
 
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  
МИЈАЧИ 

 
Члан 1. 

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

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

1. УЛИЦА ВАЉЕВСКИ ПУТ – чија траса почиње између кп 690/1 и кп 691/1, 
простире се целом дужином кп 2609/2, кп 691/3, кп 650/2, кп 653/4, кп 656/3, 
кп 587/4, кп 518/4, кп 515/3 и завршава се на кп 2596, КО Ребељ.; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Совач. 
 

2. УЛИЦА МИЈАЧКА– чија траса почиње од улице Ваљевски пут, између 

657/2 и кп 649/2, простире се делом, кп 644, кп 627 и завршава се између кп 

622 и кп 716, КО Ребељ. пролази кроз кп 656/1, кп 658/2, кп 658/1, простире 

се делом кп 644, кп 374 и завршава се између кп 332 и кп 325, КО Ребељ, 

простире се делом кп 374, целом дужином кп 2607, кп 2590, кп 158, пролази 

кроз кп 186, кп 187, кп 188, кп 74/2, кп 204, кп 72/2, кп 76/1, кп 86, кп 84 и 

завршава се на кп 92/1, код кп 110, КО Ребељ. 

 

3. УЛИЦА ИЛОВАЧКА- чија траса почиње од  улице Мијачке, између кп 645/1 

и кп 712/1, простире се делом кп 644 и завршава се између кп 696 и кп 

697/1, КО Ребељ. 

 

4. УЛИЦА ШЉИВАРСКА- чија траса почиње од улице Мијачке између кп 586 

и кп 589, простире се делом кп 575, пролази кроз кп 538/1, кп 535/3, кп 531, 

кп 532, кп 533/1, простире се делом кп 496, пролази кроз кп 474, кп 472 и 

завршава се на кп 470, код кп 445/1, КО Ребељ. 

5. УЛИЦА КАПЛАРСКА – чија траса почиње од  улице Ваљевски пут, између 

кп 691/2 и кп 651/1, простире се делом кп 667 и завршава се између кп 670 

и кп 672, КО Ребељ. 



 

6. УЛИЦА РАДНИЧКА – чија траса почиње од  улице Ваљевски пут, од кп 

587/4, простире се делом кп 612, пролази кроз кп 613 и завршава се на кп 

604 између кп 606 и кп 607/1, КО Ребељ. 

  

7. УЛИЦА ПЧЕЛАРСКА – почиње од улице Мијачке, између кп 325 и кп 400/2, 

простире се делом кп 401, целом дужином кп 305, делом кп 236 и завршава 

се између кп 303 и кп 885, КО Ребељ. 

 

8. УЛИЦА СТАРИ ПУТ – чија траса почиње од улице Мијачке, између кп 243/1 

и кп 400/2, простире се делом кп 401, целом дужином кп 305, делом кп 236 

и завршава се између кп 303 и кп 885, КО Ребељ. 

 

У насељеном месту Мијачи одређују се називи заселака и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ТАЛЕТИНА – који обухвата део кп 1106, КО Ребељ. 

2. ЗАСЕЛАК ОРЛОВИЦА- који обухвата кп 1120, кп 1119, делове кп 1123 и 

кп 1126, КО Ребељ. 

3. ЗАСЕЛАК ЛИСИНЕ – који обухвата кп 827, кп 826 и део кп 822, КО 

Ребељ. 

4. ЗАСЕЛАК БЕЛЕШИНЕ – који обухвата делове кп 125/3 и кп 957/1, КО 

Ребељ. 

5. ЗАСЕЛАК ЈАСИКОВАЦ – који обухвата део кп 36, КО Ребељ. 

6. ЗАСЕЛАК ЊИВЕ – који обухвата кп 61 и делове кп 60 и кп 62, КО Ребељ. 

 
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 Мијачи, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 25.05.2018. 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. 015-05-00119/2019-24 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: 011-84/2019-04 

 
                                    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 Мијачи, 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 Мијачи израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 25.05.2018. 
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-
05-00119/2019-24 од  17.06.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 

1. УЛИЦА ВАЉЕВСКИ ПУТ – на правцу за Ваљево 

2. УЛИЦА МИЈАЧКА – по називу села 

3. УЛИЦА ИЛОВАЧКА – географско обележје 

4. УЛИЦА ШЉИВАРСКА – географско обележје 

5. УЛИЦА КАПЛАРСКА – уобичајени локални назив локације 

6. УЛИЦА РАДНИЧКА – уобичајени локални назив локације 

7. УЛИЦА ПЧЕЛАРСКА – географско обележје 

8. УЛИЦА СТАРИ ПУТ – уобичајени локални назив локације 

 

Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК ТАЛЕТИНА – катастарски потес 

2. ЗАСЕЛАК ОРЛОВИЦА- катастарски потес 

3. ЗАСЕЛАК ЛИСИНЕ - катастарски потес 

4. ЗАСЕЛАК БЕЛЕШИНЕ- катастарски потес 

5. ЗАСЕЛАК ЈАСИКОВАЦ- катастарски потес 

6. ЗАСЕЛАК ЊИВЕ- 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. 
 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 


