
     
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 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

 БОГАТИЋ 
 

 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Богатић, одређују се називи улица и то : 
 
1. УЛИЦА АВЕ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА - чија траса се простире од границе са 
насељеним местом Лелић и од кп 9 и 324/1 дуж кп 657, 649, 652, 219, 477, потом дуж 
кп 659 и заједничке границе са Доњим Лесковицама све до кп 524, КО Богатић; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Доње Лесковице 
 
2. УЛИЦА ГРАДАЧКА - чија траса се простире од улице Аве Јустина Поповића и од 
кп 148 и 159/4 дуж кп 152 и 650 све до кп 649 и предложене улице бр. 1, КО Богатић. 
 
3. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА – чија траса се простире од улице Аве Јустина 
Поповића и од кп 649 дуж кп 653 све до кп 399 и 368, до границе са насељеним 
местом Лелић, КО Богатић. 
 
4. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија траса се простире од улице Крфске и од 
кп 652 дуж кп 236 све до улице Алексе Ненадовића и кп 653, КО Богатић. 
 
5. УЛИЦА КРФСКА – чија траса се простире од улице Аве Јустина Поповића и од кп 
219 дуж кп 652 све до кп 425/1 и 429, КО Богатић. 
 
6. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА – чија траса се простире од улице Аве Јустина 
Поповића  и од кп 649 дуж кп 89 и 575 све до кп 582/2 и 597, КО Богатић. 
 



7. УЛИЦА ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ– чија траса се простире од улице Аве Јустина 
Поповића и од кп 223 и 190 дуж кп 649 све до кп 534 и 648, до границе са насељеним 
местом Горње Лесковице, КО Богатић. 
 
8. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – чија траса се простире од улице Аве Јустина 
Поповића и од кп 477 преко кп 498/1, преко кп 497/1 и 495 све до кп 518 и 538, КО 
Богатић. 
 
 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица 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 из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног 

система за насељено место Богатић, израђеног од стране Републичког геодетског 
завода  од 17.06.2018. године. 

 
 Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица из 
члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00194/2019-24 од 22.08.2019.године. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-133/2019-04 

 
 

                                    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 у 
насељеном месту Богатић, 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 Богатић израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 17.06.2018. 
године. 
 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној 
сагласности  за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 015-05-00194/2019-
24 од 22.08.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 
1.УЛИЦА АВЕ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА – општепозната личност  
2.УЛИЦА ГРАДАЧКА  - по реци Градац 
3.УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - општепозната личност 
4.УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - општепозната личност 
5.УЛИЦА КРФСКА – у овој улици живели су ратници солунског фронта  
6.УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА- општепозната личност 
7.УЛИЦА ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ- општепозната личност 
8.УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА- општепозната личност 

 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   



 
 
 
 
 
 


