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 И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ЈОВАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту
Јовања, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Јовања, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА – чија траса почиње између кп 936 и
кп 1808, простире се целом дужином кп 2246, кп 2245, кп 2244 и
завршава се између кп 2176/3 и кп 2178/1, КО Златарић; представља
заједничку улицу односно продужетак улице за насељена места
Стрмна Гора, Златарић, Ровни и Балиновић;
2. УЛИЦА ПАКЉАНСКА – чија траса почиње од улице Живојина
Мишића, између кп 2180/3 и кп 2180/8, простире се целом дужином кп
2184, делом кп 2293 (КО Златарић) и завршава се између кп 577/2 (КО
Балиновић) и кп 2190/1 (КО Златарић); представља заједничку улицу
са насељеним местом Балиновић.
3. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША – чија траса почиње од улицe Живојина
Мишића, пролази кроз кп 2123, кп 2235, простире се целом дужином
кп 2166 и завршава се између кп 2161/1 и кп 2163, КО Златарић.
4. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА – чија траса почиње од улице Живојина
Мишића, између кп 2227/3 и кп 2227/1, пролази кроз кп 2227/2, кп
2225/3, кп 2233/19, кп 2233/9, кп 2228/5 и завршава се на кп 2229/2, код
кп 2229/1, КО Златарић.
5. УЛИЦА НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА – чија траса почиње од улице
Живојина Мишића, између кп 1822 и кп 1820, простире делом кп 1816
и завршава се између кп 1811 и кп 1808, КО Златарић.

6. УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА – чија траса почиње од улице
Живојина Мишића, простире се кроз кп 1845, кп 2237, простире се
целом дужином кп 1789, делом кп 2262, кп 2292 и завршава се између
кп 2543/3 (КО Причевић) и кп 2082/1 (КО Златарић).
7. УЛИЦА СЛИКАРА СТОЈАНА ПАЈИЋА – чија траса почиње од улице
сликара Богдана Бакића, између кп 1869 и кп 1866, простире се делом
кп 1855 и завршава се између кп 1865 и кп 1875, КО Златарић.
8. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – чија траса почиње од улице сликара
Богдана Бакића, између кп 1982 и кп 2000/2, простире се делом кп
2264 и завршава се између кп 1981 и кп 1997, КО Златарић.
9. УЛИЦА СЛИКАРА МИЛА ПЕТРОВИЋА – чија траса почиње од улице
СЛИКАРА Богдана Бакића, између кп 1980 и кп 1957/1, простире се
целом дужином кп 1969 и завршава се између кп 1971/2 и кп 1968, КО
Златарић.
10. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА – чија траса почиње од улице
СЛИКАРА Богдана Бакића, између кп 1974/1 и кп 1971/4, простире се
целом дужином кп 1972 и завршава се на кп 1975/1, код кп 1976, КО
Златарић.
11. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија траса почиње од улице
сликара Богдана Бакића, пролази кроз кп 1989/2, кп 1989/3, простире
се делом кп 2265, целом дужином кп 1993, делом кп 2264 и завршава
се између кп 2073 и кп 2033, КО Златарић.
12. Улица СВЕТОГ САВЕ – чија траса почиње између кп 728/2 (КО
Седлари) и кп 1729/3 (КО Златарић), простире се делом кп 2291 (КО
Златарић) и завршава се између кп 722/4 (КО Седлари) и кп 1737/2
(КО Златарић); представља заједничку улицу са насељеним
местом Седлари.
13. УЛИЦА РАДОМИРА ПУТНИКА – чија траса почиње од улице Светог
Саве, између кп 1651/2 и кп 1736, простире се делом кп 2260 и
завршава се између кп 1573 и кп 1672, КО Златарић. почиње
14. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – чија траса почиње од улице Светог
Саве, између кп 1737/2 и кп 1650, простире се делом кп 2259, пролази
кроз кп 1581/1, кп 1580, поново кп 2259 и завршава се на раскрсници
са предложеном улицом бр. 17, између кп 1173 и кп 1508, КО
Златарић.
15. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА – чија траса почиње од улице Илије
Бирчанина, између кп 1156/2 и кп 1145/1, простире се делом кп 1159,
пролази кроз кп 1153/4, кп 1153/2, кп 1146, кп 1147 и завршава се на кп
1149, КО Златарић.
16. УЛИЦА РЕДИТЕЉА МИЛА ГАЈИЋА – чија траса почиње од улице
Илије Бирчанина , између кп 1516/4 и кп 1513/1, простире се целом
дужином кп 1515 и завршава се између кп 1519 и кп 1527, КО
Златарић.
17. УЛИЦА МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА – чија траса почиње од улице Илије
Бирчанина, између кп 1224/2 и кп 1508, простире се целом дужином кп
1507, пролази кроз кп 1462/2, кп 1466/2, кп 1451, простире се делом кп
2260 и завршава се између кп 1470/3 и кп 1471/4, КО Златарић.
18. УЛИЦА МИХАИЛА ПУПИНА – чија траса почиње од границе са
насељеним местом Златарић, полази код кп 2234, простире се делом
кп 1160, пролази кроз кп 1151/1, кп 1150/1, кп 1055/1, кп 1111, кп 1117,

