
     
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 

ЗАБРДИЦА 
 

 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Забрдица, одређују се називи улица и то : 
 
1.УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА - чија траса се простире од границе насељеног места 
Горња Грабовица, између границе насељеног места Јазовик и кп 776/3, простире се 
делом кп 1149 и завршава на раскрсници предложених улица број 4 и 6, између 
границе насељеног места Јазовик и кп 590/1, КО Забрдица; представља заједничку 
улицу са насељеним местима Горња Грабовица и Јазовик . 
 
2. УЛИЦА ПОДГОРСКА - чија траса се простире од улице Палих бораца, између кп 
759/2 и кп 764/1, простире се делом кп 1138 и завршава између кп 796 и кп 790/2, КО 
Забрдица. 
 
3. УЛИЦА ПОВЛЕНСКА - чија траса се простире од улице Подгорске, између кп 797/2 
и кп 801/2, простире се делом кп 934, простире се целом дужином кп 935 и пролази 
кроз кп 826 и завршава на кп 823/4, КО Забрдица. 
 
4. УЛИЦА МИШАРСКА - чија траса се простире на раскрсници улице Палих бораца и 
улице Забрђанске, између кп 589 и кп 590/1, простире се делом кп 1136, кп 842 и 
пролази кроз кп 847. Улица завршава између кп 846/2 и кп 847, КО Забрдица. 
 
5.УЛИЦА ЛОВАЧКА - чија траса се простире од улице Мишарске, између кп 658 и кп 
598, простире се целом дужином кп 754 и кп 755 и завршава између кп 610/1 и кп 640, 
КО Забрдица. 



 
6.УЛИЦА ЗАБРЂАНСКА - чија траса се простире од улице Палих бораца, између 
границе насељеног места Јазовик и кп 589, простире се целом дужином кп 1149, кп 
1135 и кп 1146. Улица завршава између границе насељеног места Забрдица и кп 
1251 (КО Бранковина); представља заједничку улицу са насељеним местима 
Бранковина и Јазовик.  
 
7.УЛИЦА КОСАЧКА - чија траса се простире од улице Миловачке, између кп 53/4 и кп 
29/2, простире се делом кп 1125, кп 41, кп 497 и пролази кроз кп 42/4, кп 42/5, кп 42/6 
и кп 500/1. Улица завршава између кп 500/1 и кп 498/2, КО Забрдица. 
 
8.УЛИЦА ИБАРСКА - чија траса се простире од улице Косачке, између кп 69 и кп 33/2, 
простире се делом кп 1125 и пролази кроз кп 71/1, кп 71/4 и кп 71/10. Улица завршава 
између кп 299 и кп 484/4, КО Забрдица. 
 
9.УЛИЦА МИЛОВАЧКА - чија траса се простире између границе насељеног места 
Близоње и кп 29/2, простире се целом дужином кп 1147, кп 1127 и делом кп 1148 до 
предложене улице број 10. Улица завршава између кп 114/2 и кп 113/1, КО Забрдица; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Бабина Лука. 
 
10.УЛИЦА КРЕМЕНИЦА - чија траса се простире на раскрсници улице Омладинске и 
улице Велибора Берка Савића, између кп 1036/3 и кп 444/2, простире се делом кп 
1126 до границе насељеног места Бабина Лука. Улица завршава између кп 123 и кп 
131/1, КО Забрдица; представља заједничку улицу са насељеним местом Бабина 
Лука и Дупљај. 
 
11.УЛИЦА ЗЕЛЕНГОРСКА - чија траса се простире од улице Кременица, између кп 
416/6 и кп 412/4, простире се целом дужином кп 417 и завршава између кп 408/6 и кп 
416/1, КО Забрдица. 
 
12.УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - чија траса се простире од улице Кременица, између 
кп 1037 и кп 449/2, пролази и завршава се на кп 449/2, КО Забрдица. 
 
13.УЛИЦА ОМЛАДИНСКА - чија траса се простире на раскрсници улице Велибора 
Берка Савића и улице Кременица, између кп 1036/3 и кп 1035/1, простире се делом 
кп 1139 и завршава између кп 971/3 и кп 957, КО Забрдица. 
 
14.УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса се простире од улице Омладинске између кп 404 
и кп 403, простире се целом дужином кп 1133 и завршава између кп 380/2 и кп 381, 
КО Забрдица. 
 
15.УЛИЦА СВЕТОСАВСКА - чија траса се простире од улице Омладинске, између кп 
403 и кп 395/1, простире се делом кп 1134 и завршва између кп 391/2 и кп 393, КО 
Забрдица. 
 
16.УЛИЦА ВЕЛИБОРА БЕРКА САВИЋА - чија траса се простире на раскрсници 
улице Омладинске и улице Кременица, између кп 1038/3 и кп 1035/1, простире се 
делом кп 1126 и завршава на граници насељеног места Попучке, између кп 1051 и кп 
1058, КО Забрдица. 
 
