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 ПОПУЧКЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Попучке,
на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Попучке, одређују се називи улица и то:
1.УЛИЦА БЕОГРАДСКА – чија траса почиње од границе насељеног места
Лукавац, између кп 1507/2 и кп 2790, простире се целом дужином кп 2749, кп
2750 и кп 14181 и завршава на граници насељеног Ваљево, између кп 2765 и
кп 14180, КО Попучке; део је државног пута IБ реда бр. 27 - државна граница са
Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница)-Лозница-ОсечинаВаљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-РачаСвилајнац.
2. УЛИЦА ДР БОЖИДАРА СИМИЋА – чија траса почиње од улице Београдске,
између кп 1547/26 и кп 1538/9, простире се целом дужином кп 2763 до
предложене улице број 9. Улица завршава између кп 2758/3 и кп 1403/3, КО
Попучке.
3. УЛИЦА РАБАСКА – чија траса почиње од улице Божидара Симића, између
кп 1457/22 и кп 1479/4, простире се целом дужином кп 1478 и делом кп 1457/9 и
завршава између кп 1472/1 и кп 1457/6, КО Попучке.
4. УЛИЦА МРЧЕВАЧКА – чија траса почиње од улице Рабаске, између кп
1457/8 и кп 1457/22, простире се целом дужином кп 1457/23 и завршава између
кп 1457/2 и кп 1457/16, КО Попучке.
5. УЛИЦА ЛИВАДСИ ПУТ – чија траса почиње од улице Београдске, између кп
1547/6 и кп 1547/17, простире се целом дужином кп 1547/9 и завршава између
кп 1547/12 и кп 1547/7, КО Попучке.

6. УЛИЦА ЈАСЕНОВА – чија траса почиње од улице Београдске, између кп
1547/10 и кп 1548/2, простире се целом дужином кп 1547/25 и завршава између
кп 1548/5 и кп 1546/1, КО Попучке.
7. УЛИЦА БАГРЕМОВА – чија траса почиње од улице Београдске, између кп
1548/2 и кп 1440/8, простире се целом дужином кп 1440/13 и завршава између
кп 1440/17и кп 1548/5, КО Попучке.
8. УЛИЦА ПОВРТАРСКА - чија траса почиње од улице Београдске, између кп
1429/8 и кп 1428/5, простире се целом дужином кп 1428/2, кп 1448/4 и кп 1448/6
и завршава између кп 1448/3и кп 1449/6, КО Попучке.
9. УЛИЦА ДР РАДИВОЈА ГРБИЋА – чија траса почиње од улице Београдске,
између кп 1837/1 и кп 1835, простире се целом дужином кп 1836, кп 2758/2,
делом кп 1385/5 и кп 2758/1. Улица завршава између кп 1346/5 и кп 1345/1, КО
Попучке.
10. УЛИЦА ХРАСТОВА – чија траса почиње од улице др Радивоја Грбића,
између кп 1425/3 и кп 1425/4, простире се целом дужином кп 1425/6 и завршава
између кп 1425/5 и кп 1425/8, КО Попучке.
11. УЛИЦА ТОПОЛСКА – чија траса почиње од предложене од улице др
Радивоја Грбића, између кп 1373/4 и кп 1375/2, простире се целом дужином кп
1375/4 и завршава између кп 1375/3 и кп 1371/1, КО Попучке.
12. УЛИЦА РАТАРСКА – чија траса почиње од предложене улице др Радивоја
Грбића, између кп 1375/4 и кп 1373/2, простире се делом кп 1372/3 и завршава
између кп 1372/7 и кп 1371/5, КО Попучке.
13. УЛИЦА КЕСТЕНОВА – чија траса почиње од улице др Радивоја Грбића,
између кп 1379/1 и кп 1378, простире се делом кп 1377, пролази кроз кп 1362,
кп 1363 и кп 2743. Улица завршава између кп 1102 и кп 1103, КО Попучке.
14. УЛИЦА ПОПА ЂОРЂА КОЛЏИЋА – чија траса почиње од улице
Београдске, између кп 1840/2 и кп 1840/5, простире се целом дужином кп
1840/11 и завршава између кп 1840/9 и кп 2742, КО Попучке.
15. УЛИЦА ИВЕРАК – чија траса почиње од улице Београдске, између кп 1862
и кп 1863/1, простире се целом дужином кп 1865/13, кп 1867/6 и кп 1869/8 и
завршава између кп 1869/7 и кп 1869/1, КО Попучке.
16. УЛИЦА ЛОШИЊКА– чија траса почиње од улице Иверак, између кп
1861/25 и кп 1868/2, простире се целом дужином кп 1868/7 и завршава између
кп 1868/5 и кп 1861/1, КО Попучке.
17. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА – чија траса почиње од улице Београдске,
између кп 2211 и кп 1887, простире се кп 2753, кп 2752 и кп. 2787, КО Попучке;
представља заједничку улицу са насељеним местом Забрдица.
18. УЛИЦА ЈОРГОВАНА – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 1883/5 и кп 1883/2, простире се целом дужином кп 1883/12 и
завршава између кп 1883/11 и кп 1883/4, КО Попучке.
19. УЛИЦА ДЕДА ОБРЕНОВА – чија траса почиње од улице Солунских

