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
МИЛИЧИНИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Миличиница, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Миличиница, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса почиње између кп 1638 и кп 1617/4,
простире се делом кп 4343, целом дужином кп 4349 и завршава се између кп
1634 (КО Голочево) и кп 1, КО Миличиница; представља заједничку улицу са
насељеним местом Голочело, општина Коцељева.
2. УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА - чија траса почиње од улице Вука Караџића,
између кп 64 и кп 258, простире се делом кп 4316, кп 4315 и завршава се
између кп 626/1 и кп 577/2, КО Миличиница.
3. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - чија траса почиње од улице Карађорђеве, између кп
215/2 и кп 221/1, простире се делом кп 4316 и завршава се на кп 496 између кп
495 и кп 492, КО Миличиница.
4. УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА - чија траса почиње улице Карађорђеве,
између кп 584/1 и кп 159/4, простире се делом кп 4317 и завршава се између кп
614 и кп 630, КО Миличиница.
5. УЛИЦА РАЈИЋЕВА - чија траса почиње од улице Карађорђеве, између кп
528 и кп 195, простире се целом дужином кп 527 и завршава се између кп 543/2
и кп 519/3, КО Миличиница.

6. УЛИЦА КРУНСКА - чија траса почиње улице Карађорђеве, између кп 626/1 и
кп 779, простире се делом кп 4315, кп 725 и завршава се између кп 721 и кп
891/1, КО Миличиница.
7. УЛИЦА ПРВОМАЈСКА - чија траса почиње на раскрсници улице
Карађорђеве и улице Крунске, између кп 779 и кп 577/2, простире се целом
дужином кп 4318, делом кп 1193 и завршава се на кп 1192 између кп 4346 и кп
1195, КО Миличиница.
8. УЛИЦА РАДНИЧКА - чија траса почиње од улице Првомајске, између кп
780/1 и кп 782/1, простире се целом дужином кп 811 и завршава се између кп
818/2 и кп 810, КО Миличиница.
9. УЛИЦА ПОБЕДНИЧКА - чија траса почиње од улице Крунске, између кп 752/2
и кп 759/1, простире се целом дужином кп 756 и завршава се између кп 749 и кп
758, КО Миличиница.
10. УЛИЦА ЈЕДИНСТВА - чија траса почиње од улице Крунске, између кп 735 и
кп 750/1, простире се делом кп 4319 и завршава се између кп 870 и кп 843, КО
Миличиница.
11. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Вука
Караџића и улице Коњски гроб, између кп 1639 и кп 1876, простире се делом кп
4343, целом дужином кп 1825, пролази кроз кп 1824/2, кп 1823, затим враћа се
на кп 4343 и завршава се између кп 2901/1 и кп 2991, КО Миличиница.
12. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - чија траса почиње од улице Вука Караџића,
између кп 410 и кп 372/2, простире се делом кп 398 и завршава се на кп 399, КО
Миличиница.
13. УЛИЦА СОЛУНСКА - чија траса почиње од улице Вука Караџића, између кп
362 и кп 1579/1, простире се делом кп 361 и завршава се између кп 381/1 кп
1561, КО Миличиница.
14. УЛИЦА КУМАНОВСКА - чија траса почиње од улице Вука Караџића, између
кп 1598 и кп 1629/1, простире се целом дужином кп 1599, пролази кроз кп 1594 и
завршава се на кп 1593/1, КО Миличиница.
15. УЛИЦА КОЊСКИ ГРОБ - чија траса почиње од раскрснице улице Вука
Караџића и улице Виноградарске, полази између кп 1617/3 и кп 1876, простире
се целом дужином кп 4327, кп 4350 и завршава се између кп 1691 (КО Љутице)
и кп 2218/2, КО Миличиница; представља заједничку улицу са насељеним
местом Љутице, општина Коцељева.
16. УЛИЦА ШУМАРЦИ - чија траса почиње од улице Коњски гроб, између кп
2055/2 и кп 2135, простире се делом кп 4328 и завршава се између кп 2067/1 и
кп 2075/8, КО Миличиница.
17. УЛИЦА ВЕЛИКА СТЕНА - чија траса почиње од улице Коњски гроб, између
кп 2218/2 и кп 11 (КО Влашчић), простире се целом дужином кп 4352 и

