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 ЈАСЕНИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Јасеница,
на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Јасеница, одређују се називи улица и то:
1.

УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - чија траса се простире између границе
насељеног места Горић и кп 406/1, простире се делом кп 2781 и
завршава на граници насељеног места Горић и кп 565/2, КО Јасеница;
представља заједничку улицу са насељеним местом Горић.

2.

УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ - чија траса почиње од улице Николе Тесле,
између кп 405/6 и кп 406/1, простире се целом дужином кп 605 и делом кп
603 и завршава између кп 237/2 и кп 240/1, КО Јасеница.

3.

4.

УЛИЦА МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА - чија траса почиње од улице Николе
Тесле, између кп 591/2 и кп 589/1, простире се целом дужином кп 604 и
завршава између кп 359/17 и кп 333/4, КО Јасеница.
УЛИЦА ПЕРАЈИЧКА – чија траса почиње од улице Николе Тесле,
између кп 588/4 и кп 586/12, простире се целом дужином кп 585/5, кп
589/6, делом кп 586/2, и завршава између кп 586/9 и кп 586/11, КО
Јасеница.

5.

УЛИЦА ДОЊОГРАБОВАЧКА - чија траса почиње од улице Николе Тесле,
између границе насељеног места Ваљево и кп 565/2, простире се целом
дужином кп 616 и завршава на граници насељеног места Горња Грабовица и кп
540/1, КО Јасеница; представља наставак улице Доњограбовачке.

6.

УЛИЦА ЈАСЕНИЧКИ ВЕНАЦ - почиње од улице Доњограбовачке, између
кп 561/1 и кп 608/2, простире се целом дужином кп 561/3, кп 608/1 и
делом кп 601, простире се делом кп 601, кп 598 и целом дужином кп 468.
Улица завршава између кп 158/3 и кп 466/2, КО Јасеница.

7.

УЛИЦА МАРИНКА МАЏГАЉА – чија траса почиње од улице Јасенички
Венац, између кп 541/3 и кп 539/10, простире се делом кп 538/1 и
завршава између кп 323/5 и кп 538/1, КО Јасеница.

8.

УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА – чија траса почиње од улице Јасенички
Венац, између кп 323/3 и кп 539/3, простире се целом дужином кп 323/4 и
завршава између кп 539/8 и кп 323/9, КО Јасеница.

9.

УЛИЦА КЊИЖЕВНИКА ВОЈИНА МАРКОВИЋА – чија траса почиње од
улице Јасенички Венац, између кп 319/1 и кп 327, простире се целом
дужином кп 600 и кп 599 до предложене улице број 11. Улица завршава
између кп 293 и кп 303/2, КО Јасеница.

10. УЛИЦА ПАВЛА ВУЈИСИЋА – почиње од улице Јасенички венац и
простире се целом дужином кп 606 до улице сликара Стојана Пајића.
Улица завршава између кп 485 и кп 486, КО Јасеница.
11. УЛИЦА СЛИКАРА СТОЈАНА ПАЈИЋА – почиње на раскрсници улице
Виноградске и Улице Грмова, простире се делом кп 601, кп 594, кп 598 и целом
дужином кп 607. Улица завршава на граници насељеног места Горња Грабовица,
између кп 430/1 и кп 487/1, КО Јасеница.

12. УЛИЦА МЛАКВАНСКА – чија траса почиње од улице сликара Стојана
Пајића, између кп 55 и кп 48/2, простире се целом дужином кп 593 и
завршава на граници насељеног места Забрдица, између кп 7/2 и кп 16/1,
КО Јасеница.
13. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улице
сликара Стојана Пајића, између кп 47/2 и кп 76/1, простире се целом
дужином кп 595 и кп 596 и завршава на граници насељеног места
Забрдица, између кп 31/3 и кп 79/1, КО Јасеница.
14. УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА – чија траса почиње од границе насељеног
места Забрдица, између кп 115 и кп 117, простире се целом дужином кп
116 и делом кп 597/2 и завршава између кп 132/3 и кп 91, КО Јасеница.
15. УЛИЦА ВИНОГРАДСКА – чија траса почиње од раскрснице улице сликара
Стојана Пајића и улице Грмова, између кп 250 и кп 201, простире се
делом кп 598 до предложене улице број 11. Улица завршава између кп
477/2 и кп 292/1, КО Јасеница.
16. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА – чија траса почиње од улице Милене
Дравић, између кп 380 и кп 382, простире се делом кп 603 до предложене
улице број 11. Улица завршава између кп 604 и кп 359/1, КО Јасеница.

