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 ГОРИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Горић, на
територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Горић, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА - чија траса почиње од границе насељеног места
Попучке, простире се границом насеља Ваљева, делом кп 11392 (КО
Ваљево) и завршава на граници насељеног места Ваљево и кп 2360/15, КО
Попучке; представља део државног пута IБ реда бр. 27; представља део
заједничке улице за насељено место Ваљево и насељено место Попучке.
2. УЛИЦА РАЈКА МИТИЋА - чија траса почиње од улице Београдске, између
кп 2314/14 и кп 2314/15, простире се делом кп 2314/8 и завршава између кп
2314/50 и кп 2314/54, КО Попучке.
3. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА - чија траса почиње од Београдске улице, између
кп 2314/20 и кп 2314/17, простире се целом дужином кп 2314/42 и завршава
између кп 2314/38 и кп 2314/48, КО Попучке.
4. УЛИЦА РАДОМИРА ПАНТИЋА - чија траса почиње од Београдске улице,
између кп 2314/12 и кп 2313/2, простире се делом кп 2314/4 и завршава
између кп 2311/19 и кп 2311/8, КО Попучке.
5. УЛИЦА БЕЛИХ БРЕЗА - улица почиње од Београдске улице, између кп
2360/20 и кп 2360/7, простире се делом кп 2360/2 и завршава између кп
2360/55 и кп 2360/2, КО Попучке.

6. УЛИЦА МИОДРАГА ПАНТИЋА - чија траса почиње од улице Београдске,
иде границом насељеног места Ваљево, простире се целом дужином 12284
(КО Ваљево) и завршава на граници насељеног места Ваљево и кп 2377/2,
КО Попучке; заједничка је са насељеним местом Ваљево.
7. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА - чија траса почиње од улице
Миодрага Пантића, између кп 2362/2 и кп 2368/3, простире се целом
дужином кп 2362/1 и кп 2363/4 и завршава између кп 2363/8 и кп 2363/25, КО
Попучке.
8. УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ - чија траса почиње од улице Миодрага
Пантића, између кп 2371/12 и кп 2371/1, простире се делом кп 2366/5 и
завршава између кп 2366/4 и кп 2367/1, КО Горић.
9. УЛИЦА БРАЋЕ ЈУГОВИЋА - чија траса почиње од улице Миодрага
Пантића, између кп 2372/25 и кп 2372/9, простире се целом дужином кп
2372/16 и завршава између кп 2372/18 и кп 2372/1, КО Попучке.
10. УЛИЦА БОРИСАВА СТОЈАНОВИЋА - чија траса почиње од улице
Миодрага Пантића, између кп 2372/8 и кп 2372/3, простире се делом кп
2372/1 и завршава између кп 2372/7 и кп 2372/27, КО Попучке.
11. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - чија траса почиње од улице Миодрага Пантића, на
граници насељеног места Јасеница и кп 2376/2, простире се делом кп 2781
(КО Попучке) и завршава у насељеном месту Јасеница, имеђу границе
насељеног места Горић и кп 406/1, КО Јасеница; представља заједничку
улицу са насељеним местом Јасеница.
12. УЛИЦА БОШКА БУХЕ - чија траса почиње од улице Николе Тесле, између
кп 2301/4 и кп 2301/7, простире се целом дужином кп 2301/8 и завршава на
кп 2304/1, КО Попучке.
13. УЛИЦА НЕПЧИНСКА - чија траса почиње од улице Београдске, између кп
2324/4 и кп 2178/9, простире се делом кп 2765 и целом дужином кп 2766 и
завршава између границе насељеног места Горић и кп 2242, КО Попучке;
представља заједничку улицу са насељеним местом Попучке.
14. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса почиње од улице Непчинске,
између кп 2310/5 и кп 2318/4, простире се целом дужином кп 2310/44 и
завршава између кп 2310/43 и кп 2317/3, КО Попучке.
15. УЛИЦА ЈАДРАНСКА - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп
2310/36 и кп 2310/42, простире се делом кп 2310/4 и завршава између кп
2310/47 и кп 2317/45, КО Попучке.
16. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп
2310/23 и кп 2310/24, простире се целом дужином кп 2310/34 и завршава
између кп 2310/14 и кп 2310/33, КО Попучке.