завршава се између кп 455 (КО Влашчић) и кп 2247, КО Миличиница;
представља заједничку улицу са насељеним местом Влашчић.
18. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса почиње од улице Вука
Караџића, између кп 281 и кп 414/2, простире се целом дужином кп 456 и
завршава се између кп 445 и кп 443, КО Миличиница.
19. УЛИЦА ПОНОРСКА - чија траса почиње од улице Виноградарске, између кп
1788/1 и кп 1653/2, простире се делом кп 4325 и завршава се између кп 1659 и
кп 1782/1, КО Миличиница.
20. УЛИЦА ЧАЧАНСКА - чија траса почиње од улице Виноградарске, између кп
1843 и кп 1856, простире се делом кп 4326, целом дужином кп 1997 и завршава
се између кп 1978/2 и кп 1987, КО Миличиница.
21. УЛИЦА ЂЕРДАПСКА - чија траса почиње од улице Чачанске, између кп
1840 и кп 1957, простире се целом дужином кп 1841 и завршава се између кп
2424/2 и кп 1965, КО Миличиница.
22. УЛИЦА УБИЋКА - чија траса почиње од улице Виноградарске, између кп
2914 и кп 2788/3, простире се делом кп 4332 и завршава се између кп 2451 и кп
2621, КО Миличиница.
23. УЛИЦА СТРУГАРСКА - чија траса почиње од улице Убићке, између кп
2917/1 и кп 2761, простире се делом кп 4335 и завршава се између кп 2964 и кп
2937/1, КО Миличиница.
24. УЛИЦА ЗМАЈЕВА чија траса почиње од улице Убићке, између кп 2742/2 и кп
2722/1, простире се целом дужином кп 2740, пролази кроз кп 2691/3, кп 2691/1,
кп 2693/1 и завршава се на кп 2693/2, код кп 2694, КО Миличиница.
25. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА чија траса почиње од раскрснице улице
Убићке и улице Воћарске, између кп 2739/3 и кп 2621/2, простире се делом кп
4333 и завршава се између кп 3805 и кп 2658, КО Миличиница.
26. УЛИЦА ЛИПА - чија траса почиње од раскрснице улице Убићке и улице
Воћарске, између кп 2451 и кп 2465, простире се целом дужином кп 2455 и
завршава се на кп 2453 између кп 2454 и кп 2462/3, КО Миличиница.
27. УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Убићке и
улице Воћарске, између кп 2465 и кп 2470/2, простире се делом кп 4332, целом
дужином кп 2377/1, пролази кроз кп 2376/2, делом кп 2377/2, пролази кроз кп
2528/2, кп 2542 и завршава се на кп 2537 између кп 2527/2 и кп 2536/3, КО
Миличиница.
28. УЛИЦА ВОЋАРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Убићке и
улице Пролетерске, између кп 2621/3 и кп 2465, простире се делом кп 4331, кп
2513 и завршава се између кп 2512 и кп 2517/4, КО Миличиница.

29. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - чија траса почиње од раскрснице улице
Виноградарске и улице Ваљевски пут, између кп 2878 и кп 2901/1, простире се
целом дужином кп 4324 и завршава се на кп 496 између кп 492 и кп 494, КО
Миличиница.
30. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - чија траса почиње од улице Владике Николаја,
између кп 1714 и кп 1720, простире се целом дужином кп 1715 и завршава се
између кп 1711 и кп 1716/1, КО Миличиница.
31. УЛИЦА ДР ПАНТИЋА чија траса почиње од улице Владике Николаја,
између кп 1500 и кп 2830, простире се делом кп 1499 и завршава се између кп
1494/2 и кп 2848/2, КО Миличиница.
32. УЛИЦА ДРИНСКА - чија траса почиње од улице Владике Николаја, између
кп 1723 и кп 2826, простире се делом кп 1728 и завршава се између кп 1726/1 и
кп 1737, КО Миличиница.
33. УЛИЦА ВАЉЕВСКИ ПУТ - чија траса почиње од раскрснице улице
Виноградарске и улице Владике Николаја, између кп 2878 и кп 2991, простире
се целом дужином кп 4343 и завршава се између кп 3279 и кп 3306, КО
Миличиница.
34. УЛИЦА ДУНАВСКА - чија траса почиње од улице Ваљевски пут, између кп
2873/1 и кп 2875/3, простире се целом дужином кп 2875/5, пролази кроз кп
2875/1, кп 3051, кп 2860/1, кп 2859/2 и завршава се на кп 2859/4, код кп 3060, КО
Миличиница.
35. УЛИЦА ТАМНАВСКА - чија траса почиње од улице Ваљевски пут, између кп
3026/1 и кп 3012/1, простире се целом дужином кп 3025 и завршава се између
кп 3027/2 и кп 3019, КО Миличиница.
36. УЛИЦА УЖИЧКА - чија траса почиње од улице Ваљевски пут, између кп
3294 и кп 3402, простире се делом кп 3295 и завршава се између кп 3291 и кп
3393/3, КО Миличиница.
37. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње од улице
Ваљевски пут, између кп 3279 и кп 2425/2 (КО Горње Црниљево), простире се
целом дужином кп 2470/2, делом кп 4322 и завршава се између кп 3163/1 и кп
3162/2, КО Миличиница; представља заједничку улицу са насељеним местом
Горње Црниљево, општина Осечина.
38. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА - чија траса почиње од раскрснице улице
пилота Миленка Павловића и улице Скадарске, између кп 3161/1 и кп 1360,
простире се делом кп 4322, кп 4322, целом дужином кп 1352/2, делом кп 1308/4
и завршава се између кп 1307/1 и кп 1337/1, КО Миличиница.
39. УЛИЦА СКАДАРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице пилота
Миленка Павловића и улице Јована Цвијића, између кп 1360 и кп 3162/4,
простире се целом дужином кп 1380, делом кп 1406/4 и завршава се између кп
1406/1 и кп 1406/2, КО Миличиница.