ратника између кп 2214/11 и кп 2215/3, простире се делом кп 2214/13 и
завршава између кп 2216/6 и кп 2213/2, КО Попучке.
20. УЛИЦА ЉУБОВИЈСКА – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 1882/1 и кп 1882/3, простире се целом дужином кп 1882/8 и завршава
између кп 1882/5 и кп 1882/7, КО Попучке.
21. УЛИЦА ПОТОЧКА – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 2219/6 и кп 2219/3, простире се целом дужином кп 2219/18 и
завршава између кп 2217/2 и кп 2219/13, КО Попучке.
22. УЛИЦА ЛОВАЧКА – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 2219/24 и кп 2219/4, простире се делом кп 2220/1 и кп 2219/1 и
завршава између кп 2219/22 и кп 2219/31, КО Попучке.
23. УЛИЦА ПОЉИЦЕ – чија траса почиње од улице Ловачке, између кп 2219/8
и кп 2219/19, простире се делом кп 2220/1 и завршава између кп 2220/6 и кп
2219/23, КО Попучке.
24. УЛИЦА ШЕВАРИ – чија траса почиње од улице Солунских ратника, између
кп 1880/4 и кп 1881/3, простире се целом дужином кп 1880/2 и кп 1878/9 до
предложене улице број 25. Улица завршава између кп 1878/1 и кп 1879/2, КО
Попучке.
25. УЛИЦА ДИВИЋА БРДО – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 1879/3 и кп 1879/1, простире се делом кп 1060, кп 1870/1 и пролази
кроз кп 1871 и завршава између кп 1856/2 и кп 1870/6, КО Попучке.
26. УЛИЦА ДРАГОДОЛСКА- чија траса почиње од улице Дивића Брдо, између
кп 1058/5 и кп 1058/16, простире се целом дужином кп 1058/3 и завршава
између кп 1058/14 и кп 1058/15, КО Попучке.
27. УЛИЦА ОРОВИЧКА – чија траса почиње од улице Дивића Брдо, између кп
1061/7 и кп 1064/6, простире се делом кп 1064/1 и завршава између кп 1062 и
кп 1063, КО Попучке.
28. УЛИЦА КРЧЕВИНСКА – чија траса почиње од улице Дивића Брдо, између
кп 1065/2 и кп 1871, простире се целом дужином кп 1065/7 и пролази кроз кп
1066/2. Улица завршава између кп 1066/2 и кп 1853/1, КО Попучке.
29. УЛИЦА ПРЕДУЗЕТНИЧКА - чија траса почиње од улице Београдске,
између кп 2187/13 и кп 2182/14, простире се целом дужином кп 2182/15 и
завршава између кп 2185/2 и кп 2182/12, КО Попучке.
30. УЛИЦА ЈОВИШЕ ЧУБРОВИЋА - почиње од улице Београдске, између кп
2182/5 и кп 2182/3, простире се целом дужином кп 2182/12 и завршава између
кп 2182/9 и кп 2182/7, КО Попучке.
31. УЛИЦА НЕПЧИНСКА – чија траса почиње од улице Београдске, између кп
2178/9 и границе насељеног места Горић, 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 Горић.
32. УЛИЦА ЈАКОВА РАДОСАВЉЕВИЋА – чија траса почиње од улице
Непчинске, између кп 2271/5 и кп 2179/10, простире се делом кп 2765 до
предложене улице број 17. Улица завршава између кп 2753 и кп 2251, КО
Попучке.
33. УЛИЦА ПОДБРДСКА – чија траса почиње од улице Јакова Радосављевића,
између кп 2271/15 и кп 2271/7, простире се целом дужином кп 2271/14 и
завршава између кп 2271/17 и кп 2271/10, КО Попучке.
34. УЛИЦА МОЛЕРСКА – чија траса почиње од улице Јакова Радосављевића,
између кп 2271/20 и кп 2271/18, простире се целом дужином кп 2271/19 и
завршава између кп 2271/32 и кп 2271/25, КО Попучке.
35. УЛИЦА ДЕДА ЛАКИНА – чија траса почиње од улице Јакова
Радосављевића, између кп 2270/10 и кп 2270/1, простире се целом дужином кп
2270/11 и завршава између кп 2270/3 и кп 2270/1, КО Попучке.
36. УЛИЦА ЗАРОЖАНСКА – чија траса почиње од
улице Јакова
Радосављевића, између кп 2269/4 и кп 2268/4, простире се целом дужином кп
2269/8 и делом кп 2264/1. Улица завршава између кп 2264/9 и кп 2264/8, КО
Попучке.
37. УЛИЦА СТРУГАНИЧКА – чија траса почиње од улице Зарожанске, између
кп 2265/2 и кп 2265/3, простире се делом кп 2265/12 и завршава између кп
2265/11 и кп 2265/1, КО Попучке.
38. УЛИЦА МИЛИЧИНСКА – чија траса почиње од улице Непчинске, између кп
2272/1 и кп 2272/34, простире се целом дужином кп 2272/35 и завршава између
кп 2272/26 и кп 2264/7, КО Попучке.
39. УЛИЦА ВОЋАРСКА – чија траса почиње од улице Непчинске, између кп
2272/17 и кп 2272/7, простире се целом дужином кп 2272/20 и завршава између
кп 2272/19 и кп 2272/22, КО Попучке.
40. УЛИЦА ПРОСЛОПСКА – чија траса почиње од улице Непчинске, између кп
2272/6 и кп 2272/7, простире се делом кп 2272/18 и завршава између кп 2272/43
и кп 2272/13, КО Попучке.
41. УЛИЦА МИХАИЛА ЈАКОВЉЕВИЋА – чија траса почиње од улице
Солунских ратника, између кп 950/2 и кп 2231/3, простире се целом дужином кп
2756 и завршава на граници насељеног места Јасеница, између насељеног
места Горић и кп 974/2, КО Попучке.
42. УЛИЦА МИРОСЛАВА МИЛАНОВИЋА ЛЕВАКА – чија траса почиње од
улице Солунских ратника, између кп 811/4 и кп 875/1, простире се целом
дужином кп 821 и завршава на граници насељеног места Забрдица, између кп
822 и кп 801/1, КО Попучке.
43. УЛИЦА КРИВОШИЈСКА – чија траса почиње од улице Солунских ратника
између кп 1026 и кп 911/3, простире се делом кп 2761 и завршава између кп
980/2 и кп 889/3, КО Попучке.