17.УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА - чија траса се простире од улице Велибора Берка 
Савића, између границе насељеног места Забрдица и кп 736/1 (КО Попучке), 



простире се целом дужином кп 1155 и завршава на граници насељеног места 
Забрдица и кп 2752, КО Попучке; представља заједничку улицу са насељеним 
местом Попучке. 
 
18.УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА - чија траса се простире од улице Солунских 
ратника, између кп 1106/1 и кп 1094/1, простире се целом дужином кп 1142 и кп 1154 
и завршава на граници насељеног места Јасеница и кп 1083/2, КО Забрдица; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Јасеница. 
 
19.УЛИЦА БАЛКАНСКА - чија траса се простире између кп 889/1 и кп 895, простире 
се целом дужином кп 890 и делом кп 1158 и завршава на граници насељеног места 
Јасеница и кп 925, КО Забрдица. 
 

У насељеном месту Забрдица, одређује се назив засеока и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК БРЕСТОВА -који обухвата кп 779 и део кп 781, КО Забрдица. 
 
 

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 Забрдица, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 25.06.2018. године. 

 
 Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и 
засеока 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: 011-134/2019-04 

 
 

                                    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 Забрдица, 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 Забрдица израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 25.06.2018. 
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-
00194/2019-24 од 22.08.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 
1.УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА -  географско обележје 
2.УЛИЦА ПОДГОРСКА - географско обележје 
3.УЛИЦА ПОВЛЕНСКА - географско обележје 
4.УЛИЦА МИШАРСКА - географско обележје 
5.УЛИЦА ЛОВАЧКА - географско обележје 
6.УЛИЦА ЗАБРЂАНСКА - географско обележје 
7.УЛИЦА КОСАЧКА - географско обележје 
8.УЛИЦА ИБАРСКА - географско обележје 
9.УЛИЦА МИЛОВАЧКА-  катастарски потес 
10.УЛИЦА КРЕМЕНИЦА – уобичајени локални назив, географско обележје 
11.УЛИЦА ЗЕЛЕНГОРСКА - географско обележје 
12.УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - географско обележје 
13.УЛИЦА ОМЛАДИНСКА – уобичајени локални назив 
14.УЛИЦА БРЂАНСКА - географско обележје 
15.УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – по слави мештана 
16.УЛИЦА ВЕЛИБОРА БЕРКА САВИЋА. 
Велибор Берко Савић (Ваљево 9.октобар 1930 – 14. април 2011. Ваљево). Овај 

знаменити Ваљевац, по образовању историчар и правник, завршио је Ваљевску гимназију и 

Правни факултет у Београду. Родитељи су му Даринка (рођ. Росић из Забрдице) и Бошко, 

трговац. У Ваљеву је завршио основну школу и гимназију, дипломирао је на Правном 
факултету у Београду. Најпре је радио у органима општинске и среске управе и 
Среском јавном правобранилаштву (1961-69); касније се бавио адвокатуром (1969-
76), био је председник Општинског суда Ваљево (1977-80) и предавао грађанско 
право у ваљевској Вишој економско-правној школи „Прота Матеја Ненадовић“ (1980-
92).Био је упорни истраживач завичајне и историје Србије, објавио је неколико књига 
– о знаменитој породици Ненадовића из Бранковине, књижевнику Миловану Ђ. 
Глишићу, песникињи Десанки Максимовић, Карађорђу и Карађорђевићима, војводи 
из Првог светског рата Живојину Мишићу, Мишићевим синовима, Кули Ненадовића, 
као и књигу “Солунци на Ломачи”.Написао је књигу о великом глумцу Чича Илији 
Станојевићу, пореклом из Ваљевске подгорине. Велибор Берко Савић је Вукову 
награду добио 1988, Септембарску награду Ваљева 1969, а годишњу награду Града 
Ваљева 2004. Био је члан Удружења књижевника Србије по позиву. Годинама је 
организовао “Глишићева посела” у Дому Милована Глишића у Градцу.У дугом низу 
књига Велибор Берко Савић објавио је хронолошки на првом месту је „Љубомир Р. 
Ненадовић – Живот у писмима ”, а на самом крају обимну књигу о глумцу и писцу 



Илији Станојевићу.Написао је и многобројне чланке, најчешће о темама из историје 
Ваљевског краја, објављиваних у Календару „Колубара“ и Ревији 
„Колубара“.Награђен је између осталога, Вуковом наградом (1988), Септембарском 
наградом (1969) и годишњом наградом Ваљевске општине (2004). Био је, по позиву 
члан Удружења књижевника Србије. 
 
17.УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА – по солунцима учесницима Првог рата из 
насељеног места 
18.УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА – општепозната личност 
19.УЛИЦА БАЛКАНСКА - географско обележје 
 
Образложење назива засеока: 
 
1.ЗАСЕЛАК БРЕСТОВА – географско обележје 
 
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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 