кп 1119, простире се делом кп 1137, кп 2261, кп 1080 и завршава се
између кп 1072 и кп 1093, КО Златарић.
19. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА – чија траса почиње између кп 1274 и кп
2234, простире се делом кп 2241 (КО Златарић) и завршава се између
кп 785/1 и кп 1236/1, КО Златарић, представља заједничку улицу са
насељеним местом Златарић.
У насељеном месту Јовања одређује се назив засеока и то :
1. ЗАСЕЛАК БРДО - који обухвата кп 1434, кп 1435, кп 1477 и део кп
1399/1, КО Златарић.

Члан 3.
Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива
улица и засеока 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 и засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно
Елаборату уличног система за насељено место Јовања, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од 05.07.2018. године.
Члан 5.
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије
доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица
и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00079/2019-24 од
16.04.2019.године.
године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-48/2019-04
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 2/04-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 и
засеока у насељеном месту Јовања, 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
Јовања израђеног од стране Републичког геодетског завода од 05.07.2018. год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2. Одлуке бр. 015-0500079/2019-24 од 16.04.2019.године.

Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА – општепозната историјска личност
2. УЛИЦА ПАКЉАНСКА – налази се на правцу за насељено место Пакље
УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША – општепозната историјска личност
УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - општепозната историјска личност
УЛИЦА НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА – општепозната историјска личност
УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА.
Сликар Богдан Бакић – ( Неродимље код Урошевца 1906. – Ваљево 1972.).
У Приштини је учио гимназију. Од 1925-1929. студирао је на сликарском и
вајарском одсеку Краљевске уметничке школе код Бете Вукановић а касније
уметничко знање стицао је код Милана Миловановића. Његово изразито
реалистичке слике одишу зналачким ликовним рукописом, зрелим занатским
вредностима и претжно имају ванредну документарно-историјску вредност
за Ваљево.
7. УЛИЦА СЛИКАРА СТОЈАНА ПАЈИЋА.
3.
4.
5.
6.

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 га је у најбоље југословенске акварелисте. Био је сликар Ваљевског
пејзажа.
8. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – општепозната личност
9. УЛИЦА СЛИКАРА МИЛА ПЕТРОВИЋА.
Сликар Миле Петровић – (Неготин 1935. – Ваљево 2016.) Основну школу и
молерски занат завршио је у Неготину, трогодишњу картографску школу у
Београду, редовне (1959.) и послдипломске (1961.) студије сликарства
завршио је на Академији ликовних уметности у Београду у класи Недељка
Гвозденовића. Сликао је у неколико запажених циклуса панораме и визуре
старог Ваљева, Уба, Обреновца и Неготина, драматичне сударе светлости и
таме у рана свитања, буку и бес неба и мора у Бококоторском заливу, серију
портрета знаменитих људи Ваљевског краја. Имао је стотину самосталних
изложбих од прве у Атељеу 212 за време студија. Члан је УЛУС-а од 1959.
Поред осталих награда Југословенска изложба портрета у Тузли; почасни је
грађанин Пераста.
10. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА – општепознати писац

11. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - општепозната песникиња
12. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ – општепозната личност
13. УЛИЦА РАДОМИРА ПУТНИКА - општепозната историјска личност
14. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - општепозната историјска личност
15. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - општепозната историјска личност
16. УЛИЦА РЕДИТЕЉА МИЛА ГАЈИЋА.
Редитељ Миле Гајић – (Табановићи код Мионице 1925- Београд 2011.).
Основну школу учио је у Мионици, гимназију у Ваљеву. Као учесник у
борбама у Сремском фронту и другим ратиштима 1944-1945. писао је и
изводио скечеве. Режију је студирао у Москви и Београду. Дипломирао је и
књижевност на Филолошком факултету у Београду. У току студије режије
заточен је на Голом Отоку од 1949-1952, где такође учествује у позоришном
раду. Од 1960-1972. је уметнички руководилац Дома културе у Ваљеву и
редитељ КУД „Абрашевић“, потом је радио као саветник у Савезу аматера
Србије. Један је од оснивача и непосредних организатора Југословенских
сусрета аматера „Абрашевић“ који су се одржавали у Ваљеву од 1967-1991.
17. УЛИЦА МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА - општепозната историјска личност
18. УЛИЦА УЛИЦА МИХАИЛА ПУПИНА - општепозната личност
19. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА – општепознат књижевник
Образложење назива засеока:
1. ЗАСЕЛАК БРДО - географско обележје
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

