
 
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 
ПРИЈЕЗДИЋ 

 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту 
Пријездић, на територији града Ваљева. 
 

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

1. УЛИЦА РАДИВОЈА ЈОВАНОВИЋА БРАДОЊЕ - чија траса се простире дуж 
границе са насељеним местом Зарубе од кп 19 дуж кп 1431 све до ко 67/1, КО 
Пријездић;представља заједничку улицу са насељеним местом Зарубе.  
 

2. УЛИЦА КОНОВИЧКА - чија траса се простире од кп 19 дуж кп 1433, затим 
наставља делом кп 900/1, па делом кп 900/2 до границе са кп 910, КО 
Пријездић; представља заједничку са насељеним местом Равње.  

 
3. УЛИЦА ИСИДОРОВА - чија траса се простире од границе са насељеним 

местом Равње дуж кп 1425 све до границе са насељним местом Мратишић и до 
кп 1437, КО Пријездић. 

 
4. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА - чија траса се простире од улице 

Исидорове и од кп 1425 дуж кп 815, 789/1 и 789/2 све до пута на кп 59, КО 
Пријездић. 

 
5. УЛИЦА ГОЂЕВАЧКА - чија траса се простире од улице Дринске и од кп 749 и 

154 дуж кп 134 све до кп 143 и 59, КО Пријездић, при чему се траси  додаје крак 
који почиње од кп 134 и простире се делом кп 757/2, затим целом дужином кп 
757/3, а потом целом дужином кп 771 све до кп 1425 све у КО Пријездић.  

 
6. УЛИЦА ДРИНСКА - чија траса се простире од улице Мицулина и од кп 1430, 

дуж кп 749 и дела 134, а затим наставља делом кп 1430 до границе са кп 742, 



КО Пријездић. 
 

7. УЛИЦА МИЦУЛИНА - чија траса се простире од улице Исидорове и од кп 1425, 
дуж дела кп 1430, затим наставља кп 202, потом наставља делом кп 1427 све 
до границе са насељеним местом Мратишић и до кп 1436, КО Пријездић.  

 
8. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА - чија траса се простире од улице Исидорове и од кп 

1425, дуж дела кп 1427 све до границе са кп 202, КО Пријездић. 
 

9. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - чија траса се простире од улице Исидорове и 
то од кп 1425 дуж кп 1426 до границе са кп 681/1 све у КО Пријездић. 
 

10. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса се простире од улица на кп 1425 дуж кп 
1424 и 579 све до кп 602, КО Пријездић. 

 
11. УЛИЦА ДОЛИНСКА - чија траса се простире од  кп 316/1, дуж 319/2 и потом 

дуж кп 1437 и границом са насељеним местом Мратишић, КО Пријездић. 
 

12. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - чија траса се простире од улице Исидорове и 
од кп 864, дуж кп 865 све до предложене улице Владике Николаја и до кп 1426, 
КО Пријездић. 
 

13. УЛИЦА НИКИТА БРКОВИЋА - чија траса се простире од улице Владике 
Николаја и од кп 1426, дуж кп 706, преко 692/2, 692/3 и 690 све до кп 1426, КО 
Пријездић, и поново улице Владике Николаја. 
 

14. УЛИЦА ГРАДИНСКА - простире се делом кп 1424 и то од границе са кп 579 до 
границе са кп 1079, затим наставља делом кп 1079, па делом 1080, па делом кп 
1095, па делом 1094, затим кп 1090 и наставља делом кп 628 и иде све до 
границе са кп 1426 све у КО Пријездић. 
 

15. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - простире се кп 628 од границе са кп 1425 па све до 
границе са кп 1424 све у КО Пријездић. 

 
У насељеном месту Пријездић, одређује се назив засеока и то: 
 
1. ЗАСЕЛАК ЦЕРЕСКИ - обухвата објекте који се налазе на кп 1399, КО 

Пријездић. 
  
 
 
 

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 Пријездић, 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 
засеока 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: 011-102/2019-04 

 
 

                                    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 
засеока у насељеном месту Пријездић, 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 Пријездић 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 засеока из члана 2. Одлуке бр. 015-05-
00183/2019-24 од 30.07.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 

1. УЛИЦА РАДИВОЈА ЈОВАНОВИЋА БРАДОЊЕ 
Радивоје Јовановић Брадоња (Зарубе, код Ваљева, 10. новембар 1918 — Београд, 

22. јун 2000), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-потпуковник ЈНА и 

