
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  

ПРИЧЕВИЋ 
 

 
 

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

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

1. УЛИЦА ОБНИЧКА - чија траса почиње између кп 954/2 (KO Златарић) и кп 
301/3 (КО Причевић), простире се целом дужином кп 2636, кп 2624 (КО 
Причевић) и завршава се између кп 144/2 (КО Причевић) и кп 406/1 (КО 
Причевић); представља заједничку улицу са насељеним местима Златарић, 
Беомужевић и продужава кроз насељена места Каменица и Осладић. 
  

2.  УЛИЦА ГОРАНА ДРАГОЈЕВИЋА - чија траса почиње од улице Обничке, 
између кп 402/1 и кп 317/1, простире се целом дужином кп 319, делом кп 401/2, 
кп 2611 и завршава се на раскрсници са улицом Ограде, између кп 463 и кп 
348, КО Причевић. 

 
3.  УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЈАНКА КАТИЋА - чија траса почиње од улице Обничке, 

пролази кроз кп 242, кп 247, кп 245, простире се целом дужином кп 229, 
простире се делом кп 2609 и завршава се између кп 196/1 и кп 202, КО 
Причевић. 
 

4.  УЛИЦА НАДЕ - чија траса почиње од улице Обничке, између кп 262/2 и кп 
286/1, простире се целом дужином кп 2610, делом кп 2609 и завршава се 
између границе са насељеним месетом Доња Буковица и кп 274, КО Причевић. 
 

5. УЛИЦА БЕЛЕГ - чија траса почиње од улице Наде, између кп 655/2 (КО 
Златарић) и кп 274 (КО Причевић), простире се целом дужином кп 2632 и 



завршава се између кп 661 (КО Златарић) и кп 295/1 (КО 
Причевић);представља заједничку улицу са насељеним местом Златарић. 

 
6. УЛИЦА СПАСОВДАНСКА -чија траса почиње од улице Горана Драгојевића, 

између кп 381 и кп 383, простире се целом дужином кп 382, пролази кроз кп 
385, кп 420/1 и завршава се на кп 421, код кп 418, КО Причевић. 
 

7. УЛИЦА ВОЋАРСКА - чија траса почиње улице Обничке, између кп 311/3 и кп 
308, простире се целом дужином кп 309, кп 2207, делом кп 2620 и завршава се 
на раскрсници двеју предложених улица бр. 10 и бр.11, између кп 2328/1 и кп 
2327, КО Причевић. 
 

8. УЛИЦА ОГРАДЕ - чија траса почиње од улице Горана Драгојевића, између кп 
463 и кп 2181/2, простире се делом кп 2612, кп 2162 и завршава се код 
предложене улице бр. 9, између кп 2156 и кп 2171, КО Причевић. 
 

9. УЛИЦА МИТРОВАЧКА - чија траса почиње од улице Воћарске, између кп 2202 
и кп 2206, простире се целом дужином кп 2203, пролази кроз кп 2192, кп 2189, 
кп 2175, кп 2172, простире се делом кп 2162, кп 2621, кп 2622 и завршава се 
између кп 2046/2 и кп 2558, КО Причевић. 
 

10. УЛИЦА ЛЕЈИНА - чија траса почиње од од раскрснице улица Воћарске и 
улице Краља Петра Првог, између кп 2327 и кп 2463, простире се целом 
дужином кп 2475 и завршава се код улице Краља Петра Пртвог, између 2469 и 
кп 2488, КО Причевић.  

 
11. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - чија траса почиње од улице Лејине, између кп 

2328/1 и кп 2462, простире се делом кп 2620 и завршава се код улице Лејине, 
између 2449 и кп 2489/1, КО Причевић. 

 
12. УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА - чија траса почиње од улице Краља Петра Првог, 

између кп 2364 и кп 2456, простире се делом кп 2367, пролази кроз кп 2452, кп 
2444/1,поново се простире делом кп 2367 и завршава се између кп 2373 и кп 
2371, КО Причевић. 
 

13. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ - чија траса почиње од  улице Лејине, између 
кп 2306/5 и кп 2277/1, простире се делом кп 2279, кп 2282, пролази кроз кп 
2289/3 и завршава се на кп 2289/1, код кп 2289/2, КО Причевић. 
 

14. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА - чија траса почиње између кп 2045 и кп 2559/2, 
простире се делом кп 2096, целом дужином кп 2084/3, кп 2054/3, кп 2071 и 
завршава се између кп 2070/2 и кп 2070/3, КО Причевић. 
 