44. УЛИЦА КРЕМЕНИЧКА – чија траса почиње од улице Кривошијске, између
кп 988/4 и кп 1026, простире се делом кп 998 и завршава између кп 997 и кп
1000, КО Попучке.
45. УЛИЦА ЦРКВЕНАЧКА – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 881/5 и кп 915, простире се делом кп 888 и кп 452 и завршава између
кп 460 и кп 438, КО Попучке.
46. УЛИЦА ДАНКОВИЧКА – чија траса почиње од улице Солунских ратника,
између кп 415 и кп 785, простире се делом кп 766 и завршава између кп 776/2 и
кп 405, КО Попучке.
47. УЛИЦА СПАСОВДАНСКА – чија траса почиње од улице Солунских
ратника, између кп 1069/1 и кп 1051/1, простире се делом кп 2755/1 и завршава
на раскрсници предложених улица број 9 и 50, између кп 1346/5 и кп 1187, КО
Попучке.
48. УЛИЦА ЖИВОЈИНА РАНКОВИЋА – чија траса почиње од улице
Спасовданске, између кп 1006 и кп 1041/3, простире се целом дужином кп 1011
и завршава између кп 1010/1 и кп 1019/2, КО Попучке.
49. УЛИЦА РАБАЏИЈСКА – чија траса почиње од улице Спасовданске, између
кп 1003 и кп 1123, простире се делом кп 2761, кп 1136 и кп 1145 и завршава
између кп 1139 и кп 1143, КО Попучке.
50. УЛИЦА УЧИТЕЉА МИЛАНА РАНИСАВЉЕВИЋА – чија траса почиње на
раскрсници улица др Радивоја Грбића и Брђанијске, између кп 1279/2 и кп
1345/1, простире се делом кп 2755/1, кп 1281/7, кп 2755/4, кп 1335/2 и кп 2755/2.
Улица завршава на граници насељеног места Лукавац, између кп 720/7 и кп
1300/2, КО Попучке.
51. УЛИЦА БРЂАНИЈСКА – чија траса почиње на раскрсници улица
Спасовданске и улице учитеља Милана Ранисављевића, између кп 1187 и кп
1279/2, простире се целом кп 2757, даље се простире делом кп 1209 до међе
са кп. 791/2, КО Попучке.
52. УЛИЦА ШКОЛСКА – чија траса почиње од улице Брђанијске, између кп
1187 и кп 1188, простире се делом кп 2760 и завршава између кп 535 и кп 486,
КО Попучке
53. УЛИЦА УЧИТЕЉА МИЛОРАДА ГРБИЋА – чија траса почиње од улице
Брђанијске , између кп 1242/1 и кп 2757, простире се делом кп 604 и завршава
између кп 644 и кп 570/1, КО Попучке.
54. УЛИЦА ВЛАДАНА МАТИЋА – чија траса почиње од улице Брђанијске ,
између кп 587/2 и кп 229, простире се делом кп 2759 и завршава између кп 130
и кп 242, КО Попучке.
55. УЛИЦА ЈАРУЖАНСКА – чија траса почиње од улице Владана Матића,

