
     
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  

ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 
 

 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Горње Лесковице, одређују се називи улица и то : 
 
1. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса се простире од границе са насељеним 
местом Доње Лесковице и од кп 2609, дуж кп 532, 2621, 2613, 206, 2611 и 2620 све до 
пута на кп 2613, КО Горње Лесковице. 
 
2. УЛИЦА ЂУРИЋА СОКАЧЕ - чија траса се простире од улице Иве Андрића и од кп 
2625, дуж кп 393 и 2626 све до кп 414 и 407, КО Горње Лесковице. 
 
3. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - чија траса се простире од границе са насељеним местом 
Доње Лесковице и од кп 466, дуж кп 2609, 2625, 2612 и 309/2 све до кп 13 и 14, КО 
Горње Лесковице. 
 
4. УЛИЦА КУШАЧКА - чија траса простире од улице Иве Андрића и од кп 2625, дуж 
кп 507, 512, 358 и 359 све до кп 2613, КО Доње Лесковице. 
 
5. УЛИЦА ХЕРОЈА СТОЈАДИНА МИРКОВИЋА - чија траса се простире од улице 
Кушачке и од кп 587/1, дуж кп 358 св до кп 309/1, КО Доње Лесковице. 
 
6. УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА - чија траса се простире од улице 
Ђурђевданске и од кп 206, дуж кп 200 све до кп 223/3 и 224, КО Горње Лесковице. 
 
7. УЛИЦА ВОЖДА КАРАЂОРЂА- чија траса се простире од улице Ђурђевданске и 



од кп 239/2 дуж кп 2611 све до кп 56/3 и 116/1, КО Горње Лесковице. 
 
8. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса се простире дуж границе са 
насељеним местом Доње Лесковице и то од кп 466, дуж кп 2609 све до пута на кп 
794, КО Горње Лесковице; представља заједничку улицу са насељеним местом Доње 
Лесковице. 
 
9. УЛИЦА КОВАНСКА - чија траса се простире од улице Ђурђевданске и од кп 532, 
дуж кп 2622, 724, 794 и 840 све до кп 857/1, КО Горње Лесковице. 
 
10. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - чија траса се простире од улице Ђурђевданске 
и од кп 532, дуж кп 2621, 2624, преко кп 1240, 1235/3, 1248 и 2612 све до кп 1678/2 и 
1668, КО Горње Лесковице, тј. До предложене улице бр. 14. 
 
11. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА - чија траса се простире од улице 
Ђурђевданске и од кп 2621 и 2613, дуж кп 2612, 1213 и 2616 све до кп 1335 и 1359, 
КО Доње Лесковице. 
 
12. УЛИЦА ЛАСТРА - чија траса се простире од улице Краљево брдо и од кп 2612, 
дуж кп 2617, преко кп 1128, 1126/1, 1124, дуж кп 1168, 2617, 1442, 1441, 2618, 1450, 
1534/2, 1546, 1543 све до кп 1559/1, КО Горње Лесковице. 
 
13 .УЛИЦА СУВАЈА - чија траса се простире од улице Ђурђевданске и од кп 206, дуж 
кп 2611, 1490, 1513 и 2617 све до кп 2607, КО Горње Лесковице, и до границе са 
насељеним местом Дреновци. 
 
14. УЛИЦА КРАЉЕВО БРДО - чија траса се простире од кп 1273 преко кп 1722, 1281, 
1282, 1298, 1678/2, 1668 и 1673 све до кп 1363 и 1364, КО Горње Лесковице. 
 
15. УЛИЦА ЛУЛОВА - чија траса се простире од улице Краљево брдо и од кп 1316/1 
и 1688 дуж кп 1316/4, 1688, 1686, 1705, 1708, 2623, 1729, 1732, 2623, 2621 и 1756 све 
до кп 1762 и 1767, КО Горње Лесковице. 
 
16. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - чија траса се простире од улице Краљево брдо и 
од кп 1677 и 1668, дуж кп 2612, 2623 све до предложене улице бр. 15 и кп 1727, КО 
Горње Лесковице. 
 
