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 И ЗАСЕOКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
СЕДЛАРИ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту
Седлари, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Седлари, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА СВЕТОМИРА ЂУКИЋА - чија траса почиње између границе
насељеног места Ваљево и кп 163, простире се делом кп 166 и целом
дужином кп 278, кп 563, кп 17 (КО Стрмна Глава) и кп 760. Улица
завршава на граници насељеног места Јовања, између кп 761 и кп 759,
КО Седлари; представља део државног пута IIА реда бр. 170.
2. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - чија траса почиње од улице Светомира
Ђукића, између кп 282/8 и кп 282/2, пролази између кп 282/10 и кп 282/11
и завршава између кп 282/12 и кп 282/10, КО Седлари.
3. УЛИЦА МАЛИНАРСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 283/6 и кп 283/11, простире се целом дужином кп 283/12и
завршава између кп 283/1 и кп 283/7, КО Седлари.
4. УЛИЦА ЈАБЛАНСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 284/15 и кп 284/14, простире се делом кп 284/28 и целом
дужином кп 284/1 и завршава између кп 284/22 и кп 284/21, КО Седлари.
5. УЛИЦА ШУМАРСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 556/7 и кп 558/2, простире се целом дужином кп 557, делом кп
530, кп 548, кп 297/1 и пролази кроз кп 930, кп 549/1 и кп 549/2. Улица
завршава између границе насељеног места Ваљево и кп 297/3, КО
Седлари.

6. УЛИЦА МЕДВЕДНИЧКА - чија траса почиње од улице Шумарске, између
кп 557 и кп 558/15, простире се делом кп 558/12, кп 559 и пролази кроз кп
930, кп 528/2, кп 526 и кп 522. Улица завршва на кп 499, КО Седлари.
7. УЛИЦА СВЕТЕ ПЕТКЕ - чија траса почиње од улице Шумарске, између
кп 537/1 и кп 553, простире се делом кп 530 и завршава између кп 534 и
кп 526, КО Седлари.
8. УЛИЦА ПУТНИЧКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 160 и кп 165, простире се целом дужином кп 163, кп 119, кп
130/16 и пролази између кп 129/1 и кп 130/4. Улица завршава између кп
130/6 и кп 130/7, КО Седлари.
9. УЛИЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА - чија траса почиње на раскрсници улице
Путничке и улице Бобијске, између кп 130/7 и кп 160, простире се целом
дужином кп 171 до предложене улице број 12. Улица завршава између кп
168/1 и кп 182/1, КО Седлари.
10. УЛИЦА БОБИЈСКА - чија траса почиње на раскрсници улице Путничке
и улице Јустина Поповића, између кп 130/6 и кп 131/2, простире се
делом кп 128 и завршава између кп 130/1 и кп 122/1, КО Седлари.
11. УЛИЦА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА - чија траса почиње од улице
Бобијске, између кп 127/3 и кп 131/1, простире се делом кп 127/1 и
завршава између кп 127/4 и кп 127/9, КО Седлари.
12. УЛИЦА БОЖИЋНА - чија траса почиње од улице Бобијске, између кп
219/1 и кп 162/4, простире се делом кп 185/1 и завршава између кп 199/1
и кп 183/5, КО Седлари.
13. УЛИЦА РИБАРСКА - чија траса почиње од улице Божићне, између кп
162/16 и кп 162/12, простире се делом кп 162/20 и завршава између кп
162/19 и кп 162/8, КО Седлари.
14. УЛИЦА ПАСТИРСКА - чија траса почиње од улице Божићне, на кп
167/7, пролази кроз кп 167/6 и завршава између кп 167/9 и кп 167/5, КО
Седлари.
15. УЛИЦА ПИВАРСКА - чија траса почиње од улице Божићне, између кп
167/12 и кп 167/19, простире се целом дужином кп 167/20 и делом кп
167/18 и завршава између кп 167/25 и кп 167/15, КО Седлари.
16. УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА - чија траса почиње почиње од
улице Божићне, на кп 217/2, пролази кроз кп 216/4, кп 215/3 и кп 215/2.
Улица завршава на кп 203/1, КО Седлари.
17. УЛИЦА ИЗВОРСКА - чија траса почиње од улице Божићне, између кп
182/2 и кп 183/3, простире се делом кп 182/6 и пролази кроз кп 181, кп
172, кп 173/1, кп 177 и кп 868/1. Улица завршава на кп 868/2, КО
Седлари.

18. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса почиње од улице Светомира
Ђукића, између кп 277/20 и кп 228/5, простире се делом кп 1931 и
завршава између кп 271/2 и кп241/1, КО Седлари.
19. УЛИЦА ЋЕЛИЈСКА - чија траса почиње од улице Ђурђевданске,
између кп 230/4 и кп 222/3, простире се делом кп 229 и завршава између
кп 233 и кп 211, КО Седлари.
20. УЛИЦА ОСТРОШКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 276/4 и кп 276/1, простире се делом кп 276/3 и завршава
између кп 276/17 и кп 276/23, КО Седлари.
21. УЛИЦА РОСУЉСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 274/12 и кп 274/2, простире се целом дужином кп 274/16 и
завршава између кп 274/11 и кп 274/15, КО Седлари.
22. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА - чија траса почиње од улице Светомира
Ђукића, између кп 273 и кп 274/4, простире се целом дужином кп 272/8 и
завршава између кп 272/6 и кп 272/9, КО Седлари.
23. УЛИЦА ДЕТЕЛИНСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 264/2 и кп 271/1, простире се делом кп 271/21 и завршава
између кп 271/9 и кп 271/6, КО Седлари.
24. УЛИЦА ЛОВАЧКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 267/3 и кп 267/14, простире се делом кп 267/2 и целом
дужином кп 267/1 и завршава између кп 267/12 и кп 267/2, КО Седлари.
25. УЛИЦА МАЈДАНСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 825/1 и кп 825/3, простире се делом кп 825/1 и завршава
између кп 825/9 и кп 825/6, КО Седлари.
26. УЛИЦА ТЕШЊАРСКА - чија траса почиње од улице Светомира Ђукића,
између кп 785/1 и кп 780/4, простире се делом кп 783 и завршава између
27. УЛИЦА МИХОЉСКА - чија траса почиње од улице Ивана Пуцеља,
између кп 315 и кп 314/1, простире се делом кп 933 и завршава између
кп 630 и кп 450, КО Седлари.
28. УЛИЦА ВИДОВДАНСКА - чија траса почиње од улице Михољске,
између кп 638/5 и кп 630, простире се делом кп 633, пролази кроз кп
620/4, кп 619/5, кп 619/6, кп 590/1, кп 590/2, кп 591/2 и кп 592. Улица
завршава на кп 595/2, КО Седлари.
29. УЛИЦА ОРАХОВАЧКА - чија траса почиње на раскрсници улице
Платана и улице Светог Саве, између кп 99 и кп 37, простире се делом
кп 932/1 и пролази кроз кп 932/4, кп 70/4, кп 70/1 и кп 70/5. Улица
завршава на граници насељеног места Ваљево, на кп 68, КО Седлари.
30. УЛИЦА ПЛАТАНА - чија траса почиње на раскрсници улице Ораховачке
и улице Светог Саве, између кп 430 и кп 429/3, простире се делом кп 420
и завршава између кп 472 и кп 418, КО Седлари.

31. УЛИЦА ПОТОЧКА - чија траса почиње од улице Платана, између кп
440/2 и кп 467, простире се целом дужином кп 457 и завршава између кп
458 и кп 454, КО Седлари.
32. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - чија траса почиње на раскрсници улице
Ораховачке и улице Платана, између кп 430 и кп 36/2, простире се делом
кп 932/1 и кп 938 и завршава између границе насељеног места Седлари
и кп 1650, КО Златарић; представља заједничку улицу са насељеним
местом Јовања.
33. УЛИЦА СТРАХИЊИЋА БАНА - чија траса почиње од улице Светог
Саве, између кп 437/1 и кп 695, простире се делом кп 438 и завршава
између кп 439/1 и кп 433/2, КО Седлари.
34. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА - чија траса почиње од улице Попарски Пут,
између кп 148/6 и кп 147/1 и завршава између кп 148/4 и кп 147/1, КО
Седлари.
35. УЛИЦА ШЉИВАРСКА - чија траса почиње од улице Попарски Пут,
између кп 146/2 и кп 147/2, простире се делом кп 148/3 и завршава
између кп 148/3 и кп 146/3, КО Седлари.
36. УЛИЦА ТОПОЛСКА - чија траса почиње од Попарског пута између кп
149/5 и кп 152/1, простире се целом дужином кп 150 и делом кп 149/10 и
завршава између кп 149/4 и кп 149/9, КО Седлари.
37. УЛИЦА СЕДЛАРСКА - чија траса почиње од Попарског пута, на кп
13217/1 (КО Ваљево), простире се делом кп 158/12 и пролази кроз кп
158/14 и кп 886/1. Улица завршава између кп 886/1 и кп 886/8, КО
Седлари.
У насељеном месту Седлари одређује се назив засеока и то :
1. ЗАСЕЛАК БАГРЕМОВО СОКАЧЕ - који обухвата кп 835/7, кп 254/2, кп
257/1, кп 842/1, кп 843/1, кп 845/1 и кп 904, КО Седлари.