између кп 605 и кп 602, простире се делом кп 631/2 и завршава између кп 664/2
и кп 625/3, КО Попучке.
56. УЛИЦА СВЕШТЕНИКА МИЛОША ТЕРЗИЋА – чија траса почиње од улице
Београдске, на кп 2790, простире се целом дужином кп 1576 и завршава између
кп 1568 и кп 1686/3, КО Попучке.
57. УЛИЦА ДОЊИ ПОТЕС – чија траса почиње од улице свештеника Милоша
Терзића, између кп 2790 и кп 1549/1, простире се целом дужином кп 2794 и
пролази кроз кп 1553/2, кп 1553/4, кп 1555/1 и кп 1555/3. Улица завршава
између кп 1555/3 и кп 1555/4, КО Попучке.
58. УЛИЦА БОГОЉУБА НИЋИФОРОВИЋА УЧЕ – чија траса почиње од
улице свештеника Милоша Терзића , између кп 2790 и кп 1578/1, простире се
целом дужином кп 2298 и делом кп 1619. Улица завршава између кп 1603 и кп
1604/1, КО Попучке.
59. УЛИЦА ЗАБРАНСКА – чија траса почиње од улице Богољуба
Нићифоровића уче, између кп 1613/4 и кп 1613/1, простире се целом дужином
кп 1613/8 и завршава између кп 1613/1 и кп 1613/7, КО Попучке.
60. УЛИЦА ШУМСКА – чија траса почиње од улице свештеника Милоша
Терзића, између кп 1578/2 и кп 1585, простире се целом дужином кп 1579/7 и
завршава између кп 1581/5 и кп 1583, КО Попучке.
61. УЛИЦА ЗЕЛЕНИ ГАЈ – чија траса почиње од улице свештеника Милоша
Терзића, између кп 1589/6 и кп 1590/2, простире се целом дужином кп 1589/7 и
завршава између кп 1593 и кп 1589/1, КО Попучке.
62. УЛИЦА ПАЉЕВИНЕ – чија траса почиње од улице свештеника Милоша
Терзића, између кп 1591/1 и кп 1679/1, простире се делом кп 1595 и завршава
између кп 1599 и кп 1681, КО Попучке.
63. УЛИЦА КОЛУБАРСКИ ПУТ – чија траса почиње од улице Београдске, на кп
2791/3, простире се делом кп 2764, кп 1650 и целом дужином кп 1667. Улица
завршава између кп 1668 и кп 1666/2, КО Попучке.
64. УЛИЦА ДР СЛОБОДАНА НИЋИФОРОВИЋА – чија траса почиње од улице
Колубарски пут, између кп 1971 и кп 1979, простире се делом кп 1972 и
завршава између кп 1973 и кп 1968/2, КО Попучке.
65. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА – чија траса почиње од улице Колубарски пут, између
кп 1998/1 и кп 1651, простире се делом кп 2764 и завршава између кп 2740/2 и
кп 2031/2, КО Попучке.
66. УЛИЦА ЈАНКА ЗАЗИЋА – чија траса почиње од улице Колубарски пут,
између кп 1958 и кп 2791/3, простире се целом дужином кп 2795/2, кп 2795/3 и
делом кп 2795/1 и завршава између кп 2109/3 и кп 2791/3, КО Попучке.
67. УЛИЦА ЧУБРОВИЋА ПУТ– чија траса почиње од улице Јанка Зазића,

између кп 1913/3 и кп 1954/1, простире се целом дужином кп 1943 и завршава
између кп 1949/2 и кп 1942/4, КО Попучке.
68. УЛИЦА ПАШЊАКА – чија траса почиње од улице Јанка Зазића, између кп
1906/9 и кп 1908, простире се делом кп 1906/2 и завршава између кп 1906/11 и
кп 1936, КО Попучке.
69. УЛИЦА ВЕЉЕ ЈЕРЕМИЋА – чија траса почиње од улице Јанка Зазића,
између кп 1899/2 и кп 2106/1, простире се делом кп 2764 и завршава између кп
2037 и кп 2032/1, КО Попучке.
70. УЛИЦА ПОДВОЖЊАЧКА – чија траса почиње на раскрсници улица Јанка
Зазића и Милана Јаковљевића Јарета, између кп 2109/3 и кп 2110/2, простире
целом дужином кп 2109/11 и завршава између кп 2109/7 и кп 2110/2, КО
Попучке.
71. УЛИЦА МИЛАНА ЈАКОВЉЕВИЋА ЈАРЕТА – чија траса почиње од улице
Јанка Зазића, између кп 2791/3 и кп 2110/2, простире целом дужином кп 14001
и кп 14182 и завршава између кп 14102 и кп 14180, КО Ваљево.
72. УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА – чија траса почиње од улице Милана Јаковљевића
Јарета, између кп 14027 и кп 14021/1, простире целом дужином кп 14026/2 и
делом кп 14025/2 и завршава између кп 14024/2 и кп 14021/5, КО Ваљево.
73. УЛИЦА ДОЊИ ЛУГ – чија траса почиње од улице Милана Јаковљевића
Јарета, између кп 14028 и кп 14046, простире целом дужином кп 14044 и кп
14041 и завршава између кп 14040/2 и кп 14063/1, КО Ваљево.
74. УЛИЦА КАНАЛСКА - чија траса почиње од улице Милана Јаковљевића
Јарета, између кп 14058 и кп 14060, простире целом дужином кп 14059 и
завршава између кп 14053 и кп 14061, КО Ваљево.
75. УЛИЦА ГРМОВА - чија траса почиње од улице Михаила Јаковљевића,
између границе насељеног места Јасеница и кп 974/2, простире се делом кп
2781 и завршава на граници насељеног места Јасеница и кп 969/1, КО Попучке;
представља заједничку улицу са насељеним местом Јасеница.
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 Попучке, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 21.06.2018. 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. 015-05-00029/2019-24 од 22.02.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-10/2019-04
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 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 Попучке, 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 Попучке израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
21.06.2018. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. .
015-05-00029/2019-24 од 22.02.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1.
2.

УЛИЦА БЕОГРАДСКА – пут ка Београду
УЛИЦА ДР БОЖИДАРА СИМИЋА.

Др БОЖИДАР СИМИЋ, рођен је 1911. године у Попучкама, војни лекар и
културни посленик у Ваљеву. У међуратном периоду активно је учествао
хуманитарном раду и у културно-забавном животу свог града. Током Другог
светског рата био је сарадник народноослобидилачког покрета, а од септембра
1944., борац 6. личке пролетерске дивизије Никола Тесла. Од ратних
последица умро у Земуну 15. јуна 1945. године.
3.

