
     
 
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 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

КОТЕШИЦА 
 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Котешица, на 
    територији града Ваљева. 
 

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

1. УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА - чија трасa обухвата кп 1792, затим наставља 
делом кп 1757, па даље целом дужином кп 1775, све у КО Котешица; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Рађево Село. 

 
2. УЛИЦА РАТКА САРИЋА- чија траса почиње од улице Томе Јовановића, између 

границе насељеног места Рађево Село и кп 1545/3, простире се целом дужином 
кп 1793 и делом кп 1794 и завршава се између границе насељеног места 
Котешица и кп 169/2 (КО Рађево Село); представља заједничку улицу са 
насељеним местом Рађево Село. 

 
3. УЛИЦА ЗОРАНА МИЛОШЕВИЋА - чија траса почиње од улице Томе 

Јовановића, између кп 1535 и кп 1536, пролази између кп 1545/2 и кп 1545/1 и 
завршава се на кп 1543/1, КО Котешица. 

 
4. УЛИЦА ДАМЊАНА КУТИШАНЦА - чија траса почиње од улице Томе 

Јовановића, између кп 1475/1 и кп 1492/3, простире се делом кп 1757 и 
завршава се између кп 1419/6 и кп 1424, КО Котешица. 

 
5. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИШИЋА - чија траса почиње од улице Дамњана 

Кутишанца, између кп 1437/6 и кп 1439, простире се целом дужином кп 1773 и 



пролази кроз кп 1303/3 и завршава се на кп 1309, КО Котешица. 
 

6. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса почиње од улице Томе Јовановића, 
између кп 1494 и кп 1492/52, простире се делом кп 1484/10 и пролази кроз кп 
1491 и кп 1499/7 и  завршава се између кп 1484/7 и кп 1484/8, КО Котешица. 

 
7. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице Томе 

Јовановића, између кп 1498 и кп 1512/1, простире се делом кп 1756 и завршава 
се између кп 1681/1 и кп 1683/1, КО Котешица. 

 
8. УЛИЦА ЖИВОТЕ АВРАМОВИЋА - чија траса почиње од улице Томе Јовановића, 

између кп 1704 и кп 1705/1, простире се целом дужином кп 1779, кп 1755 и 
делом кп 1756 и завршава се на раскрсници улице Вука Караџића и улице 
Патријарха Павла, између кп 883 и кп 803, КО Котешица. 

 
9. УЛИЦА УБСКА - чија траса почиње између границе насељеног места Јазовик и 

кп 1471/10, простире се целом дужином кп 1788 и завршава се на граници 
насељеног места Јазовик и кп 1452/6, КО Котешица; представља заједничку 
улицу са насељеним местом Јазовик. 

 
10. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - чија траса почиње од улице Животе 

Аврамовића, између кп 1612 и кп 1642, пролази кроз кп 1614/3 и простире се 
делом кп 1614/11 и завршава се између кп 1614/9 и кп 1641/5, КО Котешица. 

 
11. УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - чија траса почиње од улице Животе Аврамовића, 

између кп 1643 и кп 1655/1, простире се делом кп 1644 и завршава се између кп 
1641/3 и кп 1645, КО Котешица.  

 
12. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса почиње од улице Животе 

Аврамовића, између кп 1691 и кп 1694/2, простире се делом кп 1692 и пролази 
кроз кп 1685/4, кп 1685/3 и кп 1730/2 и завршава се између кп 1731/1 и кп 1730/2, 
КО Котешица. 

 
13. УЛИЦА РАТАРСКА - чија траса почиње од улице Животе Аврамовића, између кп 

1139/1 и кп 1232, простире се делом кп 1346 и кп 1116 и завршава се између кп 
1124 и кп 1123/1, КО Котешица.  

 
14. УЛИЦА ЈОРГОВАНА - чија траса почиње од улице Ратарске, између кп 1122/6 и 

кп 1232, простире се делом кп 1346 и завршава се између кп 1098 и кп 1270, КО 
Котешица. 

 
15. УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА - чија траса почиње од улице Ратарске, између кп 

1610 и кп 1609/3, простире се целом дужином кп 1778 и кп 1798 до улице Вука 
Караџића и завршава се између границе насељеног места Рађево Село и кп 
1748/2, Ко Котешица. 

