
 
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 
БРАНКОВИНА 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту 

Бранковина на територији града Ваљева. 
 

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

1. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње од 
границе насељеног места Слатина, између кп 1326 и кп 224, простире се 
делом кп 1338, кп 733/2 (КО Близоње), кп 1326, кп 733/1 (КО Близоње), кп 
1339, кп 1340, кп 1341 и целом дужином кп 1313/2. Улица завршава на 
граници насељеног места Козличић, између кп 1198/4 и кп 1200/4, КО 
Бранковина; представља заједничку улицу са насељеним местом 
Близоње и део државног пута IБ реда бр. 21. 
 

2. УЛИЦА СТЕВАНА СРЕМЦА - чија траса почиње од улице Пилота 
Миленка Павловића, на кп 1326, пролази кроз кп 227/3, кп 227/5, кп 227/2, 
кп 257/1, кп 257/2, кп 257/3, кп 257/4, кп 269 и кп 272/2 и простире се 
делом кп 1284. Улица завршава на кп 274/3, КО Бранковина. 
 

3. УЛИЦА ПРИНЦА ЂОРЂА КАРАЂОРЂЕВИЋА - чија траса почиње од 
улице Пилота Миленка Павловића, на кп 1338, пролази кроз кп 321/5, кп 
321/4, кп 321/3 и простире се делом кп 292/1 и кп 299. Улица завршава 
између кп 293/3 и кп 295/4, КО Бранковина. 
 

 



4. УЛИЦА БАЧКА - чија траса почиње од улице Пилота Миленка 
Павловића, на кп 1326, простире се делом кп 325 и целом дужином кп 
320/3 и завршава између кп 315/2 и кп 319/1, КО Бранковина. 

 
5. УЛИЦА УЛИЦА МАЧВАНСКА - чија траса почиње од  улице Пилота 

Миленка Павловића, на кп 1340, простире се делом кп 1312/1, пролази 
кроз кп 998/4 и између кп 998/3 и кп 998/1. Улица завршава на кп 998/2, 
КО Бранковина. 

 
6. УЛИЦА УЛИЦА СТАРИ ШАБАЧКИ ПУТ - чија траса почиње од улице 

Пилота Миленка Павловића, на кп 1326, простире се делом кп 1326 и кп 
1313/1 до улице Проте Матеје Ненадовића. Улица завршава између кп 
1043 и кп 1093, КО Бранковина. 
 

7. УЛИЦА УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА -  чија траса почиње од 
улице Пилота Миленка Павловића , на кп 1313/2, простире се целом 
дужином кп 1313/3, кп 1311, делом кп 1313/1  пролази кроз кп 1310 и кп 
929/1 и простире се делом кп 1289, кп 749/3 и целом дужином кп 557/2, кп 
556/2, кп 1337 и кп 530/4 до предложене улице број 26. Улица завршава 
између кп 530/3 и кп 530/2, КО Бранковина. 

 
8. УЛИЦА КНЕЗА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице 

Пилота Миленка Павловића, на кп 1313/2, пролази кроз кп 1109, кп 1320/2 
и простире се целом дужином кп 1317, кп 1063/5 и кп 1064/7. Улица 
завршава на граници насељеног места Близоње, између кп 1064/1 и кп 
1064/2, КО Бранковина; представља заједничку улицу са насељеним 
местом Близоње. 

 
9. УЛИЦА ШАБАТОВАЧКА - чија траса почиње од  улице Пилота Миленка 

Павловића, на кп 1168, пролази кроз кп 1170/3, кп 1170/2, кп 1170/1, кп 
1174/1, простире се делом кп 1306/1, кп 130 и целом дужином кп 1306/2. 
Улица завршава између границе насељеног места Козличић и кп 1269, 
КО Бранковина. 

 
10.  УЛИЦА МОСКОВСКА - чија траса почиње од улице Пилота Миленка 

Павловића, између кп 1161/4 и кп 1207/2, простире се делом кп 1318, кп 
1319, пролази кроз кп 1323, кп 1162, кп 1232, кп 1233/1, кп 1233/2, кп 
1234, кп 1235/4, кп 1235/2, кп 1235/1 и простире се целом дужином кп 
1230/8 до улице Забрђанске. Улица завршава између кп 1229/3 и кп 
1230/7, КО Бранковина. 
 

11. УЛИЦА ЗАБРЂАНСКА - чија траса почиње од границе насељеног 
места Близоње, између границе насељеног места Забрдица и кп 1251, 
простире се целом дужином кп 1332 и завршава између границе 
насељеног места Забрдица и кп 1279/4, КО Бранковина; представља 
заједничку улицу  са насељеним местом Забрдица. 