УЛИЦА РАБАСКА – по реци Рабас .

4.
УЛИЦА МРЧЕВАЧКА – локални назив географске локације за потес
Мрчевац.
5.
УЛИЦА ЛИВАДСКИ ПУТ - локални назив географске локације за потес
ливаде.
6.

УЛИЦА ЈАСЕНОВА – географско обележје

7.

УЛИЦА БАГРЕМОВА – географско обележје

8.

УЛИЦА ПОВРТАРСКА – географско обележје

9.

УЛИЦА др. РАДИВОЈА ГРБИЋА.

Др Радивоје Грбић (Попучке, 1935 - Београд, 2008), лекар: гастроентеролог,
доктор медицинских наука. Био је и професор, два мандата продекан и четири
мандата декан Медицинског факултета Униврзитета у Београду – највеће
васпитно образовне установе на Балкану. Први је у СФРЈ почео да користи
ултразвук у дијагостици. Био је стручни консултант више здравствених
установа у ваљевском крају и пружао многе услуге мештанима. Објавио је око
250 стручних и научних радова и свуда проносио име родног места Уз то био је

редовни члан Медицинске академије Српског лекарског друштва, велики
хуманиста и први председник обновљеног Удружења Ваљеваца у Београду.
10.

УЛИЦА ХРАСТОВА – географско обележје

11.

УЛИЦА ТОПОЛСКА – географско обележје

12.

УЛИЦА РАТАРСКА – географско обележје

13.

УЛИЦА КЕСТЕНОВА – географско обележје

14.

УЛИЦА ПОПА ЂОРЂА КОЛЏИЋА.

Ђорђе Ђока Колџић, (Село Крњача општина Прибој 1913 – Попучке, 2005), који
је по препоруци свог ујака патријарха Варнаве завршио призренску
шесторазредну богословију. У Ваљеву је служио војни рок, упознао се и оженио
Зорком Атанацковић са којом је добио два сина оба просветна радника. После
рукоположења у Сремским Карловцима добио је парохију у Лелићу код Ваљева
где се упознаје и дружи са владиком др Николајем (Велимировићем) и др
Јустином (Поповићем) архимандритом манастира Ћелије и продубљује своја
теолошка знања. Од 1952. службује у Рабровици где са својим парохијанима
подиже црквени дом и цркву задужбину Никанора (Савића), проигумана
манастира Хилендар. Пензионисан је као пројереј-ставрафор а пензионерске
дане је проводио у својој кући у Попучкама.
15.

УЛИЦА ИВЕРАК - локални назив географске локације за потес Иверак.

16.
УЛИЦА ЛОШИЊКА - локални назив географске локације за потес
Лошињка.
17.

УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА.

Из Попучака је било преко 80 солунских ратника, којима се споменик налази на
почетку ове улице.
18.

УЛИЦА ЈОРГОВАНА - по називу дрвета (јоргован).

19.УЛИЦА ДЕДА ОБРЕНОВА.
Обрен Јовановић (Тавна у Босни 1915 - Попучке 2002), који је заробљен у
априлском рату 1941.год од Немаца. Логораш је у Немачкој у Есену од 1941.год
до 1945.год. Није имао деце, али је помогао у школовању унука по жениној
линији у факултетском образовању. Обожавао је децу, и често их окупљао
причајући им приче о јунацима из давнина. Деца су га из милоште деда Обрен
звали.
20. УЛИЦА ЉУБОВИЈСКА.
У овој улици већинско становништво је пореклом из Љубовије.
21. УЛИЦА ПОТОЧКА.
Ова улица води ка локалном потоку.
22. УЛИЦА ЛОВАЧКА – по ловцима на локацији улице

23. УЛИЦА ПОЉИЦЕ - локални назив географске локације за потес Пољице.
24. УЛИЦА ШЕВАРИ потес Шевари.

локални назив географске локације за катастарски

25. УЛИЦА ДИВИЋА БРДО - локални назив географске локације за потес брда
(по дивном погледу са брда).
26. УЛИЦА ДРАГОДОЛСКА.
У овој улици већинско становништво је пореклом из Драгодола.
27. УЛИЦА ОРОВИЧКА.
У овој улици већинско становништво је пореклом из
Љубовије.

Оровице села код

28. УЛИЦА КРЧЕВИНА - локални назив географске локације за потес
Крчевина.
29. УЛИЦА ПРЕДУЗЕТНИЧКА.
У овој улици живи неколико познатих предузетника и неколико приватних
предузећа.
30. УЛИЦА ЈОВИШЕ ЧУБРОВИЋА.
Јовиша Чубровић (Попучке,1913- 2000, Ваљево), завршио је гимназију и радио
као судски чиновник у Мионици и Ваљеву. Био је веома агилан глумац
ваљевског КУД Абрашевић. Одиграо је више десетина различитих улога а
најуспешнији је био комедијама Милована Глишића и Бранислава Нушића. Кад
је у Попучкама основано КУД Бошко Стојановић био је редитељ и уметички
руководилац мада у поодмаклим годинама.За заслуге и постигнуте успехе
одликован је орденом заслуга за народ са сребрном звездом 12.05.1972.
године. Остварио је значајан број споредних улога у Филмови: Ужичка
република, Марш на Дрину, Сутјеска и др.
31. УЛИЦА НЕПЧИНСКА - локални назив географске локације за катастарски
потес Непчин.
32. УЛИЦА ЈАКОВА РАДОСАВЉЕВИЋА.
Јаков Радосављевић (1802 – умро средином друге половине XIX века). Потиче
из породице познате под називом Бошњаци, која се у Лелић код Ваљева
доселила из околине Сребренице. Од њих воде порекло тамошњи
Радосављевићи (чији је братственик био и Антоније Јовановић, кнез Ваљевске
нахије тридесетих година XIX века, и владика др Артемије) и Велимировићи од
којих су владике Николај и Јован. Јаков је родоначелник (старије, веће и
познатије) породице Јаковљевића и Радосављевића у Попучкама. Био је први
председник Попучанске општине 1839. године, народни посланик и члан радне
групе за припрему једног Устава Кнежевине Србије.
33. УЛИЦА ПОДБРДСКА - локални назив географске локације (испод брда).

