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
БРЕЗОВИЦЕ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Брезовице,на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Брезовице, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА ПОВЛЕНСКА - чија траса се простире од кп 2273, дуж кп 2270, 2377/3,
2391/3, 1699, 1692, 1690/2, дуж кп 2507, преко кп 2239, дуж кп 2510, 2316/9,
2316/4, 2310, 2284 и 2488, преко кп 1982/5, 1970/3, 1968/1, 1968/2, 2030/1, 2540,
2510 све до кп 2187, КО Брезовице.
2. УЛИЦА ЈАСИКОВАЧА -чија траса се простире од кп 2092 и 1974, дуж кп 2497,
2485, 2124/1 све до кп 2122/1 и 2124/2, КО Брезовице.
3. УЛИЦА БРЕЗОВАЧКИ ПУТ- чија траса се простире од кп 365/2 и 1326/1, дуж кп
2495, 2497, 2091 и 2096, дуж кп 2493, 2490, 43, 2535, 17, 179, 178 све до кп
223/2, КО Брезовице.
4. УЛИЦА ЗЕЛЕНИ БРЕГ- чија траса се простире од улице Брезовачки пут и од кп
2497, дуж кп 1029, 1036/1, 1792, 1796 и 1800 све до кп 1828/7, КО Брезовице.
5. УЛИЦА ГОРСКА – чија траса се простире од улице Брезовачки пут и од кп 2497,
дуж кп 2503, 1061, 1060, 2503, 1844/2 и 1806, КО Брезовице.
6. УЛИЦА ВИТЕШКА – чија траса се простире простире од улице Брезовачки пут
и од кп 867/2 и 1128/2 дуж кп 2497 све до кп 946 и 803 КО Брезовице тј. до
границе са насељним местом Тубравић.

7. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА – чија траса се простире од улице Брезовачки пут и од кп
2495, дуж кп 2499 и 2501/1 све до кп 1232 и 1084, КО Брезовице.
8. УЛИЦА ОКРУГЛА ЊИВА – чија траса се простире од улице Брезовачки пут од
кп 2495, дуж кп 2506, 1501 све до кп 1508/3 и 1507/3, КО Брезовице.
9. УЛИЦА БРЛОШКА – чија траса се простире се простире од улице Брезовачки
пут од кп 2495, дуж кп 1340 и 2505 све до кп 1509, КО Брезовице.
10. УЛИЦА ИЛИЈЕ РАДИВОЈЕВИЋА ЧИЧЕ – чија траса се простире од кп 593/3 и
1326/2 дуж кп 2495 и 1512/3 све до кп 1511/2 и 1513/1, КО Брезовице.
11. УЛИЦА СТЕВАНА НИКОЛИЋА – чија траса се простире се простире од улице
Брезовачки пут и од кп 2494, 610, 494, 497/2, 503 све до кп 506, КО Брезовица.
12. УЛИЦА ВИДОЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА – чија траса се простире од улице
Стевана Николића и од кп 599 и 597, дуж кп 2494 све до кп 474/2, КО Брезовице.
13. УЛИЦА РУЈАК – чија траса се простире простире од улице Брезовачки пут и од
кп 2493, дуж кп 2490, 482/2, 472/4 и све до кп 392, КО Брезовице.
14. УЛИЦА ДУГО ПОЉЕ – чија траса се простире се простире од улице
Брезовачки пут и од кп 2490, дуж кп 2492, 141/2, 143, 408 до 265, КО Брезовице.
15. УЛИЦА ВЕЛИКА ЊИВА – чија траса се простире се простире од улице
Брезовачки пут и од кп 2490, дуж кп 2491 све до кп 29 и 30, КО Брезовице.
16. УЛИЦА МАЛИНСКА – чија траса се простире се простире од улице Брезовачки
пут и од кп 2490, преко кп 681/2, 680/2, 753, 755, 767, 774, 784 и до 749, КО
Брезовице;представља заједничку улицу са насељеним местом Тубравић.
У насељеном месту Брезовице одређују се називи заселака и то :
1. ЗАСЕЛАК ЊИВЕ – који се простире између кп 1880, 1857, 1913/3, 1621,
1656/1, 1577/1 и 1590, КО Брезовице.
2. ЗАСЕЛАК ПОВЛЕН – који обухвата објекте који се налазе на кп 2175/1, КО
Брезовице.
3. ЗАСЕЛАК ТРЊАК – који обухвата се налази уз саму границу са
насељеним местом Таор и обухвата објекте који се налазе на кп 2472/2,
2472/4 и 2453/7, КО Брезовице.
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 Брезовице, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 06.07.2018. 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: 011-81/2019-04
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 Брезовице, 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 Брезовице израђеног од стране Републичког геодетског завода од 06.07.2018.
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 ПОВЛЕНСКА – географско обележје
2. УЛИЦА ЈАСИКОВАЧА – катастарски потес
3. УЛИЦА БРЕЗОВАЧКИ ПУТ- по називу села
4. УЛИЦА ЗЕЛЕНИ БРЕГ - географско обележје
5. УЛИЦА ГОРСКА географско обележје
6. УЛИЦА ВИТЕШКА – катастарски потес
7. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА географско обележје
8. УЛИЦА ОКРУГЛА ЊИВА- катастарски потес
9. УЛИЦА БРЛОШКА – катастарски потес
10. УЛИЦА ИЛИЈЕ РАДИВОЈЕВИЋА ЧИЧЕ.
РАДИВОЈЕВИЋ, ИЛИЈА Ф. – Чича, официр - пешадијски потпуковник
(Брезовице, Ваљево, 23. II 1871 - Дренк, Црни Врх, 18. VI 1913). Отац Филип и
мајка Јока, пољопривредници. Основну школу завршио је у Ћелијама, први
разред гимназије у Ваљеву, а следећих пет у Шапцу. У ВА ступио 15.
септембра 1891. године са XXIV класом. Након завршене академије
произведен је у чин пешадијског потпоручника 2. августа 1894. године. Почео
је радити као водни официр, а од 1897. до 1899. завршио ВШ ВА. Потом је био
в. д. командира III чете IV батаљона XIV пешадијског пука. У својству државног
питомца 1901. и 1902. године, усавршавао се у Русији, проучавајући војну
наставу. По повратку, 15. октобра 1902. постављен је класног старешину у ВА.
Као пешадијски капетан учествовао је у завери 29. маја 1903. године, када се
након убиства краљице Драге и краља Александра Обреновића, династија
Карађорђевића вратила на српски престо. Потом је био командир чете и
командант батаљона. Када је унапређен у чин пешадијског мајора дуго је био
командант жандармерије. Истовремено је. био на челу тајне националнореволуционарне организације Уједињење или смрт, у народу познатије као
Црна рука. Да му та дужност није случајно припала сведочи и чињеница да је
био оснивач, први и једини председник Врховне централне управе те