 
12. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА - чија траса почиње од улице 

Пилота Миленка Павловића, између кп 1163 и кп 1164/1, простире се 



целом дужином кп 1315 и пролази кроз кп 1182. Улица завршава на кп 
1184/1, КО Бранковина.   

 
13. УЛИЦА КОЗЛУЧАНСКА -  чија траса почиње између границе 

насељеног места Козличић и кп 892/6, простире се целом дужином кп 
1329, кп 749 (КО Козличић) и делом кп 1330. Улица завршава између 
границе насељеног места Козличић и кп 1187/1, КО Бранковина; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Козличић. 

 
14. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ -  чија траса почиње од улице Проте 

Матеје Ненадовића, између кп 1021 и кп 929/1, простире се делом кп 
1300, кп 1298/2, пролази кроз кп 915/8, кп 915/7, кп 911, кп 857/7, кп 859, 
кп 858/2, кп 849, кп 848, кп 845/1, кп 845/2, кп 763/2 и кп 1321 и простире 
се целом дужином кп 1305 и делом кп 1304. Улица завршава код улице 
Хероја Милана Павића, између кп 765 и кп 837/7, КО Бранковина.   

 
15. УЛИЦА ХЕРОЈА МИЛАНА ПАВИЋА - чија траса почиње на раскрсници 

улице Проте Матеје Ненадовића и улице Краља Петра Првог, на кп 
930, пролази кроз кп 929/1 и простире се делом кп 1287 и простире се 
делом кп 1287 и завршава између кп 602 и кп 601/2, КО Бранковина. 
 

16. УЛИЦА  МИШИЋЕВА - чија траса почиње од улице Хероја Милана 
Павића, између кп 805/6 и кп 785/1, пролази између кп 805/7 и кп 785/1, 
пролази кроз кп 789/2 и завршава на кп 788/2, КО Бранковина.   

 
17. УЛИЦА СТЕПИНА - чија траса почиње од улице бХероја Милана 

Павића, између кп 805/4 и кп 807/1, пролази између кп 807/1 и кп 807/2, 
пролази кроз кп 804 и простире се делом кп 1297. Улица завршава 
између кп 798/2 и кп 790/2, КО Бранковина. 

 
18. УЛИЦА  ПЕРСИДЕ НЕНАДОВИЋ - чија траса почиње од улице Краља 

Петра Првог, на кп 1298/2, пролази кроз кп 865/2, кп 1321, кп 866/1, кп 
866/3, кп 867, кп 874/1 и кп 866/4. Улица завршава на кп 871/2, КО 
Бранковина. 

 
19. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЈЕВРЕМА - чија траса почиње од улице Краља 

Петра Првог, између кп 858/2 и кп 859, пролази кроз кп 859, кп 857/7, кп 
857/8 и кп 861 и завршава на кп 857/1. КО Бранковина. 

 
20. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса почиње од улице Краља 

Петра Првог, на кп 1321, простире се делом кп 878/5, пролази кроз кп 
711/4, кп 883/4 и простире се целом дужином кп 886/4 и завршава 
између кп 887 и кп 886/2, КО Бранковина. 

 
21. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА - чија траса почиње од улице Краља Петра 

Првог, на кп 726/1, пролази кроз кп 725/2, простире се делом кп 1290/1 
и завршава на кп 718/3, КО Бранковина. 

 
22. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА - чија траса почиње на раскрсници 

предложених улица Краља Петра Првог  и улице Проте Матеје 



Ненадовића  између кп 759 и кп 756/1, простире се делом кп 1298/1, кп 
1288 и пролази између кп 567/2, кп 567/3, кп 570, кп 571/2, кп 571/1 и кп 
571/5. Улица завршава између кп 573/5 и кп 573/4, КО Бранковина. 
. 

23. УЛИЦА ПОСОВСКА - чија траса почиње између границе насељеног 
места Јошева и кп 503, простире се целом дужином кп 1327 и кп 1328 и 
завршава између границе насељеног места Котешица и кп 707/1, КО 
Бранковина; представља заједничку улицу са насељеним местима 
Јошева, Котешица и Козличић. 
 

24. УЛИЦА ВОЈВОДЕ СИМЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње почиње 
између границе насељеног места Бранковина и кп 995 (КО Слатина), 
простире се делом кп 1325 и кп 1280 и завршава између кп 411 и кп 
453, КО Бранковина; представља заједничку улицу са насељеним 
местом Слатина. 

