
 
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 
ОГЛАЂЕНОВАЦ 

 
 

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

Оглађеновац, на територији града Ваљева. 
 

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

1. УЛИЦА КАМЕНИЧКИ ПУТ - чија траса почиње између кп 9/1 (КО Горња 
Буковица) и кп 1399/2 (КО Оглађеновац), простире се целом дужином кп 2665, 
кп 2652, кп 2666 (КО Оглађеновац) и завршава се на између кп 391/2 (КО Горња 
Буковица) и кп 2536, КО Оглађеновац; представља заједничку улицу са 
насељеним местом Горња Буковица. 
 
2.УЛИЦА КЛАЊЕВАЧКА - чија траса почиње од улице Каменичке, између кп 
2575 и кп 2603, простире се делом кп 2655 и завршава се између кп 2179 и кп 
2557, КО Оглађеновац.  
 
3.УЛИЦА СЕНСКА - чија траса почиње од улице Каменичке, између кп 2621/2 и 
кп 1847, простире се делом кп 2650 и завршава се између кп 2150/3 и кп 1867/1, 
КО Оглађеновац. 
 
4 . УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА - чија траса почиње од улице Каменичке, између кп 
1838/1 и кп 1805/3, простире се делом кп 2651, целом дужином кп 1926 и 
завршава се између кп 1913 и кп 1950/5, КО Оглађеновац.  
 
5 . УЛИЦА ЦРВЕНИ БРЕГ - чија траса почиње од улице Језерске, између кп 
1836/2 и кп 1838/1, простире се делом кп 1857 и завршава се између кп 1835/1 и 
кп 1856/1, КО Оглађеновац.  



6.  УЛИЦА ЗЕМЉОРАДНИЧКА - чија траса почиње од улице Каменичке, 
између кп 1802/2 и кп 1638/2, простире се делом кп 1618, пролази кроз кп 1597, 
простире се делом кп 1600 и завршава се између кп 1596 и кп 1608, КО 
Оглађеновац. 
 
7. УЛИЦА ПРВА БРАЗДА - чија траса почиње од  улице Каменичке, између кп 
1664 и кп 1690, простире се делом кп 1978, пролази кроз кп 1667, кп 1676, затим 
делом кп 1678 и завршава се на кп 1671, између кп 1670 и кп 1672, КО 
Оглађеновац. 
 
8. УЛИЦА ДОБРА ЗЕМЉА - чија траса почиње од улице Каменичке, између кп 
1513 и кп 1441/1, простире се делом кп 2642 и завршава се између кп 552/2 и кп 
229/2, КО Оглађеновац. 
 
9. УЛИЦА МИЛИВОЈА ЛАЗАРЕВИЋА БАТЕ - чија траса почиње од  улице 
Добра земља, између кп 1210 и кп 1203/4, простире се делом кп 1212 и 
завршава се између кп 1219 и кп 1221/1, КО Оглађеновац. 

 
10. УЛИЦА КОЛСКА - чија траса почиње од улице Добра земља, између кп 
1181/2 и кп 1192/6, простире се делом кп 1179, пролази кроз кп 1177/2, кп 
1189/1, кп 1187/4, кп кп 1187/2 и завршава се на кп 1186/8, КО Оглађеновац. 
 
11. УЛИЦА УБСКА - чија траса почиње од улице Добра земља, између кп 1235 
и кп 1231, простире се делом кп 1234 и завршава се између кп 1236/1 и кп 
1223/1, КО Оглађеновац. 
 
12. УЛИЦА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА - чија траса почиње од улице Свете тројице, 
између кп 1064 и кп 1052/3, пролази кроз кп 1052/1, кп 1062, кп 1061/1, кп 1151, 
кп 1147, кп 1144 и завршава се код предложене улице бр. 8 између кп 1141 и кп 
1160/2, КО Оглађеновац. 

 
13. УЛИЦА ЖЕТЕЛАЧКА - чија траса почиње од  улице Добра земља, између кп 
1296 и кп 1308, простире се целом дужином кп 1307 и завршава се између кп 
1300 кп 1310, КО Оглађеновац. 
 
14. УЛИЦА ВЕЛИКОГ КОРАКА - чија траса почиње од раскрснице улице Добра 
земља и улице Ливадарска, између кп 233 и кп 229/2, простире се делом кп 232 
и завршава се између кп 242/2 и кп 245, КО Оглађеновац. 
 
15. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА - чија траса почиње од улице Добра земља, између 
кп 551 и кп 233, простире се целом дужином кп 2654 и завршава се између кп 
150 и кп 181, КО Оглађеновац. 
 
