
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 5. 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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
ВАЉЕВО 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево бр.011-
9/2019-04 објављеној у „Службеном гласнику града Ваљева“ бр. 5/19 ( удаљем тексту 
:Одлука), у члану 2. став 1. после тачке број 85. додаје се нова тачка број 86. која гласи  
 
„86. ПРЕСТАЈЕ  НАЗИВ „УЛИЦА БИРЧАНИНОВА“ - у делу постојеће трасе улице 
Бирчанинове (десни крак улице), који почиње између кп 7869/1 и 8523/1 КО Ваљево, и 
почев са кућним бројем 122/б (парна страна), се простире дуж дела кп 11382 КО 
Ваљево и завршава се између кп 8525 и кп 7874/2 КО Ваљево са кућним бројем 130 
(тако да последњи кућни парни број у улици Бирчаниновој остаје 122) и ОДРЕЂУЈЕ СЕ 
НАЗИВ „УЛИЦА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА“. 
 
 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 3.  
 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 4. 
 Овa Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-138/2018-04 

 
 

                                    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 5, 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. 

Промена назива врши се на исти начин као и њихово одређивање 
Чланом 5. став 1 и 2. Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других делова насељених места на 
територији града Ваљева прописано је Одлуку о називима улица, тргова, 
градских четврти, заселака и других делова насељених места доноси 
Скупштина града Ваљева, уз претходну сагласност министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе. 

 Промена назива улица , тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места врши се на исти начин као и њихово одређивање. 

Чланом 6. наведене Одлуке 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. наведене Одлуке 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 

 
Предлогом ове Одлуке врши се допуна Одлуке о одређивању назива 

улица у насељеном месту Ваљево бр. 011-9/2019-04 објављена у „Службеном 
гласнику града Ваљева“ бр. 5 /19. 

Одбор Друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“- Ваљево за 
обележавање 50 година покрета - Истраживачи, поднео је предлог да се краку 
улице Бирчанинове додели назив „Улица младих истраживача“ у коме се налази 
седиште Друштва истраживача“ од 70-тих година прошлог века у Ваљеву где од 
2012. године постоји и објекат „Истраживачка кућа“. Тај крак улице Бирчанинове 
грађани града Ваљева дуги низ година уобичајено називају „Улица 
истраживача“ или „Код Манде“.   Ове 2019. године реализује се низ активности 
са циљем да се обележи пет деценија трајања једне искрене и оригиналне 
идеје која је генерације младих људи научила да воле и брину о природи и да 
се баве научно-истраживачким радом. Од 1969. године до данас у оквиру 
Истраживача стасао је велики број успешних појединаца који су научили много 
тога о животу и стекли знања и вештине које су им омогућили да касније 
постану успешни професионалци.Како је омладинска организација пример који 
показује да је идеја у времену настанка била добра, да је преживела 
трансформације друштва и да данас окупља младе из Ваљева и целог 
Колубарског округа, који са својим старијим другарима уз надзор студената, 
професора и научника корачају кроз природу, брину о њој, развијају љубав 
према науци, Комисија предлогом ове Одлуке подржава идеје и успешност ове 
организације.  

Друштво истраживача је и овогодишњи добитник награде Града Ваљева 
за афирмацију Града што потврђује значај ове организације јединствене по 
својој организацији у Европи.  

Комисија за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака 
и других делова насељених места, утврдила је предлог ове Одлуке, којом је у 
оквиру законом и подзаконским актима, утврђених надлежности и овлашћења,  
на седници одржаној 6.08.2019. године усвојила предлог Одбора за 
обележавање 50 година покрета Истраживачи, Друштва истраживача „Владимир 
Мандић Манда“- Ваљево да делу трасе улице Бирчанинове који представља 
крак улице престане назив „Улица Бирчанинова“ и одреди нови назив „Улица 
младих истраживача“ , као у диспозитиву ове Одлуке. 

Комисија за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака 
и других делова насељених места утврдила је Предлог Одлуке о допуни Одлуке 
о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево, на територији града 
Ваљева, наведене у члану 2. ове Одлуке и исти је доставила Министарству 
државне управе и локалне самоуправе ради прибављања претходне 
сагласности. 

Предлог ове Одлуке урађен је сходно Елаборату уличног система за 
насељено место Ваљево израђеног од стране Републичког геодетског завода  
од 17.07.2018. год. 



 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 улице 
 
Овом Одлуком, предлаже се постојећем десном краку улице Бирчанинове 

ПРЕСТАНАК НАЗИВА „УЛИЦА БИРЧАНИНОВА“ и том краку се ОДРЕЂУЈЕ 
НОВИ НАЗИВ : „УЛИЦА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА“ – као у члану 1. ове Одлуке. 
Чланом 1. ове Одлуке се  у Одлуци о одређивању назива улица у насељеном 
месту Ваљево бр.011-9/2019-04 објављеној у „Службеном гласнику града 
Ваљева“ бр. 5/19 у члану 2. став 1. после тачке број 85. додаје нова тачка број 
86 која гласи :  „у делу постојеће трасе улице Бирчанинове (десни крак улице), 
који почиње између кп 7869/1 и 8523/1 КО Ваљево, и почев са кућним бројем 
122/б (парна страна), се простире дуж дела кп 11382 КО Ваљево и завршава се 
између кп 8525 и кп 7874/2 КО Ваљево са кућним бројем 130 (тако да последњи 
кућни парни број у улици Бирчаниновој остаје 122) и ОДРЕЂУЈЕ СЕ НАЗИВ 
„УЛИЦА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА“. 

 
Улица младих истраживача – је дугогодишњи уобичајени локални назив грађана 
Ваљева за трасу предложене улице који представља крак постојеће улице 
Бирчанинове. На локацији ове нове улице налази се седиште и објекат Друштва 
истраживача „Владимир Мандић Манда“ Ваљево у коме се обавља низ 
активности од значаја за развој Града Ваљева и по којима је овај Град 
препознатљив у земљи и  Европи. 

 
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                        
                                    деловима насељених места, улицама и трговима 

 
                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Комисије за одређивање назива 
                                                         деловима насељених места, улицама и    
                                                                                   трговима 
                                                                  Проф. др Мирољуб Ивановић 
                                                                                   
 



 
 
                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 