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 Седлари, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од 12.07.2018. 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. 015-05-00040/2019-24 од 26.02.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-19/2019-04
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 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 и засеока у насељеном месту Седлари, 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 Седлари израђеног од стране Републичког геодетског завода од
12.07.2018. год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр.
015-05-00040/2019-24 од 26.02.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА СВЕТОМИРА ЂУКИЋА –општепозната личност.

Светомир
Ђукић (Ражана код Косјерића, 29.
мај 1882 — Дуизбург 19.
октобар 1960). Меморијалана атлетска трка „Генерал Ђукић“ је
манифестација града Ваљева и одржава се сваке гподине октобра
месеца на локацији ове улице - на стази Платани – Јовања – Платани у
дужини од 10,5 км. Трка се одржава на дан када је Светомир Ђукић, тада
поручник, 1906. године организовао пешачку трку која је била прва
атлетска манифестација на територији Србије, а тај дан је био и почетак
рада Српског олимпијског комитета. Атлетска трка „Светомир Ђукић“
уврштена је у ред спортских атлетских такмичења у нашој земљи, а
организује се годинама у знак сећања на оснивача Олимпијског комитета
генерала Ђукића. Ђукић је био пионир и зачетник Олимпијског комитета
и тако отворио врата наше земље за учешће у свим каснијим спортским
међудржавним такмичењима.
2. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – општепозната историјска личност
3. УЛИЦА МАЛИНАРСКА – по малинама на локацији
4. УЛИЦА ЈАБЛАНСКА – уобичајен назив за географску локацију
5. УЛИЦА ШУМАРСКА - по шумама на локацији
6. УЛИЦА МЕДВЕДНИЧКА – по планини Медведник
7.УЛИЦА СВЕТЕ ПЕТКЕ – светиња
8.УЛИЦА ПУТНИЧКА – по фреквенцији путника
9.УЛИЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА – општепозната религијска личност и
светац
10. УЛИЦА БОБИЈСКА – локални назив за географску локацију
11.УЛИЦА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА- опште позната историјска личност
12.УЛИЦА БОЖИЋНА – по верском празнику

13.УЛИЦА РИБАРСКА – по многобројним риболовцима мештанима
14.УЛИЦА ПАСТИРСКА – по пастирима
15.УЛИЦА ПИВАРСКА – у близини ваљевска пивара
16.УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА –
17.УЛИЦА ИЗВОРСКА – по изворима на локацији
18. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА – по најбројнијој Слави у селу
19.УЛИЦА ЋЕЛИЈСКА – на правцу за манастир Ћелије
20.УЛИЦА ОСТРОШКА – по поштовању манастира Острог
21. УЛИЦА РОСУЉСКА – уобичајен назив за географску локацију
22.УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА – општепозната историјска личност
23.УЛИЦА ДЕТЕЛИНСКА – уобичајен назив за географску локацију
24.УЛИЦА ЛОВАЧКА – по ловцима мештанима
25.УЛИЦА МАЈДАНСКА – по каменолому
26.УЛИЦА ТЕШЊАРСКА – стари део Ваљева
28.УЛИЦА МИХОЉСКА – по верском празнику
29.УЛИЦА ВИДОВДАНСКА – по верском празнику
30.УЛИЦА ОРАХОВАЧКА – по заступљености ораха
31.УЛИЦА ПЛАТАНА – по заступљености платана
32.УЛИЦА ПОТОЧКА- по многобројним потоцима
33.УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ – опште позната историјска и религијска личност
34.УЛИЦА СТРАХИЊИЋА БАНА – опште позната историјска личност
36.УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – опште позната историјска личност
37. УЛИЦА ШЉИВАРСКА – шљиварски крај
38. УЛИЦА ТОПОЛСКА – по заступљености топола
39.УЛИЦА СЕДЛАРСКА – по називу села Седлари
Образложење назива засеока:
1. ЗАСЕЛАК БАГРЕМОВО СОКАЧЕ – локални назив географске локације
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

