
 
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  
ДОЊА БУКОВИЦА 

 
 
 

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

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

1. УЛИЦА БУКОВАЧКА - чија траса почиње између кп 1131/1 и кп 1111/4, простире 
се целом дужином кп 1247, кп 1246 и завршава се између кп 695 и кп 826/2, КО 
Доња Буковица; представља заједничку улицу са насељеним местом Златарић. 

 
2.  УЛИЦА СПАСОВДАНСКА - чија траса почиње почиње од улице Буковачке, 

између кп 767/1 и кп 766, простире се делом кп 1245 и завршава се на кп 427, 
код кп 302/4, КО Доња Буковица. 

 
3. УЛИЦА СВЕТОГ НИКОЛЕ - чија траса почиње од улице Буковачке, између кп 

790 и кп 772, простире се целом дужином кп 1250, кп 1266 и завршава се између 
кп 3645 (КО Горња Буковица) и кп 621, КО Доња Буковица. 

 
4. УЛИЦА ШУМИЦЕ - чија траса почиње од улице Буковачке, између кп 776 и кп 

915/2, простире се целом дужином кп 777, делом кп 1251, целом дужином кп 857 
и завршава се на кп 842/2, код кп 1263/1, КО Доња Буковица. 

 
5. УЛИЦА НУШИЋЕВА - чија траса почиње од улице Буковачке, између кп 789/1 и 

кп 774/4, простире се целом дужином кп 773, пролази кроз кп 788, кп 798/1, кп 
799/5, кп 799/1 и завршава се на кп 799/6, код кп 799/4, КО Доња Буковица. 

 
6. УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА - чија траса почиње од улице Буковачке, између кп 

1520/1 (КО Беомужевић) и кп 693 (КО Доња Буковица), простире се делом кп 



1267 (КО Доња Буковица) и завршава се између кп 184 (КО Беомужевић) и кп 
644/1 (КО Доња Буковица); представља заједничку улицу са насељеним местом 
Беомужевић. 

 
7. УЛИЦА ГЛАВИЦА - чија траса почиње од улице Спасовданске, између кп 768/3 

и кп 1241, простире се делом кп 761, целом дужином кп 1249, делом кп 1242 и 
завршава се између кп 549 и кп 1244, КО Доња Буковица. 

 
8. УЛИЦА ИЗВОРСКА - чија траса почиње  од улице Буковачке, између кп 1112/3 и 

кп 1130/2, простире се делом кп 1252, целом дужином кп 971, пролази кроз кп 
973 и завршава се на кп 974, КО Доња Буковица. 

 
9. УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - чија траса почиње од улице Спасовданске, између кп 

693/2 и кп 1092/1, простире се целом дужином кп 1091, пролази кроз кп 1086 и 
завршава се на кп 1089, код кп 1088, КО Доња Буковица. 

 
10. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса почиње од раскрснице улице 

Главица и улице Столице, између кп 44/2 и кп 150, простире се делом кп 1244, 
целом дужином кп 336, пролази кроз кп 257/2, кп 358/3 и завршава се на кп 356/1, 
код кп 356/2, КО Доња Буковица. 

 
11. УЛИЦА СТОЛИЦЕ - чија траса почиње од раскрснице улице Главица и улице 

Милована Глишића, између кп 549 и кп 150, простире се делом кп 1242, кп 3689 
(КО Горња Буковица) и завршава се између кп 3418 (КО Горња Буковица) и кп 
1/1, КО Доња Буковица. 

 
12. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - чија траса почиње од улице Столице, између кп 150 и 

кп 147, простире се целом дужином кп 149 и завршава се између кп 162 и кп 153, 
КО Доња Буковица. 

 
13. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса почиње од улице Столице, пролази кроз 

кп 144, кп 145/2 и завршава се на кп 147, КО Доња Буковица. 
 

14. УЛИЦА СВЕТОГ ЂОРЂА - чија траса почињеод улице Столице, пролази кроз кп 
99/1, простире се делом кп 1243 и завршава се између кп 105/3 и кп 106/2, КО 
Доња Буковица. 

 
15. УЛИЦА БИРЧАНИНОВА - чија траса почиње од улице Милована Глишића, 

пролази кроз кп 340/1, кп 339/2 и завршава се на кп 339/3, КО Доња Буковица. 
 

16. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА - чија траса почиње од улице Столице, пролази 
кроз кп 23, кп 24, простире се делом кп 3689 (КО Горња Буковица) и завршава се 
између кп 3391/1 (КО Горња Буковица) и кп 33/2, КО Доња Буковица; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Горња Буковица. 

