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 35. став 1. тачка
16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст) 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 БУЈАЧИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Бујачић, на
територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Бујачић, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА ЖАБАРСКА - чија траса се простире од границе са насељеним
местом Ваљево град од кп 213/3 дуж кп 213/1, 542, 415, 544, 545 и 538 све
до кп 458/12 и 522 КО Бујачић; представља заједничку улицу са насељеним
местом Дегурић.
2. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - чија траса се простире од улице Бујачанска
врела и од кп 425 и 345/2 дуж кп 535 све до пута на кп 538 КО Бујачић.
3. УЛИЦА ОСТЕЊАК - чија траса почиње од улице Бујачаска врела и од кп
345/1 и 324 дуж кп 537 све до улице Виноградарске и кп 535 КО Бујачић.
4. УЛИЦА БУЈАЧАНСКА ВРЕЛА - чија траса се простире од границе са
насељеним местом Петница од кп 301, дуж кп 540, 533 и 537 све до кп 535 и
улице Виноградарске.
5. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса се простире од улице бр. 2 и од кп 535
преко кп 441/2, 441/1, 440/2, 439/3 и 439/2 све до кп 438/1 , КО Бујачић.
6. Престаје назив дела постојеће улице Илије Гарашанина на потезу од кп 535,
између кп 226//34 и 226/12 дуж кп 226/12, преко кп 223/4, 223/6 и 224/1 све до
границе са насељеним местом Ваљево тј. до Земунске улице у том насељу,
и одређује се назив ''улица Миломира Станишића'' и одређује се назив:

УЛИЦА МИЛОМИРА СТАНИШИЋА – чија траса се простире од кп 535,
између кп 226//34 и 226/12 дуж кп 226/12, преко кп 223/4, 223/6 и 224/1 све до
границе са насељеним местом Ваљево тј. до Земунске улице у том насељу.
7. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА – чија траса почиње од постојеће улице
Горњачке и простире се целом к.п. 227/4 к.о. Бујачић.

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 Бујачић, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 22.06.2018. 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. 015-05-00043/2019-24 од 26.02.2019.године.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-24/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Милорад Илић

у

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 47/17аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени
гласник РС“ бр. 63/17) члану 35. став 1. тачка 16) и 98.став 1. Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст, 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 35. став 1. тачка 16). Статута града Ваљева прописано је да Скупштина
града у складу са законом утврђује називе улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места.
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 98. став 1. Статута града Ваљева прописано је да град одлучује о
називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених
места на својој територији посебном одлуком, уз предходну 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 Бујачић 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 Бујачић израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
22.06.2018. год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр.
015-05-00043/2019-24 од 26.02.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1.
2.
3.
4.
5.
6.

УЛИЦА ЖАБАРСКА – по називу села
УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА – локални назив за географску локацију
УЛИЦА ОСТЕЊАК - локални назив за географску локацију
УЛИЦА БУЈАЧАНСКА ВРЕЛА - локални назив за географску локацију
УЛИЦА БРЂАНСКА - локални назив за географску локацију
УЛИЦА МИЛОМИРА СТАНИШИЋА.

Миломир Станишић (Бујачић, Ваљево, Краљевина Србија, 19. август 1914 —
Вест Лафајет, САД, 9. март 1991) био је официр војске Краљевине Југославије,
инжењер машинства и математике из области турбуленција, научник и професор
на Одсеку за аеро-наутику и аерокосмотехнику Пердју универзитета у Лафајету.
Станишић је основну школу завршио у Петници, матурирао је нижу гимназију у
Ваљеву, а у Београду завршио Војну академију 1937. године, где је почео и студије
машинства које је прекинуо је Други светски рат. Од 1941. године био је у
заробљеништву у Немачкој. Након ослобођења, 1945. године одбија да се врати у
комунистичку Југославију. Исте године на Универзитету у Хановеру почиње да
студира машинство, а 1949. године је докторирао техничке науке. После тога
одлази у Сједињене Америчке Државе. Станишић у Америци, да би преживео ради
најтеже послове, најпре као гробар а затим и као чистач улица. Тако је, чистећи
улице, стицајем околности упозано истакнутог научника Лудвига Прантла, на чију
препоруку је примљен у Техничком институту у Илиноису. Паралелно, студирао је
математику, па докторира из области примењених интеграла. Од 1956. године био
је ванредан, а 1961. године постао је редован професор на Одсеку за аеро-наутику и
аерокосмонаутику Универзитета Пердју у Лафајету. Његови студенти су касније
били најпознатији амерички астронаути. Предавао је на многим америчким
универзитетима, код њега на докторским студијама је био и Нил Армстронг, први
човек који је ходао на Месецу. Професор Станишић, предавао је углавном на

постдипломским студијама математичку теорију са турбуленцијама, нелинеарне
феномене, динамику океанске површине и математичке методе у инжењерству.
Станишић је био гостујући професор на Јорис Хопкинс Универзитету и Вест Поинт
академији, саветник многих индустријских гиганата, попут Џенерал електрика,
Боинга, Локида, Мидвеја, Булова, затим америчке војске. Објавио је више од 60
научних радова, стручних књига и уџбеника, публикација из математике и
астрофизике, говорио је шест језика. Заступљен је у енциклопедијама о водећим
научницима САД, а у Србији је уврштен међу 200 најзнаменитијих Срба.
Станишић је био велики антикомуниста, никада није долазио у Србију. Био је
демократа, противник тоталитаризма и српски родољуб. Умро је од инфаркта у 77.
години. Преминуо је 9. марта 1991. године, управо када се спремао да после 50
година дође у своје родно Ваљево и Србију.
7. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА – 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
ПРЕДСЕДНИК
Комисија за одређивање назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места
Проф. др Мирољуб Ивановић

