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
БЛИЗОЊЕ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Близоње, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Близоње, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње између границе
насељеног места Слатина и кп 704/2 (КО Слатина), простире се делом кп 732, кп 733,
кп 733/2, кп 733/1, кп 1338 (КО Бранковина), кп 1341 (КО Бранковина) и целом
дужином кп 732/1. Улица завршава на граници насељеног места Бранковина, између
кп 520/1 и кп 520/2, КО Близоње; представља заједничку улицу са насељеним
местима Бранковина и Слатина и представља део државног пута IБ реда бр. 21.

2. УЛИЦА УЛИЦА АВЕ ЈУСТИНА - чија траса почиње од улице Пилота Миленка
Павловића, између кп 505 и кп 506, простире се делом кп 577 и завршава
између кп 521/2 и кп 511, КО Близоње.
3. УЛИЦА МИЛУНКЕ САВИЋ - чија траса почиње на кп 1338, пролази кроз кп 733
и простире се целом дужином кп 287/23 и завршава између кп 287/18 и кп
287/21, КО Близоње.
4. УЛИЦА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ - чија траса почиње на кп 733, простире се
делом кп 726 и завршава између кп 481 и кп 467/3, КО Близоње.
5. УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА - чија траса почиње на кп 733/2, пролази кроз кп
276/6, простире се целом дужином кп 277/13 и делом кп 723. Улица завршава
на кп 150, КО Близоње

6. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА - чија траса почиње од улице Краља Драгутина,
између кп 199/13 и кп 199/7, простире се целом дужином кп 199/8, пролази
кроз кп 199/2 и завршава на кп 732/1, КО Близоње.
7. УЛИЦА КРАЉА ВУКАШИНА - чија траса почиње од улице Краља Милутина,
између кп 199/10 и кп 199/11, пролази кроз кп 199/2 и завршава између кп
200/2 и кп 199/10, КО Близоње
8. УЛИЦА ЂУРАЂА БРАНКОВИЋА - чија траса почиње од улице Пилота
Миленкја Павловића , на кп 74/5, пролази кроз кп 197, кп 75/2, кп 77/3, кп 206/4
и кп 206/3. Улица завршава на кп 78, КО Близоње.
9. УЛИЦА ВУКА БРАНКОВИЋА - чија траса почиње од улице Краља Драгутина,
на кп 722, простире се целом дужином кп 363 и завршава између кп 242 и кп
245/2, КО Близоње.
10. УЛИЦА НАТАЛИЈЕ ОБРЕНОВИЋ - чија траса почиње од улице Краља
Драгутина, на кп 271/5 простире се целом дужином кп 724 и завршава на
граници насељеног места Бабина Лука, између кп 154 и кп 167/3, КО Близоње.
11. УЛИЦА МАЈОРА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА - чија траса почиње од улице
Наталије Обреновић, између кп 351/1 и кп 335/3, простире се делом кп 362,
пролази између кп 338/3 и кп 341 и кроз кп 340/1, кп 409/2 и кп 410. Улица
завршава на кп 411, КО Близоње.
12. УЛИЦА ВУКАНА НЕМАЊИЋА - чија траса почиње између границе насељеног
места Близоње и кп 852 (КО Бабина Лука), простире се целом дужином кп 739,
делом кп 725/1, кп 661 и пролази кроз кп 595, кп 591 и кп 593/1. Улица
завршава на кп 638, КО Близоње.
13. УЛИЦА КРАЉА РАДОСЛАВА - чија траса почиње од улице Вукана Немањића,
између кп 180/3 и кп 586/1, простире се целом дужином кп 725/1 до
предложене улице број 14. Улица завршава између кп 449/3 и кп 450, КО
Близоње.
14. УЛИЦА КНЕЗА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од границе
насељеног места Бабина Лука, између кп 628/2 и кп 629, простире се целом
дужином кп 727/1 и завршава на граници насељеног места Бранковина,
између кп 530 и кп 529, КО Близоње; представља заједничку улицу са
насељеним местом Бранковина.
15. УЛИЦА РАСТКА НЕМАЊИЋА_ - чија траса почиње од улице Кнеза Алексе
Ненадовића, на кп 630, пролази кроз кп 631, кп 627/1, кп 634/3, кп 634/4 и кп
634/6. Улица завршава на кп 634/1, Ко Близоње.
У насељеном месту Близоње одређују се називи заселака и то:
1. ЗАСЕЛАК РАНОВАЧА - који обухвата кп 294/2, КО Близоње

2. ЗАСЕЛАК ПАЊЕВИЦА - који обухвата кп 375/2 и кп 375/4, КО Близоње
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 из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног
система за насељено место Близоње, израђеног од стране Републичког геодетског
завода од 03.07.2018. 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. 015-05-00119/2019-24 од 17.06.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-79/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Милорад Илић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 93. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14др.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 2/04пречишћен 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 Близоње, 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 Близоње израђеног од стране Републичког геодетског завода од 03.07.2018.
године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-0500119/2019-24 од 17.06.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - општепозната личност
2.
3.
4.
5.
6.
7.

УЛИЦА АВЕ ЈУСТИНА - општепозната личност
УЛИЦА МИЛУНКЕ САВИЋ - општепозната личност
УЛИЦА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ- општепозната личност
УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА- општепозната личност
УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА- општепозната личност
УЛИЦА КРАЉА ВУКАШИНА- општепозната личност

8. УЛИЦА ЂУРАЂА БРАНКОВИЋА- општепозната личност
9. УЛИЦА ВУКА БРАНКОВИЋА- општепозната личност
10. УЛИЦА НАТАЛИЈЕ ОБРЕНОВИЋ – општепозната личност
11. УЛИЦА МАЈОРА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА-општепозната личност
12. УЛИЦА ВУКАНА НЕМАЊИЋА – општепозната личност
13. УЛИЦА КРАЉА РАДОСЛАВА- општепозната личност
14. УЛИЦА КНЕЗА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА – општепозната личност
15. УЛИЦА РАСТКА НЕМАЊИЋА- општепозната личност
Образложење назива заселака:
1. ЗАСЕЛАК РАНОВАЧА – катастарски потес
2. ЗАСЕЛАК ПАЊЕВИЦА - географско обележје и уобичајен локални назив
локације
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