16. УЛИЦА СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ - чија траса почиње од  улице Ливадарске, 
између кп 359 и кп 357, простире се целом дужином кп 358 и завршава се 
између кп 381/2 и кп 364, КО Оглађеновац. 
 
17. УЛИЦА МАЛОГ КОРАКА - чија траса почиње од  улице Ливарадске, између 
кп 304 и кп 327/2, простире се целом дужином кп 306, пролази кроз кп 317/3, кп 
318/2 и завршава се на кп 320, КО Оглађеновац. 



 
18. УЛИЦА ЖИВОЈИНА ИВАНОВИЋА - чија траса почиње између кп 896 и кп 
2064/3, простире се делом кп 2643 и завршава се између кп 998 и кп 1079, КО 
Оглађеновац. 
 
19. УЛИЦА РУДИНСКА - чија траса  почиње од  улице Ивановић Живојина, 
између кп 650 и кп 1086, простире се делом кп 2643 и завршава се између кп 
417 и кп 415/2, КО Оглађеновац. 
 
20. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА - чија траса почиње од  улице Рудинске, између кп 
467/3 и кп 617/1, пролази кроз кп 463/1, кп 616/2, кп 616/1 и завршава се на кп 
615/1, КО Оглађеновац. 
 
21. УЛИЦА ШУМСКА - чија траса  почиње од  улице Рудинске, између кп 469 и 
кп 607, простире се делом кп 594, пролази кроз кп 501/2 и завршава се на кп 
503/1, КО Оглађеновац. 
 
22. УЛИЦА ВОЋАРСКА - чија траса почиње од  улице Ивановић Живојина, 
између кп 891/1 и кп 932/2, простире се делом кп 2644, кп 665 и завршава се 
између кп 676 и кп 662, КО Оглађеновац. 
 
23. УЛИЦА ЗАДРУГАРСКА - чија траса почиње од  улице Воћарске, између кп 
791/5 и кп 791/3, пролази кроз кп 791/1, кп 791/4, кп 796/3, кп 796/1 и завршава 
се на кп 798/2, КО Оглађеновац. 
 
24. УЛИЦА КРУНСКА - чија траса  почиње од улице Ивановић Живојина, између 
кп 871/3 и кп 875/3, простире се целом дужином кп 873, кп 2673, делом кп 2654, 
целом дужином кп 829 и завршава се између кп 828/2 и кп 821/5, КО 
Оглађеновац. 
 
25. УЛИЦА МАЈДАНСКА - чија траса почиње од улице Великог конака, између 
кп 848 и кп 854/5, простире се делом кп 863 и завршава се између кп 837 и кп 
849, КО Оглађеновац. 
 
26. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса почиње од  улице Крунске, између кп 826/2 
и кп 831/1, простире се делом кп 2645, пролази кроз кп 817/1, кп 816/3 и 
завршава се на кп 815/1, КО Оглађеновац. 
 
27. УЛИЦА ОСЕЧАНКА - чија траса почиње између кп 187/1 (КО Осладић) и кп 
2305 (КО Оглађеновац), простире се целом дужином кп 2670 (КО Оглађеновац) 
и завршава се између кп 321 (КО Осладић) и кп 2335 (КО Оглађеновац); 
представља заједничку улицу са насељеним местом Осладић. 
 
28. УЛИЦА ГОРЊАНСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Занатске и  
улице Каменичке, између кп 2250/3 и кп 2249, простире се целом дужином кп 
2649, делом кп 2004 и завршава се између кп 2001 и кп 917/2, КО Оглађеновац. 
 
29. УЛИЦА ВУНОВЛАЧАРСКА - чија траса почиње од улице Горњанске, између 
кп 2080 и кп 2077/2, простире се делом кп 2072/2, пролази кроз кп 2079, кп 
2072/1, кп 2074/4 и завршава се на кп 2071, КО Оглађеновац. 



 
30. УЛИЦА ВОДЕНИЧАРСКА - чија траса почиње од улице Горњанске, између 
кп 2217/1 и кп 2130/4, простире се делом кп 2143 и завршава се између кп 2210 
и кп 2132/3, КО Оглађеновац. 
 
31. УЛИЦА ЗАНАТСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Горњанске и 
улице Каменичке, између кп 2356/3 и кп 2249, простире се делом кп 2656 и 
завршава се између кп 2406 и кп 2402, КО Оглађеновац.  
 
32. УЛИЦА СРПСКА - чија траса почиње од улице Занатске, између кп 2226 и кп 
2379, простире се делом кп 2386 и завршава се између кп 2390 и кп 2199/2, КО 
Оглађеновац. 
 