17. УЛИЦА МИКЕ АЛАСА - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп
2273/6 и кп 2273/4, простире се целом дужином кп 2273/14 и завршава
између кп 2273/18 и кп 2273/17, КО Попучке.
18. УЛИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ - чија траса почиње од улице Непчинске,
између кп 2273/6 и кп 2273/10, простире се целом дужином кп 2273/11 и кп
2273/13 и завршава између кп 2273/2 и кп 2273/20, КО Попучке.
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 Горић, 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. 015-05-00057/2019-24 од 09.04.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
"Службеном гласнику града Ваљева".

објављивања у

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-20/2019-04
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 Горић, 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
Горић израђеног од стране Републичког геодетског завода од 22.06.2018. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 015-05-00057/2019-

24 од 09.04.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА – на правцу за Београд
2. УЛИЦА РАЈКА МИТИЋА -општепозната личност, спортиста
Рајко
Митић (Дол, Бела
Паланка, 19.
новембар 1922 — Београд, 29.
март 2008)
је
био југословенски фудбалер.
Играо
је
за
београдски БСК и Црвену звезду, у којој се прославио. За „црвено-беле“ је
одиграо око 580 утакмица, био капитен тог тима и проглашен је за прву
„Звездину звезду“.Током 11 година играња за репрезентацију Југославије,
прво је трипут успешно играо за омладинску екипу (1940—1941), а после
тога 59 пута за најбољу селекцију. Дебитовао је на првој међудржавној
утакмици
после
Другог
светског
рата, 9.
маја 1946.
против Чехословачке (2:0) у Прагу. Као капитен, Митић је пет пута
предводио „црвено-беле“ кад су освајали титулу првака Југославије: 1951,
1953, 1956, 1957. и 1959. године. И у Фудбалском купу Југославије Митић је
са Црвеном звездом четири пута освајао трофеј: 1948, 1949, 1950. и 1958.
године.За боје репрезентације Митић је на три утакмице постигао хет-трик:
28. маја 1950. против Данске (5:1), 15. јула 1952. против Индије (10:1) и 21.
маја 1953. против Велса (5:2). Учествовао је на два олимпијска турнира 1948. у Лондону и 1952. године у Финској. И оба пута освојио друго место,
сребрну медаљу. Кад је престао да игра, од 1960. до 1966. године као виши
спортски тренер налазио се на челу стручног штаба Црвене звезде, крајем
1966. постао је члан Комисије ФСЈ за састав репрезентације, а од 23. априла
1967. до 18. новембра 1970. као селектор саставио је 34 југословенске
репрезентације. Највећи успех постигао је у Купу нација 1968, на коме је
Југославија освојила титулу вицешампиона Европе.Још као активан играч
био је коментатор београдског „Спорта“, а касније се потпуно посветио
спортском новинарству и годинама је коментатор у листу „Темпо“, у коме је,
иако пензионисан 1983, и даље био активан.
3. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА – општепозната личност, књижевник
4. УЛИЦА РАДОМИРА ПАНТИЋА .

