насељеним местом Драгијевица, општина Осечина. 
 

17. УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА - чија трасаа почиње од улице Обничке, између кп 2614 
и кп 2616, простире се целом дужином кп 2615, кп 2671/2, 2631/1, пролази кроз 
кп 2632 и завршава се на кп 2637, између кп 2641 и кп 2636, КО Осладић. 
 

18. УЛИЦА ТИЋЕ МИЛОВАНОВИЋА - чија траса почиње од улице Обничке, између 
кп 2510 и кп 2568/1, простире се целом дужином кп 2935, а затим наставља 
делом кп 2948 КО Осладић, затим целом дужином кп 3306 КО Каменица, 
наставља делом кп 2943 КО Осладић и завршава се између кп 996 (КО 
Каменица) и кп 2343/1 (КО Осладић); представља заједничку улицу са 
насељеним местом Каменица. 

 
19. УЛИЦА ДУБРАВА - чија траса почиње од улице Тиће Миловановића, између кп 

2006 и кп 2107, простире се делом кп 2398, целом дужином кп 2123 и завршава 
се између кп 2152/2 и кп 2121џ, КО Осладић. 

 
20. УЛИЦА МАРИНОВАЧКА - чија траса почиње од улицеТиће Миловановића, 

између кп 2118/1 и кп 2183, простире се делом кп 2182 и завршава се између кп 
2178/2 и кп 2195/2, КО Осладић. 

 
21. УЛИЦА ЗЕЉИЋА БРДО - чија траса почиње између кп 2202 и кп 1156/2 (КО 

Каменица), простире се делом кп 2948 и завршава се између кп 1026 (КО 
Каменица) и 1026 кп 2428 (КО Осладић); представља заједничку улицу са 
насељеним местом Каменица. 

 
22. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА - чија траса почиње почиње од улице Зељића брдо, 

између кп 2202 и кп 1313/2 (КО Каменица), простире се делом кп 2948, кп 2182, 
пролази кроз кп 2440/1, кп 2439/2 и завршава се на кп 2444/1, КО Осладић. 

 
23. УЛИЦА ТРАКИЈА - чија траса почиње од улице Зељића брдо, између кп 2428 и 

кп 2426, пролази кроз 2427, кп 2422, кп 2398 и завршава се на кп 2402/1, КО 
Осладић. 

 
24. УЛИЦА ТРИ БРАТА - чија траса почиње  између кп 2435/2 и кп 1315 (КО 

Каменица), простире се делом кп 1314/1, кп 2949 и завршава се између кп 
1080/4 (КО Каменица) и кп 2453 (КО Осладић); представља заједничку улицу са 
насељеним местом Каменица. 

 
25. УЛИЦА ТУРИСТИЧКА - чија траса почиње од улице Тиће Миловановића, између 

кп 2350 и кп 2361, простире се целом дужином кп 2937, пролази кроз кп 2300, 
пролази делом кп 2290 и завршава се између кп 2299 и кп 2272/2, КО Осладић. 

 
26. УЛИЦА ГАВРИЋА ЈАСЕН – чија траса почиње од улице Патријарха Павла, 

између кп 2307 и кп 1145, простире се делом кп 2924/1 и завршава се између кп 
1137 и кп 2331, КО Осладић. 

 
27. УЛИЦА ПОШТАРСКА - чија траса почиње од улице Осечанка, између кп 1040/2 

и кп 1041, простире се делом кп 2926 и завршава се између кп 995/1 и кп 1227, 
КО Осладић. 

 
28. УЛИЦА ТРГОВАЧКА  – чија траса почиње од  улице Поштарске, између кп 1217 



и кп 1216, простире се целом дужином кп 1180 и завршава се између кп 1178 и 
кп 1181, КО Осладић. 

 
29. УЛИЦА ВОЋАРСКА - чија траса почиње од улице Осечанка, између кп 877 и кп 

840, простире се целом дужином кп 875, пролази кроз кп 874/2 и завршава се на 
кп 873, КО Осладић. 
 