33. УЛИЦА КАМЕНИЧКА - чија траса почиње од раскрснице улице Горњанске и 
улице Занатске, између кп 2350/1 и кп 2356/3, простире се делом кп 2350/2, 
целом дужином кп 2668 и завршава се између кп 142/1 (КО Каменица) и кп 
2446/3, КО Оглађеновац; представља заједничку улицу са  насељеним местом 
Каменица. 
 
34. УЛИЦА МИЛИВОЈА ЈАНКОВИЋА - чија траса почиње улице Каменички пут, 
између кп 1399/1 и кп 1399/2, простире се целом дужином кп 1399/4, кп 2664, кп 
2646, делом кп 2663 и завршава се између кп 2422 (КО Гола Глава) и кп 1326, 
КО Оглађеновац; представља заједничку улицу са насељеним местом Гола 
Глава. 
 
35. УЛИЦА СРЕМАЧКА - чија траса почиње од улице Јанковић Миливоја, 
између кп 1268/3 и кп 1366/2, простире се делом кп 1365 и завршава се на кп 
1363, КО Оглађеновац. 
 
36. УЛИЦА ВЕЛИКИ БЕЛЕГ - чија траса почиње између кп 4168/2 (КО 
Миличиница) и кп 2304/2 (КО Оглађеновац), простире се целом дужином кп 
2617 (КО Оглађеновац) и завршава се између кп 4168/4 (КО Миличиница) и кп 
2304/2 (КО Оглађеновац); представља заједничку улицу са насељеним местом 
Миличиница. 
 

У насељеном месту Оглађеновац одређују се називи заселака и то : 
 
1. ЗАСЕЛАК КЛАЊЕВАЦ - који обухвата делове кп 1577 и кп 1578, КО 

Оглађеновац. 
 

2. ЗАСЕЛАК ГРАОВИШТЕ - који обухвата кп 2011 и део кп 2013/1, КО 
Оглађеновац. 

 

3. ЗАСЕЛАК ОГРАДЕ - који обухвата кп 2281, КО Оглађеновац. 
 

4. ЗАСЕЛАК ЈЕЗЕРО - који обухвата  део кп 2479, КО Оглађеновац. 
 

 



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 Оглађеновац, 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: 011-66/2019-04 

 
 

                                    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 Оглађеновац, 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 Оглађеновац израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 
30.05.2018. године. 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о 
претходној сагласности  за одређивање назива улица и заселака из члана 2. 
Одлуке бр. 015-05-00094/2019-24  од 28.05.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1. УЛИЦА КАМЕНИЧКИ ПУТ – на правцу за Каменицу 

2. УЛИЦА КЛАЊЕВАЧКА – уобичајени локални назив локације 

3. УЛИЦА СЕНСКА - уобичајени локални назив локације 

4. УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

5. УЛИЦА ЦРВЕНИ БРЕГ - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

6. УЛИЦА  ЗЕМЉОРАДНИЧКА – назив по земљорадницима. У сваком 

граду постоји улица Радничка а само у два града постоји улица 

Земљорадничка ( Кумодраж и Бајина Башта). Овим називом се даје на 

значају земљорадницима као једном од основних структура друштва 

поред радника.Предлог сеоског проте Гроздана Гајића. 

7. УЛИЦА  ПРВА БРАЗДА - уобичајени локални назив локације 

8. УЛИЦА ДОБРА ЗЕМЉА - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

9. УЛИЦА МИЛОВОЈА ЛАЗАРЕВИЋА БАТЕ. 

Лазаревић Миливој звани Бата, од оца Бранислава, рођен 

09.09.1930.године у Оглађеновцу где је и живео. По занимању је био 

трговац. Преминуо је 2007. године и сахрањен у Оглађеновцу. Миливој је 

био дугогодишњи магационер за откуп воћа и прехрамбени трговац, као 

млинар у Оглађеновцу у засеоку „Ерачко гробље“. Био је дугогодишњи 

друштвенополитички радник у МЗ Оглађеновац у Општини Ваљево. Био 

је члан ССРН Општине Ваљево. Миливој је био угледни домаћин и био је 

цењен у средини где је живео и радио и његова породица.  

 

10. УЛИЦА КОЛСКА - уобичајени локални назив локације 

11. УЛИЦА УБСКА – на правцу за Уб 



12. УЛИЦА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА – по Слави села 

13. УЛИЦА ЖЕТЕЛАЧКА - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

14. УЛИЦА ВЕЛИКОГ КОРАКА- назив из разлога што можемо чути у јавности 

када пословање има велики замах ка успеху кажемо Велики корак. 

