
  
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 ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

ГОЛА ГЛАВА 
 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Гола 
Глава, на територији града Ваљева. 
 

Члан  2. 
  У насељеном месту Гола Глава, одређују се називи улица и то : 
 

1. УЛИЦА ЈАУЋАНСКА - чија траса се простире целом дужином кп 3254 КО Гола 
Глава; 

 
2. УЛИЦА ДУШАНОВА - чија траса почиње од улице Јаућанске, пролази кроз кп 

2278,, простире се делом 3271 и завршава се на расксници двеју предложених 
улица бр. 5 и бр. 6 између кп 2085 и кп 2206, КО Гола Глава. 
 

3. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - чија траса почиње  од улице Јаућанске, између кп 
2310/4 и кп 2309, простире се целом дужином кп 2301 и завршава се између кп 
2259 и кп 2257, КО Гола Глава. 
 

4. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Душанове и 
улице Светогорске, између кп 2206 и кп 2199, простире се делом кп 3255 и 
завршава се између кп 2619 и кп 2637/1, КО Гола Глава. 
 

5. УЛИЦА ЦЕРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице Душанове и улице 
Светогорске, између кп 2085 и кп 2199, простире се делом кп 3255, кп 3256 и 
завршава се између кп 490 и кп 502/1, КО Гола Глава. 
 

6. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - чија траса почиње од улице Церске, између кп 
2095 и кп 1970, простире се делом кп 3255, кп 1982, целом дужином кп 389 и 



завршава се на кп 375/2, код кп 375/1, КО Гола Глава.   
 

7. УЛИЦА ВОЗНИЧКА - чија траса почиње од улице Церске, између кп 411 и кп 
415/1, простире се целом дужином кп 399 и завршава се између кп 398/2 и кп 
420, КО Гола Глава. 
 

8. УЛИЦА ЛИПА - чија траса почиње од улице Светогорске, између кп 2167/3 и кп 
2618, простире се делом кп 3270, пролази кроз кп 2153, кп 2157/2, простире се 
делом кп 2370, кп 3269 и завршава се између кп 532/2 и кп 1579/1, КО Гола 
Глава. 
 

9. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње између 
границе са насељеним местом Радуша и кп 1006/1, простире се целом 
дужином кп 3302, кп 3251, кп 3301, делом кп 713 (КО Радуша), целом дужином 
кп 3250, кп 3299 (КО Гола Глава), и завршава се између кп 555/1 (КО Дружетић) 
и кп 1 (КО Гола Глава); представља зајеничку улицу са насељеним местом 
Слатина (општина Уб) и Дружетић (општина Коцељева). 
 

10. УЛИЦА ВОЈИНА СОФРОНИЋА - чија траса почиње од улице Пилота Миленка 
Павловића, између кп 203 и кп 116/2, простире се целом дужином кп 3252, 
простире се делом кп 3253, кп 3266 и завршава се између кп 2756 и кп 2762/3, 
КО Гола Глава.  
 

11. УЛИЦА КОЛУБАРСКА - чија траса почиње од улице пилота Миленка 
Павловића, између кп 92/1 и кп 859, простире се делом кп 3293, кп 838 и 
завршава се између кп 840/1 и кп 830, КО Гола Глава. 
 

12. УЛИЦА НЕЗНАНОГ ЈУНАКА - чија траса почиње од улице пилота Миленка 
Павловића, између кп 860/2 и кп 864 простире се делом кп 890 и завршава се 
између кп 889 и кп 884/3, КО Гола Глава. 
 

13. УЛИЦА ВОЈИНА МАРКОВИЋА - чија траса почиње од улице Војина 
Софронића, између кп 724 и кп 814/1, простире се целом дужином кп 840/2 и 
завршава се између кп 727/2 и кп 823/1, КО Гола Глава. 

 
14. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА - чија траса почиње од улице Војина Софронића, 

пролази кроз кп 672, кп 674, кп 676/2, кп 678/1 и завршава се на 678/2, КО Гола 
Глава. 
 

15. УЛИЦА ДРАГОСЛАВА ИВКОВИЋА - чија траса почиње од улице Војина 
Софронића, између кп 1724 и кп 2807, простире се делом кп 3262 и завршава 
се између кп 3264 и кп 1358/2, КО Гола Глава. 
 

16. УЛИЦА РАДНИЧКА - чија траса почиње од раскрснице улице Војина 
Марковића и улице Ловачке, између кп 1338 и кп 1358/2, простире се делом кп 
3262, целом дужином кп 1287, делом кп 1288 и завршава између кп 1283 и кп 
3247, КО Гола Глава. 
 

