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 ДИВЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Дивци, на
територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Дивци, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА - чија траса се простире од границе
насељеног места Кланица, између кп 9/3 и кп 799/1, простире се
целом дужином кп 782 и завршава на граници насељеног места
Лукавац, између кп 797 и кп 799/1, КО Дивци; представља
продужетак улице Београдске која је заједничка са насељеним
местом Ваљево, Горић, Попучке.Улица је део државног пута IБ реда
бр. 27 - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични
прелаз Трбушница)-Лозница-Осечина-Ваљево- Лајковац-ЋелијеЛазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац.
2. УЛИЦА ЂАЧКА - чија траса се простире од улице Београдске,
између кп 383 и кп 381/2, простире се делом кп 369/1 и завршава
између кп 369/1 и кп 370/1, КО Дивци.
3. УЛИЦА ШКОЛСКА - чија траса се простире од улице Београдске,
између кп 398 и кп 397/1, простире се делом кп 478 и завршава
између кп 389/1 и кп 403, КО Дивци.
4. УЛИЦА СТАРЦА НИКАНОРА - чија траса се простире од улице
Београдске, између кп 438/2 и кп 437/1, простире се целом дужином
кп 481 до предложене улице број 10. Улица завршава између кп 43 и
кп 265/1, КО Дивци.
5. УЛИЦА БАШЧИНА - чија траса се простире од улице старца
Никанора, између кп 189/1 и кп 194, простире се целом дужином кп
192 и завршава између кп 151 и кп 331/1, КО Дивци.

6. УЛИЦА ЈЕВТЕ ПОПОВИЋА - чија траса се простире од улице
старца Никанора, између кп 222 и кп 240/2, простире се целом
дужином кп 242, пролази између кп 223/1 и кп 212 и завршава између
кп 224/1 и кп 224/3, КО Дивци.
7. УЛИЦА РАБРОВИЧКА - чија траса се простире од улице Јевте
Поповића, између кп 229/2 и кп 240/2, простире се делом кп 482 и
завршава између кп 56/2 и кп 45, КО Дивци.
8. УЛИЦА КОЛАРСКА - чија траса се простире од улице Београдске,
између кп 304/2 и кп 308/3, простире се делом кп 308/9 и завршава
између кп 308/1 и кп 305, КО Дивци.
9. УЛИЦА КЛАНИЧКА - чија траса се простире од улице Београдске,
између кп 272 и кп 276/5, простире се целом дужином кп 275/2 и
завршава између кп 277/1 и кп 275/8, КО Дивци.
10. УЛИЦА ЦРКВЕНА - чија траса се простире од улице Београдске,
између границе насељеног места Лукавац и кп 486/1, простире се
целом дужином кп 797, кп 785 и кп 798. Улица завршава на граници
насељеног места Лукавац и кп 2, КО Дивци; представља заједничку
улицу са насељеним местом Лукавац.
11. УЛИЦА МИОНИЧКА- чија траса се простире од улице Београдске, на
кп 449, пролази кроз кп 799/1, кп 728/2 и простире се целом дужином
кп 783, кп 794 и кп 726/2. Улица завршава на граници са насељеним
местом Клашнић, на кп 728/2, КО Дивци; представља заједничку
улицу са насељеним местима Кланица и Клашнић.
12. УЛИЦА ДОЛИНА МИРА- чија траса се простире од улице Мионичке,
између кп 471/3 и кп 471/1, простире се целом дужином кп 801, кп 800
и кп 27. Улица завршава на граници са насељеним местом Кланица,
између кп 12/4 и кп 26/2, КО Дивци.
13. УЛИЦА СУВОПОЉСКА - чија траса се простире од улице Мионичке,
на кп 726/1, пролази између кп 727/1 и кп 728/1, између кп 729/3 и кп
728/1 и завршава између кп 730 и кп 728/1, КО Дивци.
14. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА - чија траса се простире од улице Мионичке,
између кп 546/1 и кп 535/1, простире се целом дужином кп 684 до
предложене улице број 15. Улица завршава између кп 590/1 и кп
620/2, КО Дивци.
15. УЛИЦА КОЛУБАРСКА - чија траса се простире од улице Београдске,
између кп 804/1 и кп 804/2, пролази кроз кп 514/3, кп 514/4, кп 525/7 и
простире се делом кп 809, кп 525/10 и кп 787/2 и кп 511. Улица
завршава између кп 621/2 и кп 619, КО Дивци.
16. УЛИЦА КЛУПИЦА- чија траса се простире од улице Клупица, између
кп 593 и кп 618/2, пролази између кп 595/1 и кп 616/3 и између кп 597
и кп 613/2. Улица завршава на кп 612/3, КО Дивци.