 
16. УЛИЦА КУПИНА - чија траса почиње од улице Филипа Вишњића, на кп 1572/2 и 

завршава се између кп 1579/2 и кп 1577/2, КО Котешица. 
 

17. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА- чија траса почиње на раскрсници улице  Животе 
Аврамовића и улице Патријарха Павла, између кп 883 и кп 881/2, простире се 
делом кп 1753, целом дужином кп 1028 (КО Рабас) и кп 1791 (КО Котешица) и 



завршава се између границе насељеног места Рабас и кп 1748/2, КО Котешица; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Рабас и насељеним местом 
Рађево Село. 

 
18. УЛИЦА БОЖИДАРА АВРАМОВИЋА - чија траса почиње од улице Вука 

Караџића, између кп 1179 и кп 1182/6, пролази између кп 1182/5 и кп 1178/2 и 
између кп 1182/1 и кп 1182/3 и завршава се на кп 1184, КО Котешица. 

 
19. УЛИЦА ПОДГОРСКА - чија траса почиње од улице Вука Караџића, између кп 

1174/2 и кп 1178/1, пролази кроз кп 1175/1, кп 1176/5, кп 1176/6 и кп 1176/1 и 
завршава се на кп 1178/1, КО Котешица. 

 
20. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА - чија траса почиње од улице Вука Караџића, између кп 

927 и кп 928/1, простире се делом кп 1767/1 и целом дужином кп 1767/2 и 
завршава се између кп 1168/5 и кп 1163/1, КО Котешица. 

 
21. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА - чија траса почиње на раскрсници улице Вука 

Караџића и улице Животе Аврамовића, између кп 881/2 и кп 803, простире се 
делом кп 1753 и целом дужином кп 1780 и завршава се између границе 
насељеног места Котешица и кп 505, КО Рабас. 

 
22. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса почиње од улице Патријарха 

Павла, између кп 800/11 и кп 553/1, простире се целом дужином кп 799 и делом 
кп 1754 и завршава се између кп 725 и кп 770, КО Котешица. 

 
23. УЛИЦА СОЛУНСКА - чија траса почиње од улице Десанке Максимовић, између 

кп 757 и кп 601/2, простире се целом дужином кп 820, делом кп 1761 и пролази 
кроз кп 743/5, кп 743/4, кп 737/2, кп 742, кп 739/4, кп 739/5 и кп 739/6 и завршава 
се на кп 715, КО Котешица. 

 
24. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице Десанке 

Максимовић, између кп 518/2 и кп 604, простире се делом кп 1758, кп 818 и 
целом дужином кп 353/2 и завршава се између кп 350/1 и кп 355, КО Котешица. 

 
25. УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВА - чија траса почиње од улице Алексе Ненадовића, 

између кп 517 и кп 485/2, простире се делом кп 1758 и целом дужином кп 497 и 
завршава се између кп 498/1 и кп 495/2, КО Котешица. 

 
26. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА - чија траса почиње од улице Југ Богданове, између 

кп 491 и кп 487, простире се делом кп 488 и завршава се између кп 490/1 и кп 
481, КО Котешица. 

 
27. УЛИЦА ПРОТЕ ВЛАДАНА КОВАЧЕВИЋА - чија траса почиње од улице Југ 

Богданове, између кп 491 и кп 487, простире се делом кп 488 и завршава се 
између кп 490/1 и кп 481, КО Котешица. 

 
28. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА - чија траса почиње од улице Проте Владана 

Ковачевића, на кп 637, пролази кроз кп 418, кп 419, кп 416/1, кп 419 и кп 640 и 
завршава се на кп 642, КО Котешица.  

 
29. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - чија траса почиње од улице Патријарха Павла, 

између кп 296/1 и кп 536/1, простире се делом кп 296/2 и кп 298/1 и завршава се 



између кп 299 и кп 298/2, КО Котешица. 
 

30. УЛИЦА СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА - чија траса почиње од улице Патријарха Павла, 
између кп 26/2 и кп 2, простире се делом кп 1758 и завршава се између кп 309/2 
и кп 209/1, КО Котешица. 

