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 БЕЛОШЕВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Белошевац,
на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Белошевац, одређују се називи улица и то :
1.УЛИЦА БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА – чија траса почиње од улице Белошевачке и од
кп 1000, прижа се дуж кп 118, између кп 79/4 и 117, преко кп 109, 91/1, кп 95 и 997/2
све до кп 28/3, КО Белошевац.
2. УЛИЦА БЕЛОШЕВАЧКА - чија траса почиње између кп 61/3 и кп 848/14, иде дуж
кп 1000 и кп 1017 (дуж границе са насељеним местом Пауне) и завршава се код кп
403, све у КО Белошевац; представља заједничку улицу са насељеним местом
Пауне.
3. УЛИЦА СУВОБОРСКА - чија траса се простире дуж границе са насељеним
местом Петница, и то од кп 58/4 дуж кп 1019, и завршава се између кп 61/3 и кп 1020,
све у КО Белошевац; представља продужетак улице Сувоборске и заједничку улицу
са насељеним местом Петница.
4. УЛИЦА ЉУБОМИРА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње од улице Белошевачке и
од кп 1019, дуж границе са насељеним местом Петница и дуж кп 1020 све до улице
Рајковачке и кп 1021, све у КО Белошевац, тј. до заједничке улице са КО Петница;
представља заједничку улицу са насељеним местом Петница .
5. УЛИЦА КОЛУБАРСКИХ РАТНИКА - чија траса почиње од простире од улице
Белошевачке и од кп 1000 дуж кп 848/1 све до кп 848/28 и 848/32, КО Белошевац.

6. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса почиње од од предложене улице
Белошевачке и од кп 1000 пролази између кп 848/5 и 848/7 дуж кп 848/2 све до кп
848/4, КО Белошевац.
7. УЛИЦА ЦРНОБАРСКА - чија траса почиње од од предложене улице Љубомира
Павловића и од кп 1020 дуж кп 843 и 842/1 све до кп 840/10 и 838/1, КО Белошевац
8. УЛИЦА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА- чија траса почиње од улице Љубомира
Павловића и од кп 1020 дуж кп 1007, 1005 и 1006 све до улице краља Александра
Обреновића и кп 1001, КО Белошевац.
9. УЛИЦА ПЕЋИНСКА – која почиње од улице краља Александра Обреновића и од
кп 758 дуж кп 1008 све до улицеРајковачке и кп 1021, све у КО Белошевац, тј. до
границе са насељеним местом Петница.
10. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА – чија траса се простире дуж кп 1021 од кп 936 све до кп
993/1, КО Белошевић; представља продужетак постојеће улице Рајковачке и
заједничка је са насељеним местом Петница.
11. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА - чија траса почиње од од улице
Белошевачке и од кп 1000 између кп 309/1 и 310 дуж кп 1001, 758, 1009 све до кп 916
и 931/3, све у КО Белошевац, тј. до границе са насељеним местом Петница.
12. УЛИЦА ОСОЈСКА – чија траса почиње од улице краља Александра Обреновића
и од кп 1001 између кп 451 и 757 дуж кп 1001 и 1003 све до кп 1004, КО Белошевац,
и улице Орловачке.
13. УЛИЦА ПРОТЕ НИКОЛЕ ЈАКОВЉЕВИЋА - чија траса почиње од улице
Белошевачке и од кп 1000 између кп 834/2 и 807/8 дуж кп 812/ 5 и 823 све до кп 813/2
и 817, КО Белошевац.
14. УЛИЦА БОРЕ ТОДОРОВИЋА - чија траса почиње од улице Белошевачке и од кп
1000 дуж кп 1005 све до улице Радоја Домановића и кп 805/3 и 771/1, КО Белошевац.
15. УЛИЦА ПАУНСКА - чија траса почиње од улице краља Александра Обреновића и
од кп 1001, између кп 319/1 и 430/5 дуж кп 1002, 521/3, 535/5 и 533/4 све до кп 531/2 и
545, све у КО Белошевац, тј. до границе са насељеним местом Пауне.
16.УЛИЦА ВОДЕНИЧКА - чија траса почиње од улице Осојске и од кп 1003, преко кп
705, 709, 718 и дуж кп 726 све до кп 723 и 722/3, КО Белошевац.
17. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА - чија траса почиње од улице Осојске и од кп 1003
између кп 704 и 700/3, дуж кп 702 све до кп 709 и 700/1, КО Белошевац.
18. УЛИЦА ОРЛОВАЧКА - чија траса почиње од границе са насељеним местом
Клинци од кп 677/2 и 662/1 дуж кп 1004 све у КО Белошевац и кп 171 КО Пауне, и иде
до кп 1018 КО Белошевац, и иде до границе са насељеним местом Пауне.
19. УЛИЦА САРАПИНСКА - чија траса почиње почиње од улице Белошевачке и од
кп 1000, дуж кп 292, преко кп 210/6 и 209/1 све до кп 135/2 и 209/2, КО Белошевац