34. УЛИЦА МОЛЕРСКА.
У овој улици се налазе молерске фирме и у њој живи неколико познатих
молера.
35. УЛИЦА ДЕДА ЛАКИНА.
Властимир Станојевић деда Лака (Попучке 1913 – Попучке 1917). Као млад је
служио код богатих домаћина. Тешким радом и трудом стекао је своје имање.
Школовао је сина који је постао угледни доктор као и унучад факултетски
образовао. Врстан беседник, омиљен и вољен од свих. Један од најстаријих
Ваљеваца, живео 104.год. На његовом имању налази се велико насеље, кроз
које ова улица пролази.
36. УЛИЦА ЗАРОЖАНСКА - у овој улици већинско становништво је пореклом
из Зарожја.
37. УЛИЦА СТРУГАНИЧКА - у овој улици већинско становништво је пореклом
из Струганика.
38. УЛИЦА МИЛИЧИНСКА - у овој улици већинско становништво је пореклом
из села Миличиница.
39. УЛИЦА ВОЋАРСКА – географско обележје
40. УЛИЦА ПРОСЛОПСКА - у овој улици већинско становништво је пореклом
из села Прослоп код Пецке.
41. УЛИЦА МИХАИЛА ЈАКОВЉЕВИЋА.
Михаило Мика Јаковљевић, (рођен у имућној сеоској породици 1925. год. у
Попучкама – умро 1968. год. у Београду). Као ученик Средње техничке школе у
Ваљеву блиско је сарађивао са појединим члановима СКОЈ- а. Од октобра
1944. учествовао је у завршним борбама за коначно ослобођење земље.
После рата као техничар радио је у Служби државне безбаности РСУП Србије.
Веома је заслужан за електрификацију родног места Попучке.
42. УЛИЦА МИРОСЛАВА МИЛАНОВИЋА ЛЕВАКА. Мирослав Милановић Левак (Ваљево, 1965. – 1991. Ђелетовци, Хрватска), завршио је
металостругарски занат и радио у РО „Ферум“ у Ваљеву. Међу вршњацима и
познаницима био је не само поштован и цењен већ и обожаван.Активно је
учествовао у раду Културно-уметничког друштва Бошко Стојановић из
Попучака. Као припадник ЈНА погинуо је у борбама за Илачу и Товарник 26.
септембра 1991. године ради очувања суверенитета и територијалног
интегритета бивше СФРЈ.
43. УЛИЦА КРИВОШИЈСКА - по реци Кривошији која протиче кроз село.
44. УЛИЦА КРЕМЕНИЧКА - по реци Кременици која протиче кроз село.
45. УЛИЦА ЦРКВЕНАЧКА – по локалном називу за извор Црквенац.
46. УЛИЦА ДАНКОВИЧКА - локални назив географске локације за катастарски
потес Данковица.

47. УЛИЦА СПАСОВДАНСКА - по сеоској слави - заветини Спасовдан.
48. УЛИЦА ЖИВОЈИНА РАНКОВИЋА.
Живојин Ранковић, (Попучке 1878 - Попучке 1972), Земљорадник и резервни
каплар 3. коњичког ескадрона Дринске дивизије 2. позива. Учествовао је у оба
балканска и Првом светском рату. Починио је више јуначких подвига који су
описани у листу Ратни дневник од 5. новембра 1916. године. Одликован је
Медаљом за храброст, Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са
мачевима
–
највишим
ратним
одликовањем
из
тог
периода.ПРИЛОГ:биографски подаци – књига Милорада Радојчића „Бесмртни
ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918 витезови Карађорђеве звезде“,
издавач Међуопштински историјски архив Ваљева ( рецензије:
49. УЛИЦА РАБАЏИЈСКА.
У овој улици живи неколико познатих рабаџија.