40. УЛИЦА РУЖА - чија траса почиње од улице Јована Цвијића, између кп
3170/1 и кп 1324/1, простире се делом кп 4322, кп 1102 и завршава се између
1103 и кп 1316, КО Миличиница.
41. УЛИЦА ВЕЛИКИ БЕЛЕГ - чија траса почиње између кп 4300/2 и кп 11/1 (КО
Осладић), простире се делом кп 4367, кп 4366 и завршава се између кп 2304/2
(КО Осладић) и кп 4167/2, КО Миличиница; представља заједничку улицу са
насељеним местима Осладић и Оглађеновац.
42. УЛИЦА БАГРЕМОВА - чија траса почиње од улице Др Пантића, између кп
4167/2 и кп 3995, простире се делом кп 4339, кп 4028 и завршава се између кп
4038 и кп 3962, КО Миличиница.
43. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ- чија траса почиње од улице Багремове,
између кп 4164 и кп 4029, простире се делом кп 4339 и завршава се између кп
3655/1 и кп 3672, КО Миличиница.
44. УЛИЦА ПЧЕЛАРСКА - чија траса почиње од улице Краља Петра Првог,
између кп 4135/2 и кп 4157, простире се делом кп 4148, пролази кроз кп 4150, кп
4149/2 и завршава се између кп 4149/1 и кп 4149/1, КО Миличиница.
45. УЛИЦА ГРУЈИНА - чија траса почиње од улице Краља Петра Првог, између
кп 3664/4 и кп 3671, простире се целом дужином кп 3669, делом кп 4060/16 и
завршава се између кп 4060/11 и кп 4060/10, КО Миличиница.
46. УЛИЦА МАЛИНСКА - чија траса почиње од улице Краља Петра Првог,
између кп 4084/1 и кп 3658/2, простире се делом кп 3649 и завршава се између
кп 3646 и кп 3650/1, КО Миличиница.
47. УЛИЦА СКЕЛАНСКА чија траса почиње од улице Велики белег, између кп
4253 и кп 4222, простире се делом кп 4338, кп 3605 и завршава се између кп
3599/1 и кп 3613, КО Миличиница.
48. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса почиње између кп 3956/1 и кп 3952,
простире се делом кп 4341, кп 4360, кп 4330 и завршава се између кп 2293 и кп
2303, КО Миличиница.
49. УЛИЦА ЛОВАЧКА - чија траса почиње од улице Брђанске, између кп 3889/1
и кп 3857, простире се целом дужином кп 3873 и завршава се између кп 3878 и
кп 3870, КО Миличиница.
50. УЛИЦА ЈАВОРСКА - чија траса почиње од улице Велика стена, између кп
2205 и кп 2222, простире се делом кп 4329 и завршава се између кп 2182/1 и кп
2254/2, КО Миличиница.
51. УЛИЦА ЈЕЛЕНА - чија траса почиње од улице Владике Николаја, између кп
1246/3 и кп 1468/1, простире се делом кп 4323 и завршава се између кп 1258 и
кп 1423/2, КО Миличиница.