15. УЛИЦА ПЕТАРАЧКА - чија траса почиње  од улице Митровачке, између кп 
2140 и кп 2154/2, простире се делом кп 2162, кп 2618, целом дужином кп 1890 
и завршава се на кп 1897, код кп 1898/1, КО Причевић. 
 

16. УЛИЦА БЕОГРАДСКА - чија траса почиње  од улице Петарачке, између кп 
2127 и кп 2132, простире се целом дужином кп 2129, пролази кроз кп 2078, кп 
2079/1, кп 2080, кп 2089, кп 2082/2, кп 2091, кп 2087/1 и завршава се на кп 
2034/2, КО Причевић.  

 



17. УЛИЦА РЕСАВСКА-  чија траса почиње од улице Петарачке, између кп 1921 и 
кп 2120, простире се делом кп 1933 и завршава се на кп 1938, КО Причевић. 
 

18. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса почиње од улице Петарачке, између кп 
1731 и кп 1704, простире се целом дужином кп 1747/2, делом кп 1652, кп 1653, 

           поново делом кп 1652 и завршава се на раскрсници улице Владике Николаја и  
           улице Првомајске, између кп 1648/2 и кп 1655/1, КО Причевић. 
  

19. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА -  чија траса почиње  између кп 1613/1 и кп 
1804/3, простире се делом кп 1790, пролази кроз кп 1614, кп 1789, поново кп 
1790, простире се целом дужином кп 2613/3, кп 2613/2, кп 2613/1 и завршава се 
на кп 587/2 , КО Причевић, до границе са насељеним местом Тупанци. 

 
20. УЛИЦА ПРВОМАЈСКА  - чија траса почиње  од улице Владике Николаја, између 

кп 1656/1 и кп 1655/1, простире се целом дужином кп 1722 и завршава се између 
кп 1716 и кп 1690/4, КО Причевић. 

 
21. УЛИЦА МИЛИНКОВАЧА - чија траса почиње  од улице Владике Николаја, 

између кп 1640 и кп 716, простире се делом кп 2617, целом дужином кп 1634 и 
завршава се између кп 1600 и кп 1601, КО Причевић. 

 
22. УЛИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ - чија траса почиње  од улице Милинковаче, између кп 

1636 и кп 721/2, простире се делом кп 2617, кп 2634 и завршава се између кп 51 
(КО Тупанци) и кп 1556 (КО Причевић). 

 
23. УЛИЦА ХАРМОНИКАША - чија траса почиње  између кп 523/3 и кп 1657/4, 

простире се делом кп 2612, пролази кроз кп 474 и завршава се на кп 473, КО 
Причевић. 

 
24. УЛИЦА ЛИПА - чија траса почиње  од улице Владике Николаја, пролази кроз кп 

711/1, кп 726/6 и завршава се између кп 726/1 и кп 733, КО Причевић. 
 

25. УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА - чија траса почиње  од улице Владике Николаја, 
пролази кроз кп 636, кп 641, кп 674, простире се целом дужином кп 668, пролази 
кроз кп 660, кп 651/1, простире се делом кп 792 и завршава се између кп 793 и кп 
656/1, КО Причевић. 

 
26. УЛИЦА ДУБРАВЕ - чија траса почиње  од улице Владике Николаја, између кп 

631 и кп 593/1, простире се делом кп 609, кп 2614 и завршава се између кп 647 и 
кп 621, КО Причевић. 

 
27. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА -  чија траса почиње  између кп 1785 (КО 

Беомужевић) и кп 888 (КО Причевић), простире се делом кп 2623 и завршава се 
између кп 1238/2 и кп 1348, КО Причевић; представља заједничку улицу са 
насељеним местом Мајиновић, и продужава кроз више насељених места 
Станина Река и Бобова. 

 
28. УЛИЦА ДУШАНА СИЛНОГ - чија траса почиње  од улице Илије Бирчанина, 

између кп 874 и кп 878, простире се целом дужином кп 875, делом кп 1017, 
целом дужином кп 1212 и завршава се између кп 1210 и кп 1214, КО Причевић. 

 
29. УЛИЦА НОЖИЋ -  чија траса почиње  од улице Душана силног, између кп 



876/2 и кп 838/1, простире се делом кп 836, целом дужином кп 824/2 и 
завршава се између кп 828/1 и кп 825/2, КО Причевић. 

 
30.  УЛИЦА МИЛАНА РАКИЋА - чија траса почиње од улице Душана силног,     

између кп 1018 и кп 1047, простире се делом кп 1122, делом кп 2615, целом 
дужином кп 1549 и завршава се између кп 1539 и кп 1556, КО Причевић. 