 
31. УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА - чија траса почиње од улице Степе Степановића, 

између кп 25/3 и кп 26/1, простире се целом дужином кп 23 и завршава се 
између кп 18/1 и кп 20/2, КО Котешица. 

 
32. УЛИЦА ЛИПА - чија траса почиње од улице Степе Степановића, на кп 209/1, 

пролази кроз кп 209/4 и кп 209/5 и завршава се на кп 210/1, КО Котешица. 
 

33. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - чија траса почиње од улице Степе Степановића, 
између кп 206 и кп 61/1, простире се делом кп 1759 и кп 233 и завршава се 
између кп 173 и кп 165, КО Котешица. 

 
34. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - чија траса почиње од улице Марка Краљевића, између 

кп 191/3 и кп 196/2, простире се целом дужином кп 196/4 и делом кп 193/3 и 
завршава се између кп 192 и кп 191/2, КО Котешица. 

 
35. УЛИЦА ПОСОВСКА - чија траса почиње између границе насељеног места 

Котешица и кп 240/1 (КО Козличић), простире се целом дужином кп 1785, кп 754, 
кп 1783 и делом кп 1784 и завршава се између границе насељеног места 
Козличић и кп 115, КО Котешица; представља заједничку улицу са насељеним 
местима Козличић и Бранковина. 

 
36. УЛИЦА ПАНТЕ ДАМЊАНОВИЋА - чија траса почиње од улице Посовске, 

између кп 235/4 и кп 237/2, простире се целом дужином кп 236 и пролази кроз кп 
392, кп 395/3, кп 394, кп 675 и кп 673 и завршава се на кп 670, КО Котешица. 

 
37. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА – чија траса почиње од улице Убске, између 

границе насељеног места Јазовик и кп 1452/6, простире се делом кп 1787 и 
целом дужином кп 1434/5 и завршава се на кп 1448/6, КО Котешица. 

 
38. УЛИЦА КНЕЗА АРСЕНА – чија траса се простире делом кп 1794 КО Котешица 

од међе са кп 1740 КО Котешица, и завршава се између кп 1703 КО Котешица и 
кп 128/3 КО Рађево Село; представља заједничку улицу са насељеним местом 
Рађево Село. 

 
Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица  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 из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног 

система за насељено место Котешица, израђеног од стране Републичког геодетског 
завода  од 10.07.2018. године. 

 
 Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 



доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица из 
члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00213/2019-24 од 10.10.2019.године.  
 
 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-152/2019-04 

 
 

                                    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 у 
насељеном месту Котешица, 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 Котешица израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 10.07.2018. 
године. 
 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној 
сагласности  за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 015-05-00213/2019-
24 од 10.10.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1.УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА – већ постоји улица по овој личности, дата је 

сагласност министарства и одлука објављена у гласнику – у насељеном месту 

Рађево Село (улица је заједничка са Рађевим Селом те је преузет назив) 

Тома Јовановић (Ваљево 1929- 2012. Нови Сад) .Јовановић је каријеру почео 

1950. у Ваљевском Градском народном позоришту, потом је играо у Народном 

позоришту у Нишу, Народном позоришу у Мостару и Српском Народном  

позоришту у Новом Саду. У позоришту је одиграо велики број улога, улогу Манета 

у представи Зона Замфирова, одиграо је 786 пута. Играо је у 13 дугометражних 

филмова, снимио је 9 ТВ филмова, 14 ТВ серија. „Кад сване дан“ био је последњи 

дугометражни филм у коме је играо улогу Најфелда (2012.) 

2.УЛИЦА РАТКА САРИЋА - већ постоји улица по овој личности, дата је 

сагласност министарства и одлука објављена у гласнику – у насељеном месту 

Рађево Село (улица је заједничка са Рађевим Селом те је преузет назив) 

Ратко Сарић (Ваљево 1916 - 1991 Београд).Био је позторишни, филмски и ТВ 

глумац, најпознатијхи по улози деда Пауна.Оставио је неизбрисив траг у Нишком 

театру где је глумио пуних 14 година. 

