
     
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 ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

ЗЛАТАРИЋ 
 

 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Златарић, одређују се називи улица и то: 
 
1. УЛИЦА ОБНИЧКА– чија траса се простире од границе насељеног места Ваљево, 
између кп 1378/2 и кп 1345/2, простире се целом дужином кп 2242, кп 2241, кп 2240 и 
кп 2290, улица иде до границе насељеног места Причевић и кп 954/1, КО Златарић и 
представља заједничку улицу и продужетак улице са насељеним местима Причевић, 
Беомужевић, Каменица и Осладић и представља део државног пута IБ реда бр. 27. 
 
2. УЛИЦА ПОДРИЊСКА – чија траса се простире од улице Обничке, и простире се 
делом кп 2251, а затим наставља кроз кп 1331, кп 1332/1, кп 1332/2, кп 1333/2, кп 
1371/2, кп 1371/1 и кп 1338/1, и наставља делом кп 2251 и обухвата кп 412, део кп 
407 (које представљају крак улице) и завршава између кп 372/2 и кп 379/1 (КО 
Златарић); 
 
3. УЛИЦА ВАЉЕВСКА - чија траса се простире од границе насељеног места Ваљево, 
границе насељеног места Рађево Село и кп 381/2, простире се целом дужином кп 
2288 и делом кп 2247 и завршава између кп 271/3 и кп 310, КО Златарић.  
 
4. УЛИЦА РАЂЕВАЧКА - чија траса се простире од Ваљевске, између кп 280/3 и кп 
283, пролази кроз кп 280/2, кп 280/1, кп 281 и завршава између кп 289 и кп 280/1, КО 
Златарић. 
 
5. УЛИЦА БРАЋЕ ВАЈАГИЋ - чија траса се простире између границе насељеног 



места Рађево Село и кп 257/1, простире се целом дужином кп 2286 и завршава 
између границе насељеног места Рађево Село и кп 98/2, КО Златарић; представља 
заједничку улицу са насељеним местом Рађево Село. 
 
6. УЛИЦА РАБАСКА - чија траса се простире од улице Обничке, између кп 848/1 и кп 
806, простире се делом кп 2243 до предложене улице број 9. Улица завршава између 
кп 587 и кп 594/1, КО Златарић. 
 
7. УЛИЦА КОТАРСКА – чија траса се простире од раскрсницe улице Буковачке и 
улице Царићке, између кп 538/5 и кп 522/2, простире се делом кп 2252 и обухвата кп 
2254 (крак улице) и завршава између кп 1290 и кп 1269, КО Златарић; 
 
8. УЛИЦА БУКОВАЧКА - чија траса се простире од раскрсницe улице  Котарске и 
улице Царићке, између кп 538/5 и кп 226, простире се делом кп 2248 и кп 2243 и 
завршава на граници насељеног места Доња Буковица, између кп 186/2 и кп 589, КО 
Златарић. 
 
9. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – чија траса се простире од улице Котарске, између кп 
517/4 и кп 333/1, простире се делом кп 333/1, целом дужином кп 340 и пролази кроз 
кп 341/3. Улица завршава на кп 342/2, КО Златарић. 
 
10. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА – чија траса се простире од улице Котарске, између 
кп 774 и кп 776, простире се делом кп 775 и завршава између кп 804 и кп 765/2, КО 
Златарић. 
 
11. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА– улица почиње од улице Котарске, између кп 493/2 
и кп 468/1, простире се целом дужином кп 489 и пролази кроз кп 488, кп 471, кп 472 и 
кп 473. Улица завршава на кп 470, КО Златарић. 
 
12. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА – улица почиње од улице Котарске, између кп 466 и кп 
469/2, пролази кроз кп 464/4 и завршава на кп 464/1, КО Златарић. 
 
13. УЛИЦА ЦАРИЋКА – улица почиње на раскрсници улице Буковачке и улице 
Котарске, између кп 226 и кп 243, простире се целом дужином кп 2249 и кп 2283, и 
продужава целом дужином кп 2284, кп 42 и делом кп 2285 и завршава између 
границе насељеног места Доња Буковица и кп 78, КО Златарић; представља 
заједничку улицу са насељеним местом Доња Буковица. 
 
14. УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА – улица почиње од улице Царићке, између кп 231 и 
кп 229/3, простире се целом дужином кп 230 и завршава између кп 214/2 и кп 202, КО 
Златарић. 
 
15. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА – улица почиње од улице Царићке, између кп 137 и 
кп 238/1, простире се целом дужином кп 135 и завршава између кп 122/5 и кп 134, КО 
Златарић. 
 
16. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА  - простире се целом дужином кп 1207, пролази између кп 
892 и кп 894, кроз кп 904, кп 901, кп 918, кп 919 и делом кп 920/2, КО Златарић, иде 
дуж кп 2258 и делом кп 2255 и завршава на граници са насељеним местом Причевић, 
између кп 661 и кп 941, КО Златарић. 
 
 



17. УЛИЦА ЗЛАТАРИЋКА – улица почиње од улице Цара Лазара, између кп 686/1 и 
кп 923, простире се делом кп 2256 и делом кп 2257, затим кроз кп 628,  кроз кп 625/4, 
кп 604/1, кп 605 и кп 606 и завршава на кп 609/2, КО Златарић. 
 
18. УЛИЦА КОТАРСКО БРДО – улица почиње од улице Цара Лазара, између кп 
1020/6 и кп 966/2, простире се делом кп 2255 и завршава између кп 1014/2 и кп 1038, 
КО Златарић. 
 
19. УЛИЦА ПРИЧЕВАЧКА – улица почиње од улице  Буковачке, између кп 954/2 и кп 
959, простире се целом дужином кп 952/6 и делом кп 927/1 и завршава између кп 
927/10 и кп 927/5, КО Златарић. 
 
 
У насељеном месту Златарић одређује се назив засеока, и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК КОТАРЦИ - који обухвата део кп 800, КО Златарић. 
 
 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и 

засеока 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 засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату 

уличног система за насељено место Златарић, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 09.07.2018. године. 

 
 Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и 
засеока 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: 011-117/2019-04 

 
 

                                    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 
засеока у насељеном месту Златарић, 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 Златарић израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 09.07.2018. 
године. 
 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној 
сагласности  за одређивање назива улица и засеока из члана 2. Одлуке бр. 015-05-
00183/2019-24 од 30.07.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1. УЛИЦА ОБНИЧКА  - географско обележје, по реци Обници 

2. УЛИЦА ПОДРИЊСКА – географско обележје 

3. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – по насељеном месту Ваљево 

4. РАЂЕВАЧКА – на правцу за Рађево Село 

5. УЛИЦА БРАЋЕ ВАЈАГИЋ – за овај назив улице је дата сагласност у 

Одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту Рађево Село (где је 

и биографија личности) 

6.  УЛИЦА РАБАСКА – географско обележје, по реци Рабас 

7. УЛИЦА КОТАРСКА – уобичајени назив за локацију и катастарски потес 

8. УЛИЦА БУКОВАЧКА – на правцу за насељено место Буковица 

9. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – општепозната личност 

10. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА - општепозната личност 

11. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА - општепозната личност 

12. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА- општепозната личност 

13. УЛИЦА ЦАРИЋКА – по називу локације, Царић 

14. УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА  

Тома Јовановић (Ваљево, 21. август 1929 — Нови Сад, 9. јун 2012) био је српски 

позоришни, телевизијски и филмски глумац. Тома је рођен у Ваљеву, 21. августа 

1929. године. Позоришну каријеру започео је 1950. године у Ваљевском Градском 

народном позоришту, а потом је играо и у Народном позоришту у Нишу, Народном 

позоришту у Мостару, и Српском Народном позоришту у Новом Саду. У 

позоришту је одиграо велики број улога а популарност је стекао улогом Манета у 

представи Зона Замфирова коју је одиграо 786 пута. 

 



Преминуо је у Новом Саду 9. јуна 2012. а сахрањен је у Ваљеву по сопственој 

жељи без комеморација. Године 1959. је награђен Републичком наградом Босне и 

Херцеговине, за улогу Дон Жуана у Народном позоришту Мостара, у режији Косте 

Спаића. За улогу Манета у представи Зона Замфирова, коју је играо у Српском 

Народном Позоришту у режији Миодрага Гајића награђен је на XIX Сусрет 

Војвођанских позоришта 1969. године у Зрењанину. Награђен је наградом 

Удружење драмских уметника Србије 1980. године, за улогу Блажа Зенга у 

представи Пасквелија коју је играо у Српском Народном позоришту у Новом Саду 

у режији Љубише Георгијевског. 

15. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА – општепозната личност 

16. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА – општепозната личност 

17. УЛИЦА ЗЛАТАРИЋКА – по називу села Златарић 

18. УЛИЦА КОТАРСКО БРДО - катастарски потес 

19. УЛИЦА ПРИЧЕВАЧКА – на правцу ка Причевићу 

Образложење назива засеока: 

1. ЗАСЕЛАК КОТАРЦИ 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 



 