20. УЛИЦА МАРКА НИКОЛИЋА - чија траса почиње од улице Црнобарске и од кп
843, дуж кп 852/5 све до кп 851/3 и 852/4, КО Белошевац.
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 Белошевац, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 23.06.2018. 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. 015-05-00066/2019-24 од 09.04.2019.године.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-45/2019-04
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 47/17-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 2/04пречишћен 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 Белошевац, 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 Белошевац израђеног од стране Републичког геодетског завода од 23.06.2018.
године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 015-05-00066/201924 од 09.04.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА – општепозната личност, глумац
2. УЛИЦА БЕЛОШЕВАЧКА – назив по насељеном месту Белошевац
3. УЛИЦА СУВОБОРСКА – по планини Сувобор
4. УЛИЦА ЉУБОМИРА ПАВЛОВИЋА.
Љубомир Павловић (Клинци 1865 – 1936).Родио се 2. августа 1865. године у
Клинцима, селу крај Ваљева, у старој и угледној породици Тодорића. Основну школу
завршио је у Петници, а при упису у школу отац му је променио презиме у Павловић,
по деди Павлу. Гимназијско образовање стицао је у Ваљеву и Крагујевцу, као
матурант учествовао у краткотрајном српско-бугарском рату 1885. године, а наредне
се уписао у Велику школу у Београду, одабравши одсек природних наука, где је имао
прилику да слуша хемичара Симу Лозанића, геолога Јована Жујовића, а од готово
пресудног значаја било је Љубино познанство са земљаком Јованом Цвијићем.
Објавио је значајне студије на основу антрополошко-географских истраживања, и
као близак сарадник Јована Цвијића остварио напредак на овом пољу. Постављен је
1892. године за професора Ужичке гимназије, где му је ученик био Димитрије
Туцовић. Од 1894. до 1899. године је професор у Ваљеву, али пре свега посвећен
антропо-географским истраживањима, на шта је утицао Јован Цвијић позивом о
изучавању села, а да би то постигао Павловић се прихватио дужности школског
надзорника, најпре за округ ваљевски, а затим и шабачки. Обављајући ову дужност
остао је у лепој успомени савременика, а према мишљењу шабачког професора Жике
Поповића, послужио је Бранимиру Ћосићу за лик школског надзорника у роману
“Покошено поље”. У школу се вратио у јесен 1903. године, када је постављен за
професора
Шабачке
гимназије.
Време проведено у гимназији било је најплодније у његовом раду. Као један од
најугледнијих професора Гимназије предавао је више предмета – географију,
геологију, науку о природи и математику, а у Вишој женској школи и физику. У
Гимназији је биран на бројне позиције, а 1913. године постављен је на дужност
директора Више женске школе. И поред заузетости, Љуба Павловић је у Шапцу
завршио започета антропогеографска истраживања у ваљевском округу и отпочео
нова у ужичком крају и Горњем Подрињу. У познатој едицији Српске краљевске
академије Насеља српских земаља штампана су му два рада – “Колубара и
Подгорина” 1907. и “Антропогеографија Ваљевске Тамнаве” 1912, а 1914. је постао
стални сарадник научног часописа Гласник Српског географског друштва, чији је
оснивач и први уредник био Јован Цвијић.

5. УЛИЦА КОЛУБАРСКИХ РАТНИКА - по значају колубарских бораца
6. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – општепозната личност
7. УЛИЦА ЦРНОБАРСКА – географско обележје и катастарски потес
8. УЛИЦА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА – општепозната личност, књижевник
9. УЛИЦА ПЕЋИНСКА - налази се на правцу за локалитет Петничке пећине која је
под заштитом као споменик природе
10. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА – на правцу за насељено место Рајковић
11. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА – општепозната историјска
личност.
12. УЛИЦА ОСОЈСКА – географско обележје и катастарски потес
13. УЛИЦА ПРОТЕ НИКОЛЕ ЈАКОВЉЕВИЋА.
Никола Јаковљевић ( 1048-2006) , парох белошевачки који је дуго времена био на
службом у Петничкој црквиВеома је цењен у народу и код мештана Белошевца
нарочити јер је помагао сиромашнима у парохији који су му захвални и данас се
памти и његова личност изузетно цени.Мештани села Белошевац су дали
иницијативу за одређивање назива ове улице по проти Јаковљевићу.
14. УЛИЦА БОРЕ ТОДОРОВИЋА – општепозната личност, глумац
15. УЛИЦА ПАУНСКА – налази се на правцу за насељено место Пауне
16.УЛИЦА ВОДЕНИЧКА - географско обележје локације
17. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА – општепозната личност, глумац
18. УЛИЦА ОРЛОВАЧКА – уобичејен назив мештана за локацију, катастарски потес
19. УЛИЦА САРАПИНСКА - уобичејен назив мештана за локацију, катастарски потес
20. УЛИЦА МАРКА НИКОЛИЋА - општепозната личност, глумац
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.
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