
     
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 

 БЕОМУЖЕВИЋ 
 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Беомужевић, одређују се називи улица и то : 
 
1.УЛИЦА ПРИЧЕВАЧКА - чија траса почиње између кп 73 (КО Стапар) и кп 1 (КО 
Беомужевић), простире се целом дужином кп 1778 (КО Беомужевић), делом кп 1770 
(КО Беомужевић) и завршава се између кп 1031/3 и кп 1227, КО Беомужевић.  
;представља заједничку улицу са насељеним местом Стапар. 
 
2. УЛИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ - чија траса почиње од раскрснице улице Причевачке и 
улице пилота Миленка Павловића, између кп 1035/2 и кп 1277, простире се делом кп 
1770 и завршава се код улице Обничке, између кп 1111/2 и кп 1156/2, КО Беомужевић. 
 
3. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса почиње од улице Причевачке, између 
кп 673/1 и кп 648/4, простире се целом дужином кп 687 и завршава се између кп 656 
и кп 661, КО Беомужевић. 
 
4. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА - чија траса почиње од улице Причевачке, између 
кп 686 и кп 600/1, простире се делом кп 1774, целом дужином кп 540, пролази кроз кп 
527/1, кп 525/1, кп 525/2 и завршава се на кп 523, код кп 522, КО Беомужевић. 
 
5. УЛИЦА СРЕЂЕВИ - чија траса почиње од улице Причевачке, пролази кроз кп 766, 
кп 750, кп 752/2, кп 752/1 и завршава се на кп 755, код кп 756, КО Беомужевић. 
 
 
6. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње од раскрснице 



улице Причевачке и улице Царице Јелене, између кп 1031/3 и кп 1035/2, простире се 
делом кп 1032, пролази кроз кп 987, кп 986 и завршава се на кп 959/2, код кп 960, КО 

Беомужевић. 

 

7. УЛИЦА ЦАРА КОНСТАНТИНА - чија траса почиње од улице Царице Јелене, 
између кп 1257 и кп 1138, простире се делом кп 1768 и завршава се између кп 1688 и 
кп 1414/2, КО Беомужевић. 
 
8. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - чија траса почиње од улице Цара Константина, 
између кп 1229 и кп 1227, простире се целом дужином кп 1228 и завршава се између 
кп 1196 и кп 1195/1, КО Беомужевић. 
 
9. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса почиње од улице Цара Константина, 
пролази кроз кп 1692, простире се делом кп 1173 и завршава се између кп 1162/1 и кп 
1159/2, КО Беомужевић. 
 
10. УЛИЦА ОБНИЧКА - чија траса почиње од између кп 1640/1 и кп 1612/1, простире 
се целом дужином кп 1769, делом кп 1768 и завршава се између кп 918 и кп 919, КО 
Беомужевић; представља заједничку улицу  са насељеним местима Причевић и 
Каменица и продужава кроз насељено место Осладић и наставак је улице из 
насељеног места Златарић. 
 
11. УЛИЦА СВЕТОГ СТЕФАНА - чија траса почиње од улице Обничке, пролази кроз 
кп 1637/1, кп 1637/2, кп 1646/2, простире се целом дужином кп 1647/4 и завршава се 
између кп 1647/1 и кп 1648/1, КО Беомужевић. 
 
12. УЛИЦА ВИДОВДАНСКА - чија траса почиње од улице Обничке, између кп 1624/2 
и кп 1621, простире се делом кп 1623, кп 1722 и завршава се на раскрсници улице 
Ђурђевданске и улице Свете Тројице, између кп 1390 и кп 1489/3, КО Беомужевић. 
 
13. УЛИЦА ШУМИЧКА - чија траса почиње од улице Видовданске, између кп 1468/1 и 
кп 1611/2, простире се делом кп 1623, кп 1782, пролази кроз кп 1570/1, кп 1569/1, кп 
1574/1 и завршава се на кп 1575/1, код кп 1575/2, КО Беомужевић. 
 
14. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Видовданске 
и улице Свете Тројице, између кп 1357 и кп 1390, простире се делом кп 1776, кп 1380 
и завршава се између кп 1376 и кп 1383, КО Беомужевић. 
 
15. УЛИЦА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ - чија траса почиње од раскрснице улица Видовданске 
и улице Ђурђевданске, између кп 1357 и кп 1500, простире се делом кп 1722, целом 
дужином кп 1350/4, поново кп 1722 и завршава се између кп 69 и кп 80, КО 
Беомужевић. 
 
16. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - чија траса почиње од  улице Свете Тројице, 
између кп 260/1 и кп 254, простире се делом кп 259 и завршава се између кп 266/4 и 
кп 257, КО Беомужевић. 
 
17. УЛИЦА СВЕТОГ НИКОЛЕ - чија траса почиње од улице Свете  Тројице, између кп 
63 и кп 300, простире се делом кп 1774 и завршава се између кп 56 и кп 308, КО 
Беомужевић. 
 
18. УЛИЦА НЕМАЊИНА - чија траса почиње од улице Свете Тројице, између кп 39 и 



кп 67, простире се целом дужином кп 41, пролази кроз кп 40, кп 42/1, кп 42/2 и 
завршава се на кп 43, код кп 52, КО Беомужевић. 
 
19. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - чија траса почиње између кп 29 и кп 32/2, 
простире се делом кп 31, пролази кроз кп 29, кп 26/3, кп 26/1 и завршава се на кп 21, 
код кп 24, КО Беомужевић. 
 
20. УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА - чија траса почиње  између кп 693 (КО Доња 
Буковица) и кп 1520/1 (КО Беомужевић), простире се целом дужином кп 1267, делом 
кп 1779 и завршава се између кп 3053/1 (КО Горња Буковица) и кп 111/2 (КО 
Беомужевић); представља заједничку улицу са насељеним местима Доња Буковица 
и Горња Буковица. 
 
21. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - чија траса почиње од улице Српских владара, између 
кп 826/2 (КО Доња Буковица) и кп 1520/2 (КО Беомужевић), простире се делом кп 
1781 (КО Беомужевић), целом дужином кп 1599 и завршава се између кп 1549 и кп 
1579, КО Беомужевић. 
 
22. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА - чија траса почиње од улице Српских владара и улице 
Кнеза Милоша, између кп 111/2 и кп 132/2 простире се делом кп 1773, целом 
дужином кп 236 и завршава се између кп 386 и кп 222/4, КО Беомужевић. 
 
23. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА - чија траса почиње од улице 
Српских владара, између кп 170/3 и кп 177, простире се делом кп 1763, кп 225, кп 197, 
целом дужином кп 216 и завршава се између кп 212 и кп 218, КО Беомужевић. 
 
У насељеном месту Беомужевић одређују се називи заселака и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК ИВАНОВИЋИ - обухвата кп 837, кп 836/1 и део кп 835, КО 
Беомужевић. 

2. ЗАСЕЛАК ЈАКОВЉЕВИЋИ - обухвата кп 885 и делове кп 884, кп 883 и кп 886, 
КО Беомужевић. 

 
 

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 Беомужевић, 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: 011-110/2019-04 

 
 

                                    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 Беомужевић, 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 Беомужевић 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 ПРИЧЕВАЧКА -на правцу ка Причевићу 
2. УЛИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ - општепозната личност 
3.УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА -општепозната личност 
4. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА- општепозната личност 
5. УЛИЦА СРЕЂЕВИ – катастарски потес 
6. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА- општепозната личност 
7. УЛИЦА ЦАРА КОНСТАНТИНА- општепозната личност 
8. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА- општепозната личност 
9.УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА- општепозната личност 
10. УЛИЦА ОБНИЧКА – налази се на правцу ка Лозници 
11. УЛИЦА СВЕТОГ СТЕФАНА – по слави мештана 
12. УЛИЦА ВИДОВДАНСКА- по Видовдану 
13. УЛИЦА ШУМИЧКА – катастарски потес 
14. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА – по слави мештана 
15. УЛИЦА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ- по слави мештана 
16. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА – општепозната личност 
17. УЛИЦА СВЕТОГ НИКОЛЕ- по слави мештана 
18. УЛИЦА НЕМАЊИНА- општепозната личност 
19. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА- општепозната личност 
20. УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА- – у част свих српских владара  
21. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША- општепозната личност 
22. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА- општепозната личност 
23. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА- општепозната личност 
 
Образложење назива заселака: 
 
1. ЗАСЕЛАК ИВАНОВИЋИ – по презимену фамилије која живи на локацији 
2. ЗАСЕЛАК ЈАКОВЉЕВИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији 
 

 

 
 
 
 



 
 
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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насељених места 
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