 
31. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА -  чија траса почиње  између кп 
1391 и кп 1196, простире се делом кп 1197 и завршава се између кп 1199 и кп 
1206/2, КО Причевић. 
 
32.   УЛИЦА МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА - чија траса почиње  од улице Пилота 
Миленка Павловића, између кп 1391 и кп 1196, простире се делом кп 1197 и 
завршава се између кп 1199 и кп 1206/2, КО Причевић. 
 
33. УЛИЦА СТАЈНИЧКА - чија траса почиње почиње од раскрснице улице 
Милана Ракића и улице и Пилота Миленка Павловића, између кп 51 (КО Тупанци) 
и кп 1539 (КО Причевић), простире се делом кп 860 (КО Причевић) и завршава се 
између кп 4/2 (КО Тупанци) и кп 1460 (КО Причевић); представља заједничку 
улицу са насељеним местом Тупанци.  
 
34.  УЛИЦА НУШИЋЕВА -  чија траса почиње  између кп 830 (КО Мајиновић) и кп 
1453 (КО Причевић), простире се делом кп 2633 (КО Причевић) и завршава се 
између кп 402 (КО Причевић) и кп 1449 (КО Причевић); представља заједничку 
улицу са насељеним местом Мајиновић. 
 
35. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ - чија траса почиње  од  улице Илије Бирчанина, 
пролази кроз кп 1336, кп 1328, кп 1327/1, простире се делом кп 1306, целом 
дужином кп 1302, поново делом кп 1306 и завршава се на раскрсници са улицом 
Вука Бранковића, између кп 14/1 и кп 1281, КО Причевић. 
 
36.  УЛИЦА ВУКА БРАНКОВИЋА -  чија траса почиње између кп 3004 (КО 
Каменица) и кп 1 (КО Причевић), простире се делом кп 2629, кп 2608, целом 
дужином кп 950 и завршава се између кп 1272 и кп 949, КО Причевић;представља 
заједничку улицу са насељеним местом Каменица. 
 
37.  УЛИЦА БРЕЗА - чија траса почиње  од улице Вука Бранковића, између кп 
1272 и кп 961, простире се делом кп 2608 и завршава се између кп 1256/3 и кп 951, 
КО Причевић. 
 
38.  УЛИЦА ШОПОЊИЋА ШОР - чија траса почиње  од улице Вука Бранковића, 
између кп 61/1 и кп 947, простире се делом кп 2608 и завршава се између кп 937 и 
кп 97, КО Причевић. 
 
39. УЛИЦА РУДИНЕ - чија траса почиње од улице Вука Бранковића, пролази кроз 
кп 2 и завршава се на кп 6/1, код кп 3, КО Причевић. 
 
  У насељеном месту Причевић одређују се називи заселака и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ - који обухвата део кп 2405, КО Причевић. 
 

2. ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋА КОЛИБА - који обухвата део кп 2408, КО 



Причевић. 
 

3. ЗАСЕЛАК ПЕТАРАЧКА КОЛИБА - који обухвата делове кп 2551/2 и кп 
2931/1, КО Причевић. 
 

4. ЗАСЕЛАК БОШКОВИЋИ - који обухвата део кп 2482, КО Причевић. 
 

5. ЗАСЕЛАК ЖИВАНОВИЋИ- - који обухвата кп 2266/3 и део кп 2271/1, КО 
Причевић. 
 

6. ЗАСЕЛАК ИЛИЋИ- који обухвата део кп 2382/2, КО Причевић. 
 

7. ЗАСЕЛАК ЈАНКОВИЋИ - који обухвата кп 1855, кп 1810, кп 1819, 1812 и 
део кп 1854/2, КО Причевић. 

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 Причевић, 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: 011-108/2019-04 

 
 

                                    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 Причевић, 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 Причевић 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 ОБНИЧКА – по реци Обница 

2. УЛИЦА ГОРАНА ДРАГОЈЕВИЋА . 

Горан Драгојевић. Војник у рату 1991- Рођен у Ваљеву 1969.  погинуо 

15.11.1991.  у Богдановцима као редован војник ЈНА. У центру Причевића 

спомен обележје погинулом војнику.Мештани предлажу назив ове улице у знак 

сећања на храброг војника који је свој живот дао борећи се у редовној војсци за 

државу.Био је омиљен, поштен и памћен по несебичној помоћи мештанима и 

селу. 

3. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЈАНКА КАТИЋА . 

Јанко Катић (177? - 1806.) је био војвода и један од организатора Првог 

српског устанка. 