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 Дивци, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 12.06.2018. 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. 015-05-00083/2019-24 од 16.04.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-44/2019-04
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 47/17аутентично 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 Дивци, 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 Дивци израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
12.06.2018. год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр.
015-05-00083/2019-24 од 16.04.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1.УЛИЦА БЕОГРАДСКА – налази се на правцу ка Београду
2. УЛИЦА ЂАЧКА – улица којом ђаци иду у школу
3.УЛИЦА ШКОЛСКА – улица која је главни прилаз школи
4.УЛИЦА СТАРЦА НИКАНОРА.
Никанор Савић.
(световно Никола Савић;Рабровица (Дивци), 1902Сиднеј, Аустралија, 1990),
познат
и
као Старац
Никанор
Хиландарац,
био
је архимандрит,
проигуман, епитроп и духовник манастира Хиландар. Рођен је 1902. године као
Никола Савић у Рабровици у Дивцима код Ваљева. Из Диваца је у Хиландар
отишао 1927. године. Провео је више од шездесет година у Хиландару са
великим угледом у целој Светој Гори Атонској којој је не једном био и
Протос.Био је велики ктитор, у Дивцима је саградио цркву посвећену Светом
Георгију, а у Какову на хиландарском имању прелепи храм. Обнављао
је метохе Хиландара
у Сланцима и Раковици код Београда, Хајдучици у Банату, Нишу, на Романији...
Приписују му огромне заслуге за покретање издаваштва на Хиландару и СПЦ,
али и стипендирању школовања теолога. Свети старац Никанор је у Хиландару
примао и мирио завађену браћу, а тим послом често је одлазио и на
мисионарска путовања. Тако је и јануара 1990. године кренуо на своје
последње велико путовање, у Аустралију.Умро је 4. марта 1990. године
у Сиднеју, а према својој жељи сахрањен је у храму Светог Алимпија
Столпника у манастиру Светог Саве у Илајну.
5. УЛИЦА БАШЧИНА – на правцу за део Башчаре
6.УЛИЦА ЈЕВТЕ ПОПОВИЋА.
Прота Јевта (и Јефта) Поповић (1823 – 1912), свештеник, национални радник,
један од вођа Бабинске буне. Родом из Бабина, између Пријепоља и Плеваља.
Школовање је започео у родном крају, а богословију завршио у Београду. Из

Београда се враћа у родни крај где преузима парохију. Био је активан у
организацији више побуна против локалних турских власти на почетку друге
половине 20. века, а пре свега која је 1875. године вођена у Полимљу ради
ослобођења тих крајева од турске власти. После Херцеговачког устанка 1862
долази у Београд одакле је упућен у Карановац (Краљево). Потом се враћа у
родни крај и учествује у организацији Бабинске разуре (буне) 1875, која је 1875.
године вођена у Полимљу ради ослобођења тих крајева од турске власти, а
била је повезана са такозваном Невесињском пушком. Затим је активно
учествовао у Српско-турским ратовима 1876/78. По завршетку ратова долази у
ваљевски крај и постаје свештеник у Ћелијама и Драчићу. Са породицом се
населио у селу Стубо.
7.УЛИЦА РАБРОВАЧКА – на правцу за Рабровицу
8. УЛИЦА КОЛАРСКА – по занату, израда шинских кола
9. УЛИЦА КЛАНИЧКА - на правцу према познатој фирми „Кланица-Дивци“
10. УЛИЦА ЦРКВЕНА – улица на правцу ка цркви
11. УЛИЦА МИОНИЧКА - улица на правцу ка Мионици
12.УЛИЦА ДОЛИНА МИРА- у овој улици живе избеглице
13. УЛИЦА СУВОПОЉСКА – локални назив за географско обележје, пут за
обрађивање поља
14. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА- географско обележје, ливаде
15. УЛИЦА КОЛУБАРСКА – географско обележје
16. УЛИЦА КЛУПИЦА – у улици се налазе клупице на којима мештани одмарају
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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