
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 5. 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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
ВАЉЕВО 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево „Службени 
гласник града Ваљева“ бр. 5/19 и 16/19 свеска 2. (у даљем тексту: Одлука), у члану 2. 
став 1. после тачке број 86. додају се нове тачке број 87. и 88. које гласе:  
 

„87. УЛИЦА ОЦА ЈУСТИНА – чија траса почиње од улице Синђелићеве од моста на 

реци Колубари и међе са кп 11383/1, и простире се целом дужином кп 8628/7, кп 8629/3, 
кп 8630/2, кп 8680/2, кп 8684/2, кп 8685/3, кп 8702/4, кп 8687,кп 8688/2, кп8694/2, кп 
8693/2 и делом кп 8686 све до улице Кнез Михаилове и обухвата кп 8629/1, KO 
Ваљево. Истовремено ПРЕСТАЈЕ НАЗИВ УЛИЦА „ПИЈАЧНИ КЕЈ“ делу постојеће 
трасе улице (простор између Храма Васкрсења Христовог и постојећег паркинга ка 
мосту  на реци Градац) између кп 8628/7 и кп 8630/2, који обухвата кп 8629/3 и кп 
8629/1, KO Ваљево и исти улази у трасу улице „Оца Јустина“.  
 
88. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА – чија траса се простире целом дужином кп 16099 КО 
Ваљево“ . 
 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 
Члан 3.  

 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. 015-05-00232/2019-24 од 12.11.2019.године.  
 

Члан 4. 
 Овa Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-171/2019-04 

 
 

                                    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 5, 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. 

Промена назива врши се на исти начин као и њихово одређивање 
Чланом 5. став 1 и 2. Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других делова насељених места на 
територији града Ваљева прописано је Одлуку о називима улица, тргова, 
градских четврти, заселака и других делова насељених места доноси 
Скупштина града Ваљева, уз претходну сагласност министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе. 

 Промена назива улица , тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места врши се на исти начин као и њихово одређивање. 

Чланом 6. наведене Одлуке 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. наведене Одлуке 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 

 
Православни Епископ епархије Ваљевске Милутин, поднео је предлог да 

се улици која нема назив на траси од моста на реци Колубари, поред Храма 
Васкрсења Христовог па до улице Кнез Михаилове и део улице Пијачни кеј 
између Храма Васкрсења Христовог и постојећег паркинга ка мосту на реци 
Градац, назове „УЛИЦА ОЦА ЈУСТИНА“. На траси ове улице налази се Храм 
Васкрсења Христовог, као и параклис Светог оца Јустина. 

 
Комисија за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака 

и других делова насељених места, утврдила је предлог ове Одлуке, којом је у 
оквиру законом и подзаконским актима, утврђених надлежности и овлашћења,  
на седници одржаној 16.10.2019. године усвојила предлог Епископа епархије 
Ваљевске Милутина да се неименованој улици одреди назив Улица Оца 
Јустина, као у диспозитиву ове Одлуке. 

 
Комисија за одређивање назива улица, тргова, градских четврти, заселака 

и других делова насељених места утврдила је Предлог Одлуке о допуни Одлуке 
о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево, на територији града 
Ваљева, наведене у члану 2. ове Одлуке и исти је доставила Министарству 
државне управе и локалне самоуправе ради прибављања претходне 
сагласности. 

Предлогом ове Одлуке врши се допуна Одлуке о одређивању назива 
улица у насељеном месту Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5 /19 
и 16/19 свеска 2.) 

Предлог ове Одлуке урађен је сходно Елаборату уличног система за 
насељено место Ваљево израђеног од стране Републичког геодетског завода  
од 17.07.2018. год. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о 
претходној сагласности  за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 
015-05-00232/2019-24 од 12.11.2019.године. 

015-05-00232/2019-24 од 12.11.2019.године 
Образложење предлога назива улице 
 
87. УЛИЦА ОЦА ЈУСТИНА.  
Јустин Поповић - (Врање 6. април 1894. – 7. април 1979.год.) манастир 
Ћелије Ваљево), новоканонизовани српски светитељ. Био је архимандрит 
манастира Ћелије, доктор теологије, професор Београдског универзитета 
и духовник. Дана 2. маја 2010. године, одлуком Светог Архијерејског 
Сабора СПЦ Јустин Поповић канонизован је у ред светитеља СПЦ. 
 
88.УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА – 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                        
                                    деловима насељених места, улицама и трговима 

 
                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Комисије за одређивање назива 
                                                         деловима насељених места, улицама и    
                                                                                   трговима 
                                                                  Проф. др Мирољуб Ивановић 
                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 


