
 
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  

РАБАС 
 

 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Рабас, одређују се називи улица и то: 
 
1. УЛИЦА КОСАНЧИЋЕВА - чија траса се простире између кп 285/1 (КО Рабас) и кп 
1503/1 (КО Горња Буковица), простире се делом кп 1023 (КО Рабас) и завршава се 
између кп 106 (КО Горња Буковица) и кп 200 (КО Рабас); представља заједничку 
улицу са насељеним местом Горња Буковица. 
 
2. УЛИЦА ОБИЛИЋЕВА - чија траса се простире од улице Косанчићеве, између кп 
1503/1 (КО Горња Буковица) и кп 285/1 (КО Рабас), простире се делом кп 1023 (КО 
Рабас) и завршава се између кп 3444 (КО Горња Буковица) и кп 813/4 (КО Рабас); 
представља заједничку улицу са насељеним местом Горња Буковица. 
 
3. УЛИЦА КАМЕНИЧКА - чија траса се простире од раскрснице улице Косанчићеве и 
улице Обилићеве, између кп 421/1 и кп 285/1, простире се делом кп 1088, пролази 
кроз кп 592 и завршава се на кп 588, код кп 589, КО Рабас. 
 
4. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА - чија траса се простире од улице Обилићеве, између кп 
608 и кп 607/2, простире се делом кп 1014 и завршава се између кп 715/1 и кп 710, 
КО Рабас. 
 
5. УЛИЦА ЈОВАНА РАБАСА - чија траса се простире између кп 939/4 (КО Котешица) 
и кп 949 (КО Рабас), простире се целом дужином кп 1027, кп 1016, делом кп 1781 (КО 
Рабас) и завршава се између кп 864 (КО Котешица) и кп 732/1 (КО Рабас). 



 
6. УЛИЦА ТЕШЊАРСКА - чија траса се простире од улице Јована Рабаса, између кп 
847/3 (КО Котешица) и кп 771/1, простире се целом дужином кп 1025, делом кп 793 и 
завршава се између кп 790/2 и кп 789/4, КО Рабас. 
 
7. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса се простире од улицеЈована Рабаса, између кп 
855/1 и кп 849, простире се делом кп 1015 и завршава се између кп 769/4 и кп 764/4, 
КО Рабас. 
 
8. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса се простире између кп 949/1 (КО Котешица) 
и кп 951/4 (КО Рабас), простире се целом дужином кп 1029, кп 1030, дуж кп 1071 (КО 
Рађево Село), кп 1072 (КО Рађево Село) и завршава се између границе насељеног 
места Доња Буковица и кп 4/2 (КО Рађево Село); представља заједничку улицу са 
насељеним местима Котешица и Рађево Село. 
 
9. УЛИЦА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ - чија траса се простире од улице Вука Караџића, 
између кп 507/1 (КО Доња Буковица) и кп 1002/2, простире се делом кп 1024 и 
завршава се између кп 126 (КО Доња Буковица) и кп 965/2 (КО Рабас); представља 
заједничку улицу са насељеним местом Доња Буковица. 
 
10. УЛИЦА СЕОСКА ШУМА - чија траса се простире између кп 397 (КО Јошева) и кп 
28/2 (КО Рабас), простире се делом кп 1020 и завршава се између кп 578 (КО Јошева) 
и кп 505 (КО Рабас); представља заједничку улицу са насељеним местом Јошева. 
 
11. УЛИЦА ЈАГОДА - чија траса се простире од улице Сеоска шума, између кп 35 и 
кп 36/1, простире се делом кп 58/5, пролази кроз кп 58/1, кп 58/4, кп 57/1, кп 57/2 и 
завршава се на кп 55/2, код кп 121/3, КО Рабас. 
 
12. УЛИЦА МАЉЕНСКА - чија траса се простире од улице Сеоска шума, између кп 
2671 (КО Гола Глава) и кп 28/2, простире се делом кп 1019, пролази кроз кп 160/31, кп 
160/15, кп 160/13, кп 160/41 и завршава се на кп 160/17, код кп 160/10 , све у КО 
Рабас; представља заједничку улицу са насељеним местом Гола Глава. 
 
13. УЛИЦА ЛИПОВАЦ - чија траса се простире од улице Косанчићеве, између кп 231 
и кп 270/1, простире се делом кп 1006, кп 226 и завршава се између кп 250/3 и кп 
256/1, КО Рабас. 
 
14. УЛИЦА БЕЛИХ БАГРЕМОВА - чија траса се простире од улице Косанчићеве, 
пролази кроз кп 200, кп 196, простире се делом кп 1007 и завршава се на кп 188/1, 
код кп 186, КО Рабас. 
 
У насељеном месту Рабас одређују се називи заселака и то: 
 
1.ЗАСЕЛАК ПРОСЕК - који обухвата кп 135 и кп 147/2, КО Рабас. 
 
2.ЗАСЕЛАК ШУМСКИ ГАЈ - који обухвата део кп 347/1, КО Рабас. 
 