народни херој Југославије. Рођен је 10. новембра 1918. године у селу Зарубе, код 

Ваљева од оца Тиосава и мајке Милице. Основну школу завршио је селу Драчићу, 

а гимназију у Ваљеву. После завршетка гимназије, 1937. ступио је у Војну 

академију, из које 1940. излази као артиљеријски потпоручник.После Априлског 

рата и капитулације краљевске војске, успео је да се спасе из заробљеништва и 

вратио се у родни крај. Кад су почеле припреме за оружану борбу, прикључио се 

комунистима, и од првог дана устанка, јула 1941. године, сврстао се у 

партизанске редове. После завршетка рата, Радивоје Јовановић је извесно време 

био командант града Београда, а затим је, почетком 1946. године, отишао на 

школовање у Совјетски Савез, где је био слушалац Артиљеријске академије 

„Джержински“ у Москви.Из Москве се вратио 1948. године, када је примио дужност 

команданта артиљерије ЈНА. Био је творац концепције ОНО (Опште-народне 

одбране) са посебним акцентом на Територијалну одбрану.После завршетка 

Више војне академије ЈНА, 1953. године, постављен је за команданта Корпуса у 

Љубљани, затим у Скопљу, да би 1958. године постао начелник Штаба армије у 

Сарајеву. Маја 1959. преведен је у резерву, у чину генерал-потпуковника, када је 

прешао у цивилну службу, где му је поверена дужност секретара за саобраћај и 

везе у Извршном већу Народне Републике Србије. Пензионисан је 1963. 

године.Умро је 22. јуна 2000. године и сахрањен у Алеји народних хероја на 

Новом гробљу у Београду.Носилац је Партизанске споменице 1941. као и 

многобројних југословенских и совјетских одликовања. Орденом народног хероја 

одликован је 15. децембра 1949. године. 

2. УЛИЦА КОНОВИЧКА - назив по извору Коновик на локацији 

3. УЛИЦА ИСИДОРАОВА 

Назив улице по Исидору који је основао село и по коме се најчешћа фамилија у селу 
презива Исидоровић. Мештани села изузетно цене и држе до свог порекла и 
настанка фамилија на овој локацији и са поносом истичу да је за насељавање овог 
подручја заслужан Исидор – те из тих разлога инсистирају на предложеном називу 
улице. 



 ( Подаци о личности Исидора преузети са сајта 

https://www.poreklo.rs/2013/06/30/poreklo-prezimena-selo-prijezdi%C4%87-valjevo/ 

Извор података преузети и из књиге Љубомира Љубе Павловића - „Колубара и 
Подгорина“Порекло становништва села Пријездић (по књизи Пријездићи), град 
Ваљево. Према књизи Љубомира Љубе Павловића „Колубара и Подгорина“, прво 
издање 1907. године, најновије издање 2011. године – едиција „Корени“ – ЈП 
Службени гласник и САНУ. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.) 

Из наведеног извора о подацима личности Исидора наводи се: 

Пријездић има велику прошлост, наиме, прича се, да постоји од пре Косова и да је од 

породице данашњих Исидоровића било војника на Косову. 

-Исидоровићи, Живковићи, Новковићи и Иванићи: Ово село је основала породица 

Исидоровића, која је у почетку 18. столећа била скоро замрла и изгубила се. Стари 

Исидор, по коме се његови данашњи потомцу зову, био је протеран одавде, па се 

после отурио у хајдуке неких 30 година и тек када је ушао у године и предао се 

турским властима на веру, ови су веру погазили и осудили га на смрт. Срећним 

случајем спасао се и отишао поново у хајдуке и остао хајдук до смрти. Исидору је 

сродна кућа Живковића, за коју се држи да је од пре Косова, па и данас, била једна, 

те једна – никад неподељена. Из ове куће је и Исидор, па је из ње изашао уз мајку 

удовицу, која се преудала и собом га повела у друго село. Од овог Исидора, који је 

управо село и населио јесу: Исидоровићи, Новковићи, Живковићи и Иванићи, њих је 

у селу 12 кућа и славе Никољдан. 

 УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА - опште позната личност 

4. УЛИЦА ГОЂЕВАЧКА . 

напомена : Улица са овом називом по личности већ постоји.Сагласност 

министарства  је дата на улицу Ђуре Гођевца у Одлуци о одређивању 

назива улица у насељеном месту Зарубе. 

Ђура Гођевац ( Гођевићи у Босни 1789- 1859 Зарубе).Време сеобе српсих 

породица због турског прогона, описано у књизи Љубе Павловића у гласнику 

Географског друштва свеска 5 из 1921.године.Ђура Гођевац је пребацивао 

породице из Боснеу Србију у ваљевски и ужички крај. Са својом фамилијом се 

стално настанио у село Зарубе.Ђура и остали из његове задруге су били 

познати неимари и на особитом гласу. Као најпознатији неимари радили су на 

темељној обнови манастира Боговађа.Године 1818. изградили су цркву у 

Крагујевцу а 1819.године почели су зидати Милошеву задужбину, цркву на 

Савинцу. Изградили су цркву у Горњој Добрњи 1822.године, манастир 

Чокешину на Церу 1823. године а цркву у Осипаоници код Смедерева 1827. 