30. УЛИЦА БЛИЗАНАЦ - чија траса почиње од улица Осечанка, између кп 796 и кп 
826, простире се целом дужином кп 2925 и завршава се између кп 1364/3 и кп 
959, КО Осладић; 
 

31. УЛИЦА ЗАБРАН - чија траса почиње од улица Осечанка , између кп 796 и кп 826, 
простире се целом дужином кп 2925 и завршава се између кп 1364/3 и кп 959, 
КО Осладић. 

 
У насељеном месту Осладић, одређују се називи заселака и то :  
 

1. ЗАСЕЛАК ВЛАШИЋ - који обухвата заселак обухвата кп 404 и кп 405/2, КО 
Осладић. 

2. ЗАСЕЛАК ЂУРЂЕВИЋИ - који обухвата кп 596/3, КО Осладић. 
3. ЗАСЕЛАК ОСОЈЕ - који обухвата делове кп 1930/4, кп 1930/6 и кп 1930/2, КО 

Осладић. 
4. ЗАСЕЛАК КОВАЧЕВИЋИ - који обухвата обухвата део кп 2479, КО Осладић. 

 
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 Осладић, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 30.05.2018. 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: 011-113/2019-04 

 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

                                       Милорад Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 93. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-
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) 
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 2/04-
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 ). 

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 Осладић, 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 Осладић израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 30.05.2018. 
године. 
 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној 
сагласности  за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-05-
00183/2019-24 од 30.07.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица:  
 

1.УЛИЦА ВЕЛИКИ БЕЛЕГ – локални и катастарски назив за локацију 

2. УЛИЦА МИЛИЧАНСКА – на правцу ка Миличиници  

3. УЛИЦА КАМЕНИЧКА – на правцу ка Каменици 

4. УЛИЦА ОСЕЧАНКА – на правцу ка Осечини 

5. УЛИЦА ТАКУША – катастарски потес 

6. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – општепозната личност 

7. УЛИЦА МАЛИНАРСКА – географско обележје 

8. УЛИЦА РАДНИЧКА – уобичајени назив локације 

9. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА – општепозната личност 

10. УЛИЦА ЗАДРУЖНА 

11. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА - општепозната личност 

12. УЛИЦА СОКАЧЕ 

13. УЛИЦА КАМЕНОРЕЗАЧКА 

14. УЛИЦА ЗДРАВКА ЈОВАНОВИЋА  

15.УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - општепозната личност 

16. УЛИЦА БЕЉИНО БРДО –  

17. УЛИЦА УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА 

18. УЛИЦА ТИЋЕ МИЛОВАНОВИЋА- народни херој општепозната личност 

19. УЛИЦА ДУБРАВА – катастарски потес 

20. УЛИЦА МАРИНОВАЧКА – уобичајени назив мештана за локацију 

21.УЛИЦА ЗЕЉИНО БРДО - катастарски потес 



22.УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – по Светом Сави 

23. УЛИЦА ТРАКИЈА – катастарски потес 

24. УЛИЦА ТРИ БРАТА  - уобичајени назив мештана за локацију 

26. УЛИЦА ТУРИСТИЧКА – по туризму као грани привреде којом се баве 

мештани улице 

27.УЛИЦА ОСЕЧАНКА – на правцу ка Осечини 

29. УЛИЦА ГАВРИЋА ЈАСЕН – катастарски потес 

30. УЛИЦА ПОШТАРСКА – на локацији се налази пошта у селу 

31. УЛИЦА ТРГОВАЧКА – по мештанима трговцима 

32. УЛИЦА ВОЋАРСКА – географско обележје 

33. УЛИЦА БЛИЗАНАЦ – катастарски потес 

34. УЛИЦА ЗАБРАН – катастарски потес 

 Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК ВЛАШИЋ – катастарски потес 

2. ЗАСЕЛАК ЂУРЂЕВИЋИ - катастарски потес 

3. ЗАСЕЛАК ОСОЈЕ - катастарски потес 

4. ЗАСЕЛАК КОВАЧЕВИЋИ - катастарски потес 

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 
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