17. УЛИЦА НИКОЛЕ СИМИЋА – чија траса почиње од улице Драгана
Николића, између кп 359/4 и кп 370/2, простире се делом кп 602 и
завршава између кп 267/2 и кп 257, КО Јасеница.
18.

УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија траса почиње од улице Николе
Симића, на кп 256/1, пролази кроз кп 254, кп 246/1, кп 248, кп 241/2, кп 241/3 и
завршава на кп 243/1, КО Јасеница.

19.

УЛИЦА ГРМОВА - почиње од улице Николе Тесле, између границе
насељеног места Попучке и кп 408/2, простире се делом кп 616, кп 381 и
целом дужином кп 420 и кп 615. Улица завршава на раскрсници улица
сликара Стојана Пајића и улице Виноградске, између кп 610 и кп 240/1, КО
Јасеница; представља једним делом заједничку са насељеним местом
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 Јасеница, 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. 015-05-00041/2019-24 од 26.02.2019.године.
Члан 6.
Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-21/2019-04
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 Јасеница 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 Јасеница 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.
015-05-00041/2019-24 од 26.02.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – општепозната личност
2. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ - општепозната личност
3. УЛИЦА МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА - општепозната личност
4. УЛИЦА ПЕРАЈИЧКА – по реци Перајици
5. УЛИЦА ДОЊОГРАБОВАЧКА – по називу села
6. УЛИЦА ЈАСЕНИЧКИ ВЕНАЦ – по називу села и географско обележје
7. УЛИЦА МАРИНКА МАЏГАЉА - општепозната личност
8. УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА - општепозната личност
9. УЛИЦА КЊИЖЕВНИКА ВОЈИНА МАРКОВИЋА.
Књижевник Војин Марковић – (Свилеува 1930- Чикаго 2009). Основну
школу учио је у Бранковини, затим у Ваљеву где је завршио и гимназијско
школовање. Дипломирао је 1956. г. у Београду, пише тада драме
„Антигона и Симонида“ које сам режира и изводи са својим ученицима. Из
тог времена је рецитар „Новембар у пламену“. Затим одлази у Париз где
се школује у Алијанс Франсез а истовремено као југословенски
стипендиста студира у школи за филм и драму „Сара Бернар“. У Паризу
оснива самосталну сцену и изводи драмске представе у палати Шајо.У
Чикаго (САД) одлази 1968. год. На Колумбија универзитету дипломира на
одсеку за телевизијског продуцента. Више година имао је свој ТВ програм
за југословене на подручју Винсконсина, Чикага и Индијане.У бурној
деценији после распада Југославије често борави у раскомаданој
држави, Книнској Крајини, Косову и Метохији, Босни и Херцеговини и
доживљено претаче у своје романе.

10. УЛИЦА ПАВЛА ВУЈИСИЋА - општепозната личност
11. УЛИЦА СЛИКАРА СТОЈАНА ПАЈИЋА.
Сликар Стојан Пајић- (Гола Глава 1923 – Ваљево 2002). Основну школу
учио је у Голој Глави, а у Ваљеву ниже разреде гомназије и техничку
школу. Машинство је завршио у Љубљани. Учесник је Другог светског
рата. Прве сликарске поуке добио је од Драгомира Глишића, Богдана
Бакића и Николаја Пупинина. Био је члан УЛУС-а . Ликовни критичар
Станислав Живковић сврстао гфа је у најбоље југословенске4
акварелисте. Био је сликар Ваљевског пејзажа.
12. УЛИЦА МЛАКВАНСКА – локални назив за географску локацију
13. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА - општепозната личност
14. УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА - општепозната личност
15. УЛИЦА ВИНОГРАДСКА - локални назив за географску локацију
16. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА – општепозната личност
17. УЛИЦА НИКОЛЕ СИМИЋА - општепозната личност
18. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - општепозната личност
19. УЛИЦА ГРМОВА - локални назив за географску локацију
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