 
17. УЛИЦА ПРЕБОЈНЕ - чија траса почиње од  улице Краља Александра, пролази 

кроз кп 27/1, кп 27/2 и завршава се на кп 28, код кп 29, КО Доња Буковица. 
 

18. УЛИЦА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА - чија траса почиње на кп 3689 (КО Горња 
Буковица), пролази кроз кп 42/1, кп 43, кп 2/2, кп 47 и завршава се на кп 48, КО 
Доња Буковица. 

 



19. УЛИЦА ЛИПА - чија траса почиње од улице Спасовданске, између кп 444 и кп 
443/1, простире се целом дужином кп 456 и завршава се између кп 998 и кп 
993/1, КО Доња Буковица. 

 
20. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - чија траса почиње од раскрснице улица 

Спасовданске  и улице Шумски гај, између кп 302/4 и кп 287/1 простире се делом 
кп 427, кп 1245, целом дужином кп 232 и завршава се између кп 231/2 и кп 233, 
КО Доња Буковица. 

 
21. УЛИЦА ШУМСКИ ГАЈ - чија траса почиње од раскрснице улице Спасовданске  и 

улице Краља Петра Првог, пролази кроз кп 426/2, кп 424/3, кп 424/1, простире се 
делом кп 417 и завршава се између кп 416 и кп 418, КО Доња Буковица. 

 
22. УЛИЦА ЖУТА СТРАНА - чија траса почиње од улице Шумски гај, пролази кроз кп 

304/4, кп 304/3, кп 304/2, кп 304/1, простире се целом дужином кп 306 и 
завршава се код предложене улице бр. 22, између кп 307 и кп 305, КО Доња 
Буковица. 

 
23. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - чија траса почиње од улице Краља Петра Првог, 

између кп 302/4 и кп 287/1, простире се делом кп 1245, целом дужином кп 256 и 
завршава се код улице Краља Петра Првог, између кп 255 и кп 254, КО Доња 
Буковица. 

 
24. УЛИЦА ЛАЗЕ КОСТИЋА - чија траса почиње од улице Краља Петра Првог, 

пролази кроз кп 235/1 и завршава се на кп 235/2, КО Доња Буковица. 
 

25. УЛИЦА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ - чија траса почиње између кп 1002/2 (КО Рабас) и 
кп 507/2, простире се делом кп 1257 (КО Доња Буковица) и завршава се између 
кп 968/1 (КО Рабас) и кп 134 (КО Доња Буковица); представља заједничку улицу 
са насељеним местом Рабас. 

 
26. УЛИЦА РУЖИЦЕ СОКИЋ - чија траса почиње од улице Исидоре Секулић, 

између кп 134 и кп 133/1, простире се делом кп 1244 и завршава се између кп 
171/1 и кп 175/1, КО Доња Буковица. 

 
27. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - чија траса почиње од улице Исидоре Секулић, 

пролази кроз кп 188/3, кп 188/17, кп 188/13, кп 194/4, кп 194/1, кп 198/1 и 
завршава се на кп 298/5, код кп 299/1, КО Доња Буковица. 

 
28. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА - чија траса почиње од улицe Исидоре Секулић, 

између кп 242/3 и кп 501/2, простире се целом дужином кп 1248 и завршава се 
између кп 1037/1 и кп 1040/2, КО Доња Буковица. 

 
29. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА - чија траса почиње од улицe Бранка Ћопића, 

између кп 266 и кп 493/3, простире се делом кп 463 и завршава се на кп 477/1, 
код кп 476, КО Доња Буковица. 

 
30. УЛИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ - чија траса почиње од улицe Бранка Ћопића, 

између кп 484/1, кп 471, простире се целом дужином кп 472 и завршава се 
између кп 468/2 и кп 469/2, КО Доња Буковица. 

 
31. УЛИЦА ШЕВАРИ - чија траса почиње од улицe Исидоре Секулић, између кп 3/3 



(КО Рађаво Село) и кп 507/2 (КО Доња Буковица), простире се целом дужином 
кп 1258 (КО Доња Буковица) и завршава се између кп 399 (КО Рађево Село) и кп 
143/3 (КО Доња Буковица); представља заједничку улицу са насељеним местом 
Рађево Село. 

 
32. УЛИЦА ЦАРИЋКА – чија траса почиње између кп 1037/1 (КО Доња Буковица) и 

кп 40 (КО Златарић), простире се целом дужином кп 1262 (КО Доња Буковица) и 
наставља целом дужином кп 1039 КО Доља Буковица; представља заједничку 
улицу са насељеним местом Златарић. 