Јанко Катић је рођен у Рогачи испод Космаја, 70-их година 18. века.[1] 

Обављао је дужност кнеза Туријске кнежевине. У устанку је учествовао од 

првих дана и био је један од најхрабријих војвода. Мемоаристи кажу да је био 

један од највећих јунака свога времена и да је био веома речит и паметан, 

један од ретких писмених устаника и војвода. Истицао се као преговарач 

(перфектно је говорио турски језик) и био је један од најбољих говорника.[1] 

Погинуо је уочи Мишарске битке, недалеко од Шапца, у селу Крнић, данас 

општина Владимирци. Из његове породице потиче и још неколико устаничких 

првака. 

Споменик Јанку Катићу у Крнићу.У Музеју Првог српског устанка, у Орашцу код 

Аранђеловца[2], изложено је Јанково сачувано оружје као што су: јатаган 

белосапац[3] и пиштољ кремењак[4]. Јанку Катићу је 2004. године подигнут 

бронзани споменик у Рогачи, рад вајара Миланка Мандића. Споменик је 

висине 2,4 метара. У центру села Крнић постављен је споменик Јанку Катићу 

1954. године, на 150 година од почетка Првог српског устанка. 

4. УЛИЦА НАДЕ – уобичајен назив за локацију 

5. УЛИЦА УЛИЦА БЕЛЕГ – катастарски потес 

6. УЛИЦА СПАСОВДАНСКА  – по преслави села 

7. УЛИЦА ВОЋАРСКА – географско обележје 

8. УЛИЦА ОГРАДЕ- катастарски потес 

9. УЛИЦА МИТРОВАЧКА – по називу брда Митровац 

10. УЛИЦА ЛЕЈИНА.  



Александар Бошковић звани Леја – рођен 1885. у Причевићу – 1964 у 

Причевићу. 1918  на Костолцу на пробоју солунског фронта је рањен и том 

приликом је и изгубио ногу.  Солунац.Био је ратни војни инвалид и примао је до 

смрти војну инвалидску пензију.У овој улици се налази његово имање и живе 

потомци.У Другом светском рату није учествовао јер је био ратни војни 

инвалид.Биографске податке доставио праунук Зоран Бошковић из Причевића. 

11. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ- општепозната историјска личност 

12. УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА- општепозната историјска личност 

13. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ – општепозната личност 

14. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА- општепозната историјска личност 

15. УЛИЦА ПЕТАРАЧКА – катастарски потес 

16. УЛИЦА БЕОГРАДСКА- по називу главног града 

17. УЛИЦА РЕСАВСКА – по потоку  -реци Ресавица 

18. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - општепозната личност 

19. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА  - ка цркви, преслава села Николаји 

20. УЛИЦА ПРВОМАЈСКА- по међународном празнику рада 

21. УЛИЦА МИЛИНКОВАЧА – по шљиви сорте милинковача 

22. УЛИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ - општепозната историјска личност 

23. УЛИЦА ХАРМОНИКАШКА – мештани улице музичари 

24. УЛИЦА ЛИПА- географско обележје 

25. УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА- општепозната личнист 

26. УЛИЦА ДУБРАВЕ- катастарски потес 

27. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – општепозната личност, поред школе Илије 

Бирчанина 

28. УЛИЦА ДУШАНА СИЛНОГ- општепозната историјска личност 

29. УЛИЦА НОЖИЋ – катастарски потес 

30. УЛИЦА  МИЛАНА РАКИЋА- општепозната личност 

31. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА- општепозната  личност 

32. УЛИЦА МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА - општепозната  личност 

33. УЛИЦА СТАЈНИЧКА – катастарски потес 

34. УЛИЦА НУШИЋЕВА– општепозната личност 

35. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ - општепозната личност 

36. УЛИЦА ВУКА БРАНКОВИЋА- општепозната историјска личност 

37. УЛИЦА БРЕЗА- географско обележје 

38. УЛИЦА ШОПОЊИЋА ШОР – уобичајени локални назив локације, катастарски 

потес 

39. УЛИЦА РУДИНЕ – катастарски потес 

Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ- по презимену фамилије која живи у засеоку 

2. ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋА КОЛИБА - по презимену фамилије која живи у 

засеоку 

3. ЗАСЕЛАК ПЕТАРАЧКА КОЛИБА- по презимену фамилије која живи у засеоку 

4. ЗАСЕЛАК БОШКОВИЋИ- по презимену фамилије којха живи у засеоку 

5. ЗАСЕЛАК ЖИВАНОВИЋИ- по презимену фамилије којха живи у засеоку 

6. ЗАСЕЛАК ИЛИЋИ- по презимену фамилије којха живи у засеоку 

7. ЗАСЕЛАК ЈАНКОВИЋИ- по презимену фамилије којха живи у засеоку 

 

 



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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