организације. Са Михаилом Ристићем и Велимиром Вемићем непосредно је
учествовао у убиству краља Александра и краљице Драге. Уз то, међу
официрима завереницима уживао је велики ауторитет о чему сведочи и
податак да је лично чувао оригинални Устав и Пословник те организације, који
је оставио својој супрузи, пред полазак у рат, запечаћен у коверат, на коме је
писало Ово предати после моје смрти Апису, што је и учинила, па је тако Апис
дошао у посед тих докумената. И после његове погибије више није
попуњавано место председника Врховне централне управе те завереничке
организације. Учествовао је у оба балканска рата показујући велику храброст и
умешност у командовању. Као командант у III дринског прекобројног пука
остварио је више успеха у Новопазарском Санџаку. Поред осталог, са својим
батаљоном први је ушао у тек ослобођени Прибој 1912. године, после чега је
унапређен у чин пешадијског потпуковника. У II балканском или Српскобугарском рату 1913. учествује као командант XIX пешадијског пука. На
његовом челу неустрашиво је полетео у најгушће редове противника, кога је
српски налет запањио те су се дали у бекство. Тамо на Црном Врху, односно
Дренку, где су Бугари давали најжешћи отпор пао је смртно рањен. Видевши
да им је погинуо командант Шумадинци су продужили јуриш и противника
натерали у панично бекство. Његово мртвог тело пренето је и сахрањено у
Београду 27. VI 1913. године. За заслуге у миру Р. је одликован Медаљом за
војничке врлине и Oрденом Карађорђеве звезде IV реда. За допринос у рату
добио је официрски Oрден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена, о
чему је издат указ бр. 14. 611, али и још некa одликовања. ИЗВОРИ И
ЛИТЕРТУРА: АВИИ, Фонд ДПП, К - 1462/688; и Архива бивше српске војске, бр.
3, стр. 47 и бр. 22, стр. 340; Балкански рат у слици и речи, Београд, 1913, 3, 47
и 22, 340; Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије 1850-1925,
Београд, 1925, 251. и 651. М. Шантић: Витези слободе, Београд 1938, 575; П.
Марковић: Велике и славне личности нашега краја, „Глас Ваљева“, Ваљево, 21.
марта 1941, 1; М. Ж. Живановић: Солунски процес хиљаду деветсто
седамнаесте, Београд, 1955, 657 М. Ж. Живановић: Пуковник Апис, Београд,
1957, 194, 657; Т. С. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац
1990, 440; М. Радојчић: Ваљевац на челу „Црне руке“, „Напред“, Ваљево, 2580,
од 10. јула 1998, 10. и М. Радојчић: Радивојевић Илија, БЛВК, Ваљево,
2012/2013, књ. IV, св. XVI, 53-54.
Милорад Радојчић БЕСМРТНИ РАТНИЦИ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА У РАТОВИМА
1912–1918. Витезови Карађорђеве звезде. Издавач Међуопштински историјски
архив Ваљево.
11. УЛИЦА СТЕВАНА НИКОЛИЋА.
Стеван Николић (Брезовице 1919. – 1945.Сремски фронт), учесник Другог
светског рата, припадник 31 бригаде, 21 дивизије.Биографски подаци преузети
са спомен чесме палим борцима у НОБ- у 1941-1945. која је изграђена у
центру села.
12. УЛИЦА ВИДОЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА.
Видоје Димитријевић (Брезовице 1918-1944), погинуо у околини Сарајева као
припадник НОВ-а 1944. године. Велики борац против фашизма. Биографски
подаци преузети са спомен чесме палим борцима у НОБ- у 1941-1945. која је
изграђена у центру села.
13. УЛИЦА РУЈАК – катастарски потес

14. УЛИЦА ДУГО ПОЉЕ – катастарски потес
15. УЛИЦА ВЕЛИКА ЊИВА- катастарски потес
16. УЛИЦА МАЛИНСКА – географско обележје
Образложење назива заселака :
1. ЗАСЕЛАК ЊИВЕ - катастарски потес
2. ЗАСЕЛАК ПОВЛЕН- катастарски потес
3. ЗАСЕЛАК ТРЊАК- катастарски потес
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.
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Комисија за одређивање назива улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места
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Комисија за одређивање назива улица, тргова,
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насељених места
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