 
33. УЛИЦА ГЛИШИЋЕВА - чија траса почиње између кп 2630 и кп 656, простире се 

целом кп 649/5, пролази кроз кп 648/2 и завршава се на кп 648/3, код кп 648/1, 
КО Доња Буковица. 

 
У насељеном месту Доња Буковица одређују се називи заселака, и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК ЂУРЂЕВИЋИ - који обухвата кп 1191 и део кп 1183, КО Доња 
Буковица. 

2. ЗАСЕЛАК ТАДИЋИ - који обухвата кп 807, делове кп 809/1 и кп 908/1, КО 
Доња Буковица; 

3. ЗАСЕЛАК ТИМОТИЋИ - који обухвата кп 1056/3, кп 1056/2, кп 1056/1, кп 
1054/5, кп 1052 и делове кп 1054/4 и кп 1054/1, КО Доња Буковица; 

4. ЗАСЕЛАК ВОДИЦА - који обухвата делове кп 1084/1, кп 1002/1 и кп 990, КО 
Доња Буковица; 

5. ЗАСЕЛАК КРУНИЋИ - који обухвата делове кп 521/2 и кп 142/1, КО Доња 
Буковица. 

6. ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋИ - који обухвата кп 82/2, кп 82/4, кп 81/3, кп 80/1, кп 
80/3, делове кп 81/7 и кп 81/1, КО Доња Буковица. 

7. ЗАСЕЛАК АВРАМОВИЋИ - који обухвата кп 117/10, кп 115/1 делове кп 113, 
кп 115/2 и кп 116/1, КО Доња Буковица. 

 
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 Доња Буковица, израђеног од стране 
Републичког геодетског завода  од 24.05.2018. 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: 011-116/2019-04 

 
 

                                    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 Доња Буковица, 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 Доња Буковица израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 
24.05.2018. 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 БУКОВАЧКА – географско обележје 
2.УЛИЦА СПАСОВДАНСКА – по слави мештана улице 
3.УЛИЦА СВЕТОГ НИКОЛЕ – на локацији улице је црква 
4.УЛИЦА ШУМИЦЕ – географско обележје 
5.УЛИЦА НУШИЋЕВА – општепозната личност 
6.УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - општепозната личност 
7.УЛИЦА ГЛАВИЦА – катастарски потес 
8.УЛИЦА ИЗВОРСКА – географско обележје, по извору Дубојевац на локацији 
9.УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА – општепозната личност 
10.УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА- општепозната личност 
11.УЛИЦА СТОЛИЦЕ – уобичајени и катастарски назив за локацију 
12.УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА- општепозната личност 
13.УЛИЦА  ЂУРЂЕВДАНСКА-по слави мештана 
14.УЛИЦА СВЕТОГ ЂОРЂА- по слави мештана 
15.УЛИЦА БИРЧАНИНОВА- општепозната личност 
16.УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА – општепозната личност 
17.УЛИЦА ПРЕБОЈНЕ -   катастарски потес 
18.УЛИЦА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА - општепозната личност 
19.УЛИЦА ЛИПА – географско обележје 
20.УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - општепозната личност 
21.УЛИЦА ШУМСКИ ГАЈ – географско обележје  
22.УЛИЦА ЖУТА СТРАНА – катастарски потес 
23.УЛИЦА  КНЕЗА МИЛОША - општепозната личност 
24.УЛИЦА  ЛАЗЕ КОСТИЋА- општепозната личност 
25.УЛИЦА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ - општепозната личност 
26.УЛИЦА РУЖИЦЕ СОКИЋ - општепозната личност 
27.УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - општепозната личност 
28.УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА - општепозната личност 
29.УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА - општепозната личност 
30.УЛИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ - општепозната личност 
31.УЛИЦА ШЕВАРИ – географско обележје 
32.УЛИЦА ЦАРИЋКА – уобичајени назив за локацију, по месту Царић 



33.УЛИЦА ГЛИШИЋЕВА - општепозната личност 
 
Образложење назива заселака: 
 
1.ЗАСЕЛАК ЂУРЂЕВИЋИ 
2.ЗАСЕЛАК ТАДИЋИ 
3.ЗАСЕЛАК ТИМОТИЋИ 
4.ЗАСЕЛАК ВОДИЦА 
5.ЗАСЕЛАК КРУНИЋИ 
6.ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋИ 
7.ЗАСЕЛАК АВРАМОВИЋИ 
 

 

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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