Предлог сеоског проте Гроздана Гајића. 

15. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

16. УЛИЦА СРПСКЕ  ЋИРИЛИЦЕ – по званичном српском писму. Предлог 

сеоског проте Гроздана Гајића. 

17. УЛИЦА МАЛОГ КОРАКА – назив из разлога што можемо чути у јавности 

када нешто иоле има помака ка бољитку поменемо Мали корак. Предлог 

сеоског проте Гроздана Гајића. 

18. УЛИЦА ЖИВОЈИНА ИВАНОВИЋА. 

Ивановић Живојин, од оца Благоја; рођен 10.04.1888. године у 

Оглађеновцу, где је и живео, по занимању земљорадник. Умро је 1922. 

године у Оглађеновцу где је и сахрањен. Живојин је учесник Балканских 

ратова 1912. и 1913. године и Првог светског рата, у Церској и 

Колубарској битци.Учествовао је у повлачењу српске војске преко 

Албаније до Крфа и пробоју Солунског фронта 1918. године. Као 

дугогодишњи ратник Краља Петра Карађорђевића одликован је 

вишеструким ордењем( за храброст и др.). Био је ожењен Зорком и имао 

троје деце. Живојин је као ратник у средини где је живео био цењен и 

поштован.  

19. УЛИЦА РУДИНСКА - уобичајени локални назив локације 

20. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – по Светом Сави 

21. УЛИЦА  ШУМСКА - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

22. УЛИЦА ВОЋАРСКА - уобичајени локални назив локације,географско 

обележје 

23. УЛИЦА ЗАДРУГАРСКА – мештани ове улице су оснивачи 

земљорадничке задруге у селу 

24. УЛИЦА КРУНСКА – уобичајени локални назив географског  обележја 

локације, мајдан звани Крунице 

25. УЛИЦА  МАЈДАНСКА - уобичајени локални назив географског  обележја 

локације 

26. УЛИЦА БРЂАНСКА - уобичајени локални назив, географско  обележје 

локације 

27. УЛИЦА  ОСЕЧАНКА –  на правцу за Осечину 

28. УЛИЦА  ГОРЊАНСКА - уобичајени локални назив локације, горњи крај 

29. УЛИЦА ВУНОВЛАЧАРСКА – мештани ове улице се баве 

вуновлачарским занатом 

30. УЛИЦА ВОДЕНИЧАРСКА- уобичајени локални назив локације,по 

Јовановића воденици 

31. УЛИЦА ЗАНАТСКА- по занатима мештана  

32. УЛИЦА  СРПСКА- назив из разлога што у свим градовима наше државе 

постоје називи улица свих нација бивше Југославије (Црногорска, 



македонска, Босанска, Хрватска, Словеначка) а непостоји ниједна са 

називом Српска (осим једне у Бања Луци). Предлог сеоског проте 

Гроздана Гајића 

33. УЛИЦА КАМЕНИЧКА – на правцу за Каменицу 

34. УЛИЦА МИЛИВОЈА ЈАНКОВИЋА. 

Јанковић Миливој , од оца Милана ; рођен 02.11.1926. године у 

Оглађеновцу; по занимању дипл.правник, живео у Ваљеву у ул. Др. 

Пантића 21. Умро је 2012. године у Ваљеву, сахрањен у Оглађеновцу. 

Миливој је учесник НОР-а од 1943-1945. године и био је дугогодишњи 

председник  Општине Ваљевска Каменица (од 1953-1963). Био је 

народни посланик од 1962-1966 године, у Скупштини Републике Србије. 

По истеку посланичког мандата и гашења Општине у Ваљевској 

Каменици 1966. године Миливој је радио на високим руководећим 

функцијама у Општини Ваљево у Међуопштинској регионалној заједници 

у Шапцу. Био је у браку са Олгом и имао двоје деце. Миливој је 

пензионерске дане провео у родном Оглађеновцу где је службовао и 

живео. 

35. УЛИЦА СРЕМАЧКА- уобичајени локални назив локације 

36. УЛИЦА ВЕЛИКИ БЕЛЕГ  - уобичајени локални назив локације 

 

Образложење назива заселака 

1. КЛАЊЕВАЦ – катастарски потес 

2. ГРАОВИШТЕ - катастарски потес 

3. ОГРАДЕ - катастарски потес 

4. ЈЕЗЕРО - уобичајени локални назив локације 

5. 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 

Комисије за одређивање назива улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места 
Проф. др Мирољуб Ивановић 

                                                                                   
 