17. УЛИЦА ЛОВАЧКА - чија траса почиње од раскрснице улице Војина Марковића 
и улице Радничке, између кп 1377/2 и кп 1335/2, простире се целом дужином 
кп 3264 и завршава између кп 3265 и кп 1109, КО Гола Глава. 
 



18. УЛИЦА НАРОДА ЈАПАНА - чија траса почиње од улице Радничке, између кп 
1269/1 и кп 3247, простире се делом кп 3262, целом дужином кп 1269/2, кп 
1211/2, кп 1213/3, кп 3260 и завршава се између кп 1190 и кп 3247, КО Гола 
Глава. 
 

19. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - чија траса почиње од улице Народа Јапана, између 
кп 3148 и кп 1261, простире се делом кп 3275/2, кп 3137 и завршава се између 
кп 3139/2 и кп 3136/2, КО Гола Глава. 
 

20. УЛИЦА БРЕСТОВА - чија траса почиње од улице Кнеза Милоша, између кп 
1034 и кп 3160/7, простире се делом кп 3261, целом дужином кп 1045, делом 
кп 1238/1 и завршава се између кп 1237 и кп 1239/2, КО Гола Глава. 
 

21. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - чија траса почиње између кп 881 (КО Слатина) и кп 
3168/2 (КО Гола Глава), простире се делом кп 3286 и завршава се између кп 
790 (КО Слатина) и кп 3261 (КО Гола Глава); представља заједничку улицу са 
насељеним местом Слатина.  
 

22. УЛИЦА ПАЛАНАЧКА - чија траса почиње од улице Војина Софронића, између 
кп 2758 и кп 1793, простире се делом кп 3267 и завршава се између кп 653 и кп 
750, КО Гола Глава. 
 

23. УЛИЦА ШЉИВАРСКА - чија траса почиње од улице Паланачке, између кп 635 
и кп 1516, простире се делом кп 3257 и завршава се између кп 603/2 и кп 631, 
КО Гола Глава. 
 

24. УЛИЦА ЗМАЈА ОД НОЋАЈА - чија траса почиње од улице Паланачке, између 
кп 1057/4 и кп 1512, простире се целом дужином кп 1508, кп 1482/5 и завршава 
се између кп 1482/2 и кп 1482/3, КО Гола Глава. 
 

25. УЛИЦА МАЉЕНСКА - чија траса почиње између кп 28/2 (KO Рабас) и кп 2671 
(КО Гола Глава), простире се делом кп 3294 и завршава се између кп 6 (КО 
Рабас) и кп 2664/3 (КО Гола Глава); представља зајеничку улицу са 
насељеним местом Рабас. 
 

26. УЛИЦА МИЛИВОЈА ЈАНКОВИЋА - чија траса почиње између кп 1398/2 (КО 
Оглађеновац) и кп 2501 (КО Гола Глава), простире се делом кп 3296 (КО Гола 
Глава), целом дужином кп 2646 (КО Оглађеновац), делом кп 3297 (КО Гола 
Глава) и завршава се између кп 1330/2 (КО Оглађеновац) и кп 2425 (КО Гола 
Глава); представља зајеничку улицу са насељеним местом Оглађеновац. 
 
 

У насељеном месту Гола Глава одређују се називи заселака, и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК ГОРЊА ЈАУТИНА – који обухвата кп 269/1, КО Гола Глава. 2.  
2. ЗАСЕЛАК ДОЊА ЈАУТИНА - обухвата делове кп 2349, кп 2393 и кп 2931/1, 

КО Гола Глава. 
3. ЗАСЕЛАК ПАЛАНКА  - обухвата делове кп 2551/2 и кп 2931/1, КО Гола Глава. 
4. ЗАСЕЛАК БОШКОВИЋИ - обухвата део кп 1077, КО Гола Глава. 
5. ЗАСЕЛАК ОСРЕДАК - обухвата кп 555, кп 592, кп 551, кп и део кп 550, КО 

Гола Глава. 
6. ЗАСЕЛАК ЦЕНТАР - обухвата кп 1841 и део кп 1842, КО Гола Глава. 



7. ЗАСЕЛАК БРЂАНИ - обухвата кп 3162/1 и део кп 3262/5, КО Гола Глава. 
8. ЗАСЕЛАК БАЛАЧКА - обухвата кп 3190/1, КО Гола Глава. 

 
Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и 
заселака 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 заселака из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату 

уличног система за насељено место Гола Глава, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 24.05.2018. године. 

 
 Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и 
заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00183/2019-24 од 30.07.2019.године. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-118/2019-04 

 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

                                       Милорад Илић 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 93. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-
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) 
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 
заселака у насељеном месту Гола Глава, 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 Гола Глава израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 24.05.2018. 
године. 
 