3. УЛИЦА ЗОРАНА МИЛОШЕВИЋА 

Зоран Милошевић,(Котешица 1970 – 1991 -  село Немци у Хрватској); био је на 

одслужењу редовног војног рока у ЈНА када је погинуо у рату 90-тих у борбама у 

селу Немци у Хрватској; у селу је подигнут споменик овом храбром хероју војнику 

(биографски подаци преузети са споменика).  

4. УЛИЦА ДАМЊАНА КУТИШАНЦА – општепозната личност ( у Ваљеву постоји 

улица по овој личности) 

5. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИШИЋА – општепозната личност 

6. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА – по слави мештана 

7. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 

8.УЛИЦА ЖИВОТЕ АВРАМОВИЋА  



Живота Аврамовић, (Котешица 1934—2002 Београд), био је генерал-пуковник; 

активна служба у ЈНА престала му је 1992. године; истакнути успешан учесник 

ратова 90-тих година;сахрањен у родном месту Котешици.Заслужан за развој 

села. 

9. УЛИЦА УБСКА – на правцу ка Убу 

10. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА – општепозната личност 

11. УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - општепозната личност 

12. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - општепозната личност 

13. УЛИЦА РАТАРСКА – географско обележје 

14. УЛИЦА ЈОРГОВАНА – географско обележје 

15. УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА – општепозната личност 

16. УЛИЦА КУПИНА – географско обележје 

17. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА – општепозната личност 

18. УЛИЦА БОЖИДАРА АВРАМОВИЋА 

Божидар Аврамовић, (Котешица 1895. – 1945. Ваљево) - учесник Првог светског 

рата; солунац; носилац је Албанске споменице и Сребрне медаље за грађанске 

заслуге (достављени докази у списима предмета), био председник општине 

Котешица у периоду пре Другог светског рата, рехабилитован је Решењем 

Окружног суда у Ваљеву рех. Бр.28/07 од 17.12.2007. године. Посмртни остаци  се 

налазе у масовној тајној гробници на Петом Пуку у Ваљеву стрељаних после 

12.09.1944. године на основу података Државне комисије за тајне гробнице. 

Достављено Решење рех. Бр.28/07 од 17.12.2007. године Окружног суда у Ваљеву 

у списима предмета. 

19. УЛИЦА ПОДГОРСКА – географско обележје 

20. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА – по Светој Гори 

21. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА – општепозната личност 

22. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – општепозната личност, налази се на 

локацији школе Десанка Максимовић 

23. УЛИЦА СОЛУНСКА – по солунцима који су живели на локацији 

24. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 

25. УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВА – општепозната личност 

26. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА- општепозната личност 

27. УЛИЦА ПРОТЕ ВЛАДАНА КОВАЧЕВИЋА  

Владан Ковачевић, ( Златарић 1929. -  2005. Бранковина ) – био је парох дуго 

година у селу Котешици, веома цењен и поштован код мештана Котешице, 

помагао парохијанима, допринео развоју туристичког центра у Бранковини и 

читавог краја. Сахрањен је у порти Црке у Бранковини у којој је служио. 



28. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – општепозната личност-сликар 

29. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА – општепозната личност 

30. УЛИЦА СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА – општепозната личност 

31. УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА -општепозната личност 

32. УЛИЦА ЛИПА – географско обележје 

33. УЛИЦА  МАРКА КРАЉЕВИЋА – општепозната личност 

34. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА- општепозната личност 

35. УЛИЦА ПОСОВСКА – заједничка са Бранковином и Козличићем, преузет назив 

улице 

36. УЛИЦА ПАНТЕ ДАМЊАНОВИЋА. 

Панта Дамњановић - општепозната историјска личност ( период првог српског 

устанка), учесник подизања Првог српског устанка на Бранковачком Вису заједно 

са Протом Матејом Ненадовићем, Дамњаном Кутишанцем и др; постоји споменик 

у част подизања устанка на Бранковачком Вису на коме су уклесана имена 

устаника. 

37. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 

38. УЛИЦА КНЕЗА АРСЕНА - општепозната личност 

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 
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Комисија за одређивање назива улица, тргова, 
градских четврти, заселака и других делова 

насељених места 
Проф. др Мирољуб Ивановић 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 



 
 
 
 
 