17. УЛИЦА МИЛАШИНОВАЦ - чија траса се простире од улице Милоша Обилића и 
од кп 2623, дуж кп 2612, 2615, 2276/1 и 2265, КО Горње Лесковице. 
 
18. УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА  - чија траса се простире од улице Милашиновац и 
од кп 2612, преко кп 2159/1, 2165, 2170, 2185, 2178, 2181, 2172/2, 1885, 1871/1, 2230, 
2221, 2607 и 1617 све до кп 1609 и 1610, КО Горње Лесковице. 
 
19. УЛИЦА КОШАРИШТЕ - чија траса се простире од границе са насељеним местом 
Доње Лесковице и од кп 1941, 1962 дуж кп 1955, 1982, 1989 све до кп 2079, КО Горње 
Лесковице. 
 
20. УЛИЦА ПАЛСКА - чија траса се простире од улице Растило и од кп 2366 дуж кп 
2614 све до кп 2094, КО Горње Лесковице. 
 
21. УЛИЦА РАСТИЛО - чија траса се простире од границе са насељеним местом 



Доње Лесковице и од кп 1804/1, преко кп 1918/8, 2007, 2010, 2307, 2023/1, 2108, дуж 
кп 2614 и 2612 све до границе са насељеним местом Радановци и до кп 2608, КО 
Горње Лесковице. 
 
У насељеном месту Горње Лесковице одређују се називи заселака и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК КРЧЕВИНА - који се налази поред границе са насељеним местом 
Доње Лесковице и обухвата објекте на кп 1974 и 1975, КО Горње Лесковице. 
 

2. ЗАСЕЛАК ЈАГОВАЧА - који се налази на граници са насељеним местом 
Радановци и обухвата објекте на кп 2515, 2518, 2520 и 2519, КО Горње 
Лесковице. 

 
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 Горње Лесковице, израђеног од стране 
Републичког геодетског завода  од 02.07.2018. године. 

 
 Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и 
заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00194/2019-24 од 22.08.2019.године.  
 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-131/2019-04 

 
 

                                    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 Горње Лесковице, 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 Горње Лесковице израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 
02.07.2018. 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-
00194/2019-24 од 22.08.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА- на локацији слава мештана 

2. УЛИЦА ЂУРИЋА  СОКАЧЕ – катастарски потес и локални назив за локацију, 

није везано за презиме него за легенду о досељенику Ђури 

3. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - општепозната личност 

4. УЛИЦА КУШАЧКА – уобичајени назив за локацију 

5. УЛИЦА ХЕРОЈА СТОЈАДИНА МИРКОВИЋА- општепозната личност ,погинуо 

на ратишту војник Југословенске народне армије на редовном одслужењу војног 

рока. Рођен је 14. јануара 1972. године у селу Горње Лесковице, општина Ваљево, 

одакле је после регрутације отишао 28. децембра 1990. године на редовно 

служење војног рока у Бању Луку. Погинуо 29. септембар 1991. у Бјеловару, 

Хрватска. Проглашен је за народног хероја. 

Награда: Краљевски орден Светог Саве.  

6. УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА- општепозната личност 

7. УЛИЦА ВОЖДА КАРАЂОРЂА - општепозната личност 

8. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – општепозната личност 

9. УЛИЦА КОВАНСКА  - катастарски потес 

10. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ- општепозната личност 

11. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА- општепозната личност 

12. УЛИЦА ЛАСТРА  - уобичајени локални назив локације  

13. УЛИЦА СУВАЈА – по реци Суваји 

14. УЛИЦА КРАЉЕВО БРДО – уобичајени локални назив мештана за локацију 

15. УЛИЦА  ЛУЛОВА – уобичајени назив мештана за локацију 

16. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - општепозната личност 

17. УЛИЦА МИЛАШИНОВАЦ – катастарски потес 



18. УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА- општепозната личност 

19. УЛИЦА КОШАРИШТЕ – катастарски потес 

20. УЛИЦА ПАЛСКА – катастарски потес 

21. УЛИЦА РАСТИЛО- катастарски потес 

Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК КРЧЕВИНА- катастарски потес 

2. ЗАСЕЛАК ЈАГОВАЧА - 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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 