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној 
сагласности  за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-05-
00183/2019-24 од 30.07.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1. УЛИЦА ЈАУЋАНСКА – уобичајени локални назив за локацију  

2. УЛИЦА ДУШАНОВА – општепозната личност 

3. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - општепозната личност 

4. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА – по Светој Гори 

5. УЛИЦА ЦЕРСКА – по планини Цер  

6. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА – географско обележје 

7. УЛИЦА ВОЗНИЧКА- уобичајени локални назив локације 

8. УЛИЦА ЛИПА- географско обележје 

9. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – општепозната личност 

10. УЛИЦА ВОЈИНА СОФРОНИЋА – општепозната личност, народни херој 

11. УЛИЦА КОЛУБАРСКА – по колубарском округу 

12. УЛИЦА НЕЗНАНОГ ЈУНАКА- у спомен свим погинулим борцима из насељеног 

места у свим ратовима 

13. УЛИЦА ВОЈИНА МАРКОВИЋА – већ добијена сагласност за назив у Одлуци 

за називе улица у насељеном месту Јасеница, улица број 9. 

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 рецитал „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. 

14. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – по Светој Гори 

15. УЛИЦА ДРАГОСЛАВА ИВКОВИЋА 

Драгослав Ивковић ( Гола Глава 04.02.1933-18.04. 2010. Ваљево). Након 

завршене гимназије у Ваљеву студирао је грађевински факултет у Сарајеву и 

дипломирао 1960. године. Ради је у Добоју 1970., затим у фирми „Прогрес“ у 

Ваљеву, а од 1975. до 1980. радиуо у предузећу „Техноград“. Од 1980. до 1996. 

радио у „Индустроном“. Драгослав Ивковић је увек помагао своје родно место, 

велики допринос дао је у изградњи цркве у Голој Глави и доприносио развоју села, 

на чему су му захвални сви мештани Голе Главе и околине. Мештани улице 

предлажу да улица носи назив по њему као знак сећања на његов допринос 

развоју села. 

16. УЛИЦА РАДНИЧКА - уобичајени назив за локацију 

17. УЛИЦА ЛОВАЧКА - по ловцима мештанима 

18. УЛИЦА НАРОДА ЈАПАНА - донација за иградњу моста  

19. УЛИВА НИКОЛА ТЕСЛА - општепозната личност 

20. УЛИЦА БРЕСТОВА - географско обележје 

21. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - даље у Голој Глави заједничка са Слатином 

УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША, а претходно Бранковина _Слатина на истом правцу 

„УЛИЦА РОМСКА“ 

22. УЛИЦА ПАЛАНЧАНСКА - уобичајени назив за локацију 

23. УЛИЦА ШЉИВАРСКА - географско обележје 

24. УЛИЦА ЗМАЈА ОД НОЋАЈА - општепозната личност 

25. УЛИЦА ШЉИВАРСКА - географско обележје 

26. УЛИЦА МИЛИВОЈА ЈАНКОВИЋА - дата сагласност за назив улице по овој 

личности у Одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту 

Оглађеновац.  

Јанковић Миливој , од оца Милана ; рођен 02.11.1926. године у Оглађеновцу; по 

занимању дипл.правник, живео у Ваљеву у ул. Др. Пантића 21. Умро је 2012. 

године у Ваљеву, сахрањен у Оглађеновцу. Миливој је учесник НОР-а од 1943-

1945. године и био је дугогодишњи председник  Општине Ваљевска Каменица (од 

1953-1963). Био је народни посланик од 1962-1966 године, у Скупштини 

Републике Србије. По истеку посланичког мандата и гашења Општине у 

Ваљевској Каменици 1966. године Миливој је радио на високим руководећим 

функцијама у Општини Ваљево у Међуопштинској регионалној заједници у Шапцу. 

Био је у браку са Олгом и имао двоје деце. Миливој је пензионерске дане провео 

у родном Оглађеновцу где је службовао и живео. 

 



Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК ГОРЊА ЈАУТИНА - катастарски потес 

2. ЗАСЕЛАК ДОЊА ЈАУТИНА - катастарски потес 

3. ЗАСЕЛАК ПАЛАНКА - катастарски потес 

4. ЗАСЕЛАК БОШКОВИЋИ – по презимену фамилије која живи на локацији 

5. ЗАСЕЛАК ОСРЕДАК - катастарски потес 

6. ЗАСЕЛАК ЦЕНТАР – уобичајени локални назив мештана 

7. ЗАСЕЛАК БРЂАНИ - катастарски потес 

8. ЗАСЕЛАК БАЛАЧКА - катастарски потес 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 