 
25. УЛИЦА РОМСКА - чија траса почиње од улице Војводе Симе 

Ненадовића , између границе насељеног места Бранковина и кп 968 
(КО Слатина), простире се делом кп 1325, пролази кроз кп 51, кп 52, кп 
53 и завршава на кп 60, КО Бранковина; представља заједничку улицу 
са насељеним местом Слатина. 

 
26. УЛИЦА МАНДЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице Војводе 

Симе Ненадовића, између кп 428 и кп 154/1, простире се делом кп 1283 
и пролази кроз кп 435 и завршава на кп 437/1, КО Бранковина. 

 
27. УЛИЦА ВОЈВОДЕ КОНСТАНТИНА НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње 

од улице Војводе Симе Ненадовића, између кп 463/1 и кп 453, простире 
се делом кп 1280, кп 1290/2 и пролази кроз кп 449, кп 446/1, кп 445/2 и 
кп 445/3 и завршава на кп 445/4, КО Бранковина. 
 
У насељеном месту Бранковина одређује се назив засеока, и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК ПАВИЋА - обухвата кп 1047/4 и део кп 1049/1, КО 
Бранковина 

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 Бранковина, израђеног од 
стране Републичког геодетског завода  од 05.07.2018. 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: 011-77/2019-04 

 
 

                                    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 Бранковина, 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 Бранковина израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 
05.07.2018. године. 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о 
претходној сагласности  за одређивање назива улица и заселака из члана 2. 
Одлуке бр.015-05-00119/2019-24 од  17.06.2019.године.. 
 
Образложење предлога назива улица 

1. УЛИЦА  ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – општепозната личност 

2. УЛИЦА СТЕВАНА СРЕМЦА- општепозната личност 

3. УЛИЦА ПРИНЦА ЂОРЂА КАРАЂОРЂЕВИЋА - општепозната личност 

4. УЛИЦА БАЧКА – уобичајени локални назив локације 

5. УЛИЦА МАЧВАНСКА - уобичајени локални назив локације 

6. УЛИЦА СТАРИ  ШАБАЧКИ ПУТ- уобичајени локални назив локације 

7. УЛИЦА  ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА -општепозната личност  
8. УЛИЦА КНЕЗА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 
9. УЛИЦА ШАБАТОВАЧКА- уобичајени локални назив локације 
10. УЛИЦА МОСКОВСКА - уобичајени локални назив локације 

11. УЛИЦА  ЗАБРЂАНСКА  - уобичајени локални назив локације 

 
 

 
12. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА  - општепозната личност 

13. УЛИЦА КОЗЛУЧАНСКА – на правцу за село Козличић 

14. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  - општепозната личност 

15. УЛИЦА  ХЕРОЈА МИЛАНА ПАВИЋА. 

Милан Павић ( Бранковина 1959. - 21.09.1991.село Илача Република 

Хрватска). Војник састава ратне јединице 2028/26 Ваљево погинуо је 

против усташких паравојних формација Републике Хрватске у селу Илача 

дана 21.09.1991. године. Носилац је медаље ослободиоца Вуковара за 

допринос у јуначкој борби и слободи српског народа, коју је доделила 

општина Вуковар поводом годишњице ослобођења Вуковара од 

18.11.1992. године ( копија уверења о додели медаље у списима 

предмета, уверења о околностима под којим је погинуо, команданта 

потпуковника Душана Лончара  војна пошта бр 9845, копија војне 



књижице и копија извода из матичне књиге умрлих). У знак сећања на 

војника хероја мештанина Бранковине, који је дао живот у борбама у рату 

1991.године, предлог назива улице предложила је Месна заједница и 

мештани Бранковине . 

16. УЛИЦА МИШИЋЕВА – по општепознатој личности- војвода Живојин 

Мишић 

17. УЛИЦА СТЕПИНА - по општепознатој личности Степи Степановић 

18. УЛИЦА ПЕРСИДЕ НЕНАДОВИЋ – општепозната личност 

19. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЈЕВРЕМА – општепозната личност 

20. УЛИЦА  ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ – општепозната личност 

21. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА  -општепозната личност 

22. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА -општепозната личност 

23. УЛИЦА ПОСОВСКА – катастарски потес 

24. УЛИЦА ВОЈВОДЕ СИМЕ НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 

25. УЛИЦА РОМСКА – претежно становништво Роми  

26. УЛИЦА МАНДЕ НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 

27. УЛИЦА ВОЈВОДЕ КОНСТАНТИНА НЕНАДОВИЋА – општепозната 

личност 

 Образложење назива засеока: 

1.ЗАСЕЛАК -  ПАВИЋА – по презимену фамилије мештана ове улице 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 



 
 
 