50.УЛИЦА УЧИТЕЉА МИЛАНА РАНИСАВЉЕВИЋА
Милан Ранисављевић, (Лукавац, Ваљево, 1875. – Ваљево 1963). Био је први
учитељ школе у Попучкама и значајно допринео њеном утемељењу. Као
учитељ радио је у Рабровици, Попучкама, Голој Глави, Осечини и Доњој
Грабовици. Важио је за вредног радника и доброг педагога па је бивао и
школски надзорник. Био је учесник Првог светског рата и носилац Ордена
Светог Саве, Албанске споменице и још неких признања. У браку са
колегиницом Надом (Угреновић), која је такође службовала у Попучкама имао
је три сина, сва три факултетски образована (лекара, електроинжењера и
дипломираног правника).
51. УЛИЦА БРЂАНИЈСКА - локални назив географске локације за катастарски
потес Брђанија.
52. УЛИЦА ШКОЛСКА – у овој улици се налази Основна школа.
53. УЛИЦА УЧИТЕЉА МИЛОРАДА ГРБИЋА.
Милорад Грбић, (Попучке, 1866. - Лозница, 1942.). Био је учитељ у више места
а преко двадесет година у родном селу. Поред рада са ђацима описмењавао је
мештане, развијао земљорадничко задругарство, ширио књигу у народу,
организовао читалачке часове, дилетантске и спортске дружине. Доста је
радио на унапређењу пољопривреде кроз утицај на гајење расне стоке и
живине, избор нових и квалитетнијих ратарских и повртарских култура,
калемљење воћа. Важио је за једног од најбољих пчелара у Србији и годинама
био председник Пчеларског друштва у Ваљеву. У Старом Аџибеговцу биран је
и за народног посланика а учествовао и у ратовима 1885. и 1912-1918. године.
54. УЛИЦА ВЛАДАНА МАТИЋА.
Владан Матић, (Попучке, 1926. – Попучке, 2013.). Био је наставник и професор
математике који је био у сталном радном односу у Средњој пољопривредној

школи у Ваљеву. Хонорарно је предавао у Ваљевској гимназији, Средњој
медицинској и још неким школама. Стално је живео и радио у месту рођења.
Био је вредан, радан, комуникативан и дружељубив. Поред извршавања својих
редовних радних обавеза активно се бавио и пољопривредном производњом.
Као цењен и угледан човек у свом селу допринео је да бројна сеоска деца
наставе школовање у средњој и вишој школи, па и на факултетима.
55. УЛИЦА ЈАРУЖАНСКА - локални назив географске локације за катастарски
потес Јаруге.
56. УЛИЦА СВЕШТЕНИКА МИЛОША ТЕРЗИЋА. Милош Терзић, (1871. год.
Попучке - Куманово 7. јула 1913. године). Рођен је у породици која је дала
седам свештеника. Као свештеник – парох 3. ваљевске парохије, хонорарно је
предавао и веронауку у Ваљевској гимназији. Основао је и годинама био
председник Певачког друштва „Венац“ у Ваљеву. Завршио је шестомесечни
метеоролошки курс, био оснивач и шеф метеоролошке станице у Ваљеву.
Бивао је председник земљорадничке задруге и Друштва за чување народног
здравља, повереник Српског књижевног гласника и Српске књижевне задруге у
Ваљеву. Као војни свештеник 5. пешадијског пука Дринске дивизије 1. позива
учествовао је у балканским ратовима. После великих напора издржаних пред
Скадром и на Овчем пољу оболео од колере од чега је и умро.
57. УЛИЦА ДОЊИ ПОТЕС - локални назив географске локације за катастарски
потес Доњи Потес.
58. УЛИЦА БОГОЉУБА НИЋИФОРОВИЋА УЧЕ.
Богољуб Нићифоровић, (Попучке, 1929. – Попучке, 2003.), Као учитељ радио у
селима у околини Тузле; био учитељ и директор школа у Ставама и Стубу код
Ваљева. Од 1962. до 1983. био је учитељ у свом родном месту и значајно
допринео прерастању школе у Попучкама из четворазредне у осмогодишњу.
Активно је учествовао у друштвеном животу своје средине зашто је добио
више одликовања и других јавних признања. У списима предмета достављени
извори биографских података.
59. УЛИЦА ЗАБРАНСКА - локални назив географске локације потеса Забран.
60. УЛИЦА ШУМСКА – географско обележје
61. УЛИЦА ЗЕЛЕНИ ГАЈ - локални назив географске локације потеса Зелени
Гај.
62. УЛИЦА ПАЉЕВИНЕ - локални назив географске локације за катастарски
потес Паљевине.
63. УЛИЦА КОЛУБАРСКИ ПУТ – по реци Колубари.
64. УЛИЦА др СЛОБОДАНА НИЋИФОРОВИЋА.
Слободан Нићифоровић,(Попучке, 1930. –2011. Шабац). Лекар који је највећи
део свог радног века провео на руководећим радним местима у здравству. Био
је вишегодишњи директор Дома здравља у Владимирцима, директор Болинце
или Медицинског центра у Шапцу и од 1979. до 1991. године директор