3. ЗАСЕЛАК СТОЈАНОВИЋИ - који обухвата кп 397/2, кп 398 и део кп 397/1, КО 
Рабас. 
 
4. ЗАСЕЛАК ЛИВАДЕ - који обухвата део кп 396, КО Рабас. 
 



5. ЗАСЕЛАК САВИЋИ - који обухвата кп 576, кп 577, део кп 580, део кп 579, део кп 
568, део кп 573, и кп 572/3, КО Рабас. 
 
6.ЗАСЕЛАК ВАСИЋИ  - који обухвата кп 889/5, делове кп 889/1 и кп 905, КО Рабас. 
 
 
 

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 Рабас, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 22.05.2018. 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. 015-05-00213/2019-24 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: 011-153/2019-04 

 
 

                                    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 Рабас, 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 Рабас израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 22.05.2018. 
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-
00213/2019-24 од 10.10.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 
1.УЛИЦА КОСАНЧИЋЕВА – општепозната личност 
2.УЛИЦА ОБИЛИЋЕВА - општепозната личност 
3. УЛИЦА КАМЕНИЧКА - општепозната личност 
4. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА - у улици има пуно младих 
5. УЛИЦА ЈОВАНА РАБАСА  
Јован Рабас;( друга половина 18-ог и почетак 19-ог века); ИЗВОР ПОДАТАКА : 
Званични сајт Основног суда у Ваљеву (историја суда): 
„1804 године на Рељином пољу у Кршној Глави народни представници из свих села 
Ваљевске нахије хиљаду људи и попова установили су народни нахијски суд, први у 
устаничкој Србији. Суд је имао да се стара о одржавању реда у Ваљевској нахији и о 
снабдевању устаничке војске. То је, уједно, била и прва цивилна власт. Суд је у 
почетку заседао у Кличевцу, потом у Ваљеву. Чинили су га Петар Читак из Горњег 
Мушиђа и Јован Рабас из села Рабаса, а перовођа (писар) био је бранковински 
свештеник Матија Ђурђевић из Близоња. Уз њих су била и два пандура. Прота 
Матија Ненадовић је прописао одредбе о кажњавању најтежих кривичних дела што 
је представљало зачетак законодавне делатности у српској држави која се управо 
обнављала. Установљењу ваљевског нахијског суда претходила је одлука народне 
скупштине у Остружници, одржане крајем априла 1804 уз Карађорђево присуство, о 
постављању судова (магистрата) у ослобођеним нахијама. На тој скупштини била су 
и двојица Ненадовића, прота Матија и војвода Јаков, сазивачи нахијске скупштине на 
Рељином пољу. 1809 године Правитељствујушћи совјет српски поставио је 
Ваљевски магистрат (суд) као званичну нахијску правосудну институцију, прву о 
чијем настанку има поузданих сведочанстава. То је учињено актом „Урежденије 
Совјета народња за Суд Вароши Ваљевске и тоја нахији”. Тим актом одређени су: 
састав суда; начин и место доношења судских одлука; приступање суду; однос 
старешина и грађана према суду; једнакост суђења; право суда да изриче све врсте 
казни с тим да више од 50 батина не сме досудити и да теже кривце шаље или 
Карађорђу или Совјету; приходи суда; број извршних органа (пандура); стварна и 
месна надлежност. Ваљевски магистрат могао је судити за сва дела сем за убиства. 
Први чланови Магистрата су постали: судија Ранко Петровић, старешина суда; 
„сударци” Милован Тадић и Ранко Мишковић; као секретари суда помињу се Сава 
Ђуричић и Петар Новаковић из Осијека (дошао у Ваљево 1805).  
6. УЛИЦА ТЕШЊАРСКА- географско обележје, стари назив дела Ваљева -Тешњар 
7. УЛИЦА БРЂАНСКА - географско обележје 



8. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА – општепозната личност; преузет усвојени назив 
заједничке улице из Котешице и Рађевог Села. 
9. УЛИЦА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ  - општепозната личност 
10. УЛИЦА СЕОСКА ШУМА – географско обележје, преузет усвојени назив  
заједничке улице из Јошеве 
11. УЛИЦА ЈАГОДА – мештани на локацији имају плантаже јагода 
12. УЛИЦА МАЉЕНСКА – географско обележје, преузет назив заједничке улице који 
је усвојен у Голој Глави 
13.УЛИЦА ЛИПОВАЦ  - катастарски потес 
14. УЛИЦА БЕЛИХ БАГРЕМОВА – географско обележје 
 
Образложење назива заселака: 
1.ЗАСЕЛАК ПРОСЕК  - катастарски потес  
2. ЗАСЕЛАК ШУМСКИ ГАЈ -  географско обележје 
3. ЗАСЕЛАК СТОЈАНОВИЋИ - по презимену мештана  
4. ЗАСЕЛАК ЛИВАДЕ – географско обележје 
5. ЗАСЕЛАК САВИЋИ - по презимену мештана 
6. ЗАСЕЛАК ВАСИЋИ – по презимену мештана  
 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 