52. УЛИЦА ШУМАРСКА - чија траса почиње од улице Брђанске, између кп 2348
и кп 3905, простире се делом кп 2345 и завршава се између кп 3915 и кп 2344/1,
КО Миличиница.
У насељеном месту Миличиница одређују се називи заселака и то:
1. ЗАСЕЛАК ЕРАКОВАЦ - који обухвата кп 3707, кп 3709/2 и део кп 3687/3, КО
Миличиница.
2. ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋИ - који обухвата кп 3093/2 и кп 2065/3, КО
Миличиница.

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 Миличиница, израђеног од
стране Републичког геодетског завода од 30.05. 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. 015-05-00094/2019-24
од
28.05.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-65/2019-04
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 47/17аутентично 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 Миличиница, 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 Миличиница израђеног од стране Републичког геодетског завода од
30.05.2018. год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2.
Одлуке бр. 015-05-00094/2019-24 од 28.05.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА – општепозната личност
2. УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА - општепозната личност
3. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - општепозната личност
4. УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА - општепозната личност
5. УЛИЦА РАЈИЋЕВА- уобичајен локални назив локације
6. УЛИЦА КРУНСКА – општепознати назив за улицу
7. УЛИЦА ПРВОМАЈСКА – по међународном празнику рада
8. УЛИЦА РАДНИЧКА - општепознати назив за улицу
9. УЛИЦА ПОБЕДНИЧКА - општепознати назив за улицу
10. УЛИЦА ЈЕДИНСТВА - општепознати назив за улицу
11. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА – уобичајени локални назив за локацију,
географско обележје по виноградима на локацији
12. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - општепозната личност
13. УЛИЦА СОЛУНСКА - општепознати назив за улицу у знак сећања на
Солунце
14. УЛИЦА КУМАНОВСКА - општепознати назив за улицу
15. УЛИЦА КОЊСКИ ГРОБ - уобичајени локални назив за локацију
16. УЛИЦА ШУМАРЦИ - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
17. УЛИЦА ВЕЛИКА СТЕНА - уобичајени локални назив за локацију
18. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - општепозната личност
19. УЛИЦА ПОНОРСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
20. УЛИЦА ЧАЧАНСКА – географско обележје, назив шуме
21. УЛИЦА ЂЕРДАПСКА - општепознати назив за улицу
22. УЛИЦА УБИЋКА - уобичајени локални назив за локацију
23. УЛИЦА СТРУГАРСКА - уобичајени локални назив за локацију
24. УЛИЦА ЗМАЈЕВА – по Јовану Јовановићу Змају , општепозната личност

25. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА- општепозната личност
26. УЛИЦА ЛИПА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
27. УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКА - општепознати назив за улицу
28. УЛИЦА ВОЋАРСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
29. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - општепозната личност
30. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - општепозната личност
31. УЛИЦА ДР ПАНТИЋА - општепозната личност
32. УЛИЦА ДРИНСКА - општепознати назив за улицу
33. УЛИЦА ВАЉЕВСКИ ПУТ – налази се на правцу за Ваљево
34. УЛИЦА ДУНАВСКА - општепознати назив за улицу
35. УЛИЦА ТАМНАВСКА - општепознати назив за улицу
36. УЛИЦА УЖИЧКА - општепознати назив за улицу
37. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – назив за сећање на пилота
Миленка Павловића и његовог херојскомг чина отпора у ваздушном
нападу НАТО агресора на Ваљево 1999. године.
38. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА - општепозната личност
39. УЛИЦА СКАДАРСКА - општепознати назив за улицу
40. УЛИЦА РУЖА- уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
41. УЛИЦА ВЕЛИКИ БЕЛЕГ – уобичајени локални назив за локацију,
географско обележје
42. УЛИЦА БАГРЕМОВА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
43. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ- општепозната личност
44. УЛИЦА ПЧЕЛАРСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
45. УЛИЦА ГРУЈИНА - уобичајени локални назив за локацију
46. УЛИЦА МАЛИНСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
47. УЛИЦА СКЕЛАНСКА - уобичајени локални назив за локацију
48. УЛИЦА БРЂАНСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
49. УЛИЦА ЛОВАЧКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
50. УЛИЦА ЈАВОРСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
51. УЛИЦА ЈЕЛЕНА - уобичајени локални назив за локацију,географско
обележје, по лову
52. УЛИЦА ШУМАРСКА - уобичајени локални назив за локацију, географско
обележје
Образложење назива засеока:
1. ЗАСЕЛАК ЕРАКОВАЦ - уобичајени локални назив за локацију
2. ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋИ – уобичајени локални назив за локацију, по
презимену фамилије која претежно 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
ПРЕДСЕДНИК
Комисија за одређивање назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места
Проф. др Мирољуб Ивановић