Радомир Пантић (Горић1917.-1941.Горић) Радомир Пантић је 04. октобра
1941. године недужно стрељан заједно са петоро своје браће, Борисавом и
Милетом Стојановић и другим комшијама у одмазди од стране немачке
казнене експедиције. Тог дана се случајно нашао на њиви јер га је мајка
послала да види да ли су радови на брању кукуруза завршени. Изгубио је
живот у својој 24.години као студент друге године Правног факултета у
Београду. У Горићу се налази спомен обележје на овај фашистички злочин.
Мештани овај дан памте и имају велико поштовање према недужно
изгинулим младим жртвама фашизма. У овој улици живе потомци Радомира
Пантића.
5. УЛИЦА БЕЛИХ БРЕЗА – по заступљености бреза
6. УЛИЦА МИОДРАГА ПАНТИЋА.
(Биографија је дата у Одлуци о одређивању назива улица у насељеном
месту Ваљево , за коју је надлежно министарство издало акт о претходној
сагласности).
Миодраг Пантић је рођен у Горићу 1910. год. где је и сахрањен, на гробљу Ћетени
1990.год. Најстарији је син Милана и Милојке (Булке) Пантић, носилаца познате
породичне задруге из насеља Горић. Миодраг Пантић је свој радни век провео у
просвети, најпре као учитељ уочи Другог светског рата. Приликом напада
нацистичке Немачке на Краљевину Југославију заробљен је у Вараждину
(Хрватска) као коњички подофицир Југословенске војске. Заробљеништво је провео
у официрском логору Оснабрик у Немачкој. По ослобођењу се вратио у Србију,
активно се бавећи просветним и политичким радом. Био је оснивач и први директор
Електротехничке школе «Никола Тесла» у Београду, која је настала од
Радиотехникума који је од 1947. године радио у насељу Батајница код Београда.
Током периода руковођења установом (1948-1958) директор Миодраг Пантић је са
сарадницима створио угледну школу која је међу првима у тадашњој Југославији
почела са образовањем техничара и будућих стручњака за потребе радија,
телевизије и телекомуникација. У периоду након ослобођења је био одборник у
Скупштини града Београда. Након престанка мандата директора Електротехничке
школе предавао је географију у Другој београдској Гимназији на Зеленом венцу у
Београду до свог пензионисања 1976. године. Као професор географије био је
активан и истакнут члан Српског географског друштва које га је одликовало Спомен
плакетом. Миодраг Пантић је објављивао стручне радове у часопису Српског
географског друштва «Земља и људи», чланке најчешће посвећене животу,
обичајима, градитељству у Ваљеву и свом родном Горићу. Достављени су извори
из којих су преузети биографски подаци и то: (Монографија Електротехничка школа
Никола Тесла у Београду (1947-2006) – страна 9.). Споменица о стогодишњици
Српског географског друштва књига 72. Страна 62. Часопис «Земља и људи српског
географског друштва – објављен чланак Миодрага Пантића «Ваљево са околином,
стр.92-105.). Гласник Српског географског душтва , број 1 (чији је оснивач Јован
Цвијић), свеска XL/tom XLVII od јула 1967.године, Миодраг Пантић је члан
уређивачког одбора овог чувеног часописа. Његови писани радови који су
објављени након његове смрти: «Сећања на село Горић» и «Кућа и покућство
Пантића у Горићу» објављени у Календару за просту 1995. г. и 1996. Године.

7. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА – општепозната личност, песник
8. УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ – општепозната личност, књижевник
9. УЛИЦА БРАЋЕ ЈУГОВИЋА – општепознате историјске епске личности
10. УЛИЦА БОРИСАВА СТОЈАНОВИЋА .

Борисав Стојановић (Горић 23.07.1923.- 04.10.1941.Горић) . Борисав
Стојановић је 04. октобра 1941. године недужно је стрељан заједно са
братом 15-годишњим Милетом. У том трагичном догађају стрељани су
млади мештани села Радомир Пантић и његових петоро браће и комшије у
одмазди од стране немачке казнене експедиције, на њиви док су били у току
радовима на брању кукуруза. Борисав је тог трагичног дана изгубио живот у
својој 17. години живота као ђак четвртог разреда Гимназије у Ваљеву. Био
је бриљантан ђак и стипендиста краљице Марије Карађорђевић, до избијања
рата.Његово име је уклесано на спомен плочи у холу Баљевске гимназије,
као и у Споменици ученика гимназије, изгинулим у Народно ослободилачком
рату 1941-1945. У Горићу се налази спомен обележје као сећање на овај
фашистички злочин. Мештани овај дан памте и имају велико поштовање
према недужно изгинулим младим жртвама фашизма. О овом догађају
сведочи књига „Поново рођени и поново достојни“ коју је издао
Организациони одбор за прославу 200 година Окружног суда у Ваљеву, у
књизи „Затамљена историја Ваљевска гимназија 1941-1945“
аутора
Милорада Белића чији је издавач Ваљевска гимназија. У овој улици живе
потомци Борисава Стојановића.
11. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – општепозната личност
12. УЛИЦА БОШКА БУХЕ - општепозната историјска личност
13. УЛИЦА НЕПЧИНСКА – локални назив за локацију
14. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – општепозната личност, песник
15. УЛИЦА ЈАДРАНСКА – на правцу за Јадран
16. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – по Светом Сави
17. УЛИЦА МИКЕ АЛАСА – општепозната личност
Михаило Петровић Алас (Београд, 6. мај 1868 —Београд, 8. јун 1943) је био
српски математичар, професор Универзитета у Београду, академик Српске
краљевске академије и алас.
18. УЛИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ – општепозната историјска 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.
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