Регионалног завода за јавно здравље у Шапцу. Биран је и за народног
посланика.
65. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА – у овој улици се налази сеоска воденица
66. УЛИЦА ЈАНКА ЗАЗИЋА.
Јанко Зазић је живео у другој половини XVIII и почетком XIX века (за који
период нису вођене матичне црквене књиге). Рођен у једној од виђенијих
породица не само у Попучкама већ и Ваљевској нахији, блиских сродника
Ненадовића из Бранковине која је изнедрила више знаменитих личности.
После више сукоба са Турцима браћа Јанко, Милован, Јован и Јеврем прешли
су у Скелу код Обреновца, где и сада постоји бројна породица Зазића. Јеврем
се вратио у Попучке и ту живео до смрти. Од њих воде порекло: Јелисавчићи,
Рашићи, Нићифоровићи, Чубровићи, Јеремићи, Мирковићи, Кузмановићи и
Даниловићи. Јанко као утицајан човек, сеоски кнез и поуздани јемац помиње се
у писму кнеза Алексе Ненадовића аустријском мајору Митизеру, јануара 1803,
које је било непосредни повод за сечу кнежева у Србији. Новцем, оружјем,
муницијом и на друге начине помагао је Први српски устанак. Био један од
потписника који су тражили новчани зајам од земунских трговаца. Даривао је
цркву у Рабровици. Јован је био учесник оба српска устанка, а у његовој
кошари боравили су Ненадовићи после пропасти I српског устанка. Милован је
био веома цењена и поштована личност у предустаничкој Србији и истицао се у
пребацивању Срба преко Саве за време устанака.
67. УЛИЦА ЧУБРОВИЋА ПУТ.
Михаило Чубровић (Попучке 1894- 1997. Попучке).Учесник Балканских ратова
на обезбеђењу објеката (пруга, мостова и др.) У великом рату - Првом светком
рату учествовао је као борац и болничар Дринске дивизије у Церској и
Колубарској битци. Био је болничар у Ваљевској болници током велике
епидемије тифуса. 1915. године повлачи се са српском војском преко Албаније
и стиже на острво Крф, а после опоравка одлази на Солунски фронт и
учествује у пробоју и биткама за ослобођење земље. Са једним официром, док
им се јединица налазила у Аранђеловцу, први долазе у Ваљево, које су
Аустријанци напустили. По завршетку рата, остаје још годину дана у војсци
(Осијек), а потом 1920. је демобилисан. Носилац је Албанске споменице. После
рата, заједно са братом Мијаилом, опоравио је запуштено домаћинство и
имање, а посебно су били поносни јер су први у Попучкама направили кућу од
печене цигле. После окупације 1941. био је заробљен од стране Немаца, и
упућен у заробљенички логор. У близини Апатина, са још неколико Ваљеваца
успео је да побегне из заробљеничког транспорта и да се врати кући. После
рата узима учешће у свим акцијама у изградњи села (школа, путеви, задружни
дом...).Посебно је био активан у црквеном животу. Био је у више наврата члан
црквеног одбора, у време док је старешина Цркве Светог Николе у Рабровици
био наш знаменити Божидар Мијач.
Михаило Чубровић живео је са породицом у кући која се налази у овој улици за
коју се од стране Комисије предлаже да носи назив „ Улица Чубровића пут“.

Породица Чубровић је поред Михаила Чубровића дала више бораца у Првом
и Другом светском рату. Слободан Чубровић (1924-1985), учесник Другог
светског рата, прошао цео Сремски фронт и са ослободилачком војском ушао у
Загреб. Здравко Чубровић (1925-2000), учесник Другог светког рата и са
нашом војском стигао до Трста. Милиша Чубровић (1925-2006),учесник Другог
светског рата од 1944-1945. Више пута је рањаван, а 1945. постаје тежак војни
инвалид.Од тада живи у предметној улици са скромним примањима одгајао је
два сина, од којих је један учесник рата од 1991. године.
Предлог да се назив ове улице одреди по Михаилу Чубровићу предложила је
породица Бранислава Чубровића са потписницима 15 власника кућа у овој
улици и Милован Чубровића испред породица које живе у овој улици да се
назив одреди по породици Чубровић.Узимајући све предлоге и методологију
рада о одређивању назива улица по презимену породице Комисија предлаже
назив „Улица Чубровића Пут“.
68. УЛИЦА ПАШЊАЧКА – географско обележје
69. УЛИЦА ВЕЉЕ ЈЕРЕМИЋА.
Велибор Веља Јеремић, (Попучке, 1954. – Београд, 1984.) Завршио Средњу
пољопривредну школу и радио у Ваљевском „Крушику“ и као приватни
таксиста. Иако је млад умро афирмисао се као један од најбољих фудбалера у
селу. Најпре је играо у сеоској лиги а потом за ФК Полет из Попучака, који се
такмичи у општинској и међуопштинској лиги. Играо је лево крило и био познати
голгетер. Имао је понуда да пређе у клубове који се такмиче у вишем рангу али
није хтео да иде из родног места. Годинама је у Попучкама организован
фудбалски турнир у његову част који је носио његово име.
70. УЛИЦА ПОДВОЖЊАЧКА – по подвожњаку који се налази у овој улици
71. УЛИЦА МИЛАНА ЈАКОВЉЕВИЋА ЈАРЕТА.
Милан Јаковљевић- Јаре, (Попучке, 1951. – Попучке, 2002.), завршио је Средњу
пољопривредну школу и одлично играо фудбал. Наступао је за ваљевске
фудбалске клубове Борац, Крушик и Будућност, Подгорку из Осечине,
Јединство из Уба, Металург из Смедерева, Младост из Лознице и Задругар
из Лајковца. По завршетку активног играња фудбала посветио се тренерском
позиву. Као тренер веома успешно је водио ФК Полет из Попучака. Користећи
своје знање, вештине и искуство подигао је ниво њихове игре знатно изнад
дотадашњег такмичења.
72. УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА- у овој улици се налази више занатлијских радњи и
у њој живи неколико познатих занатлија.
73. УЛИЦА ДОЊИ ЛУГ - локални назив географске локације за потес Доњи Луг.
74. УЛИЦА КАНАЛСКА – ова улица се простире поред канала.
75. УЛИЦА ГРМОВА – 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.
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