године, цркву у Шаторњи 1829. године.Под руководством неимара Ђуре 

изграђене су Милошеви конаци у Крагујевцу и Топчидеру. Под Ђуриним 

руководством изграђено је више државних грађевина: Велика касарна у 

Београду, Дворац, коњушњица, Попичетељство у Ваљеву и Среска кућа у 

Мионици. Изградио је цркву у Паунама 1834. године. Радио је на обнови 

цркава у Ћелијама, Рабровици, Јовањи и Крчмару.Цркву у Бранковини чији је 

ктитор Прота Матеја Ненадовић изградили су 1829.године Алекса и Ђуро 

Гођевац, што је забележено у књизи Бранка Вујовића.Ђура је са три сина 

Иваном, Ранком и Филипом, купио плац на коме се налазила механа и 



некадашњи хотел Гођевац (данашња управна зграда Ваљевске индустрије 

коже). Ђурини синови су први у Србији основали Фабрику металне индустрије 

у Београду која је са радом почела 1889. године. Са производима из своје 

фабрике учествовали су на међународном сајму у Лијежу и за своје изложене 

експонате освојили бронзану медаљу а у Торину у Италији 1911. године 

добили сребрну медаљу. (Извори биографских података: књига „Осећански 

неимари“- Радована Драшковића 1987. година, „Ваљево које нестаје“ аутора 

Милорада Радојчића,“Београдска чаршија“ из 1915. аутора Љубише Николића, 

„Ревија Колубара“ из јуна 2007. године -портрети Гођеваца 

5. УЛИЦА ДРИНСКА - мештани насељени са подручја реке Дрине 

6. УЛИЦА МИЦУЛИНА 

Миодраг Голубовић - Мицула, рођен у Пријездићу 25.05.1954. године, умро 

25.06.2018. године. Познати ауто-механичар, у свом месту изузетно цењен и 

познат по умешности и свом занату у целој западној Србији. Доброчинитељ и 

добротвор.Мештани села предлажу назив ове улице у знак захвалности и 

сећање на ову изузетно познату и признату личност у народу. 

7. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА - уобичајен назив за локацију, већином младо 

становништво. 

8. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА – општепозната личност 

9. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - по слави Светом Ђорђу, многобројнија слава у 

месту 

10. УЛИЦА ДОЛИНСКА - према географском обележју 

11. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - општепозната личност 

12. УЛИЦА НИКИТА БРКОВИЋА 

Брковић Ђ. Никит – Никита., шумар и резервни поднаредник (Теочин, Горњи 

Милановац, 16. ИВ 1877 – Пријездић, Ваљево, 15. ИИИ 1958). 

Отац Ђеросим и мајка Јевросима, зв. Сара, пољопривредници. 

После основне школе и одслуженог војног рока у Крагујевцу и Горњем 

Милановцу, где је одликован Медаљом доброг стрелца, завршио је Курс за 

лугара – шумара и ступио у државну службу. 

Војни кадар је служио од 1898. до 1900. у ИВ гардијском пуку у Крагујевцу и X 

(Таковском) пешадијском пуку у Горњем Милановцу. 

Као шумар радио је у Ваљевском округу. Наводно под његовим надзором 

подигнута је четинарска шума Растило на Маглешу. Од 1905. године живео је у 

кући родитеља своје супруге Марије, рођ. Павловић у Пријездићу код Ваљева, 

где је важио за узорног воћара и виноградара. 

Учествовао је у оба балканска рата. Као резервни поднаредник X (Таковског) 

пешадијског пука у ИИ балканском рату 1913. са три војника напао је бугарски 

положај, отерао њихову посаду и заузео га. За тај подвиг одликован је 

Сребрном медаљом за храброст. 



И у И светском рату починио је више подвига. Септембра 1914. приликом 

извиђања реке Дрине код Старог Брода пресекао је повлачење непријатеља, 

заробио 36 непријатељских војника, 15 пушака и један пушкомитраљез. Током 

борбе на Хан брду добио је задатак да поврати два топа, која им је противник 

заробио. Кроз шуму довео је вод до противничког положаја и почели су да 

бацају бомбе на њега. Са девет рана сутрадан је заробљен и спроведен у 

заробљеништво. 

Одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о 

чему је објављен указ 11.102. Имао је и Медаљу за храброст Милош Обилић, 

Орден Светог Ђорђа ИВ степена и једно руско одликовање. 

После рата опет се настанио у Пријездићу и радио као лугар. Када је склопио 

други брак са Јелицом, (рођеном Качаревић из Толића код Мионице), 

разведеном женом Милоша Радојичића из Ђурђевца код Мионице настанио се 

у Градцу код Ваљева. Имао је сина Петра и кћи Вукосаву, а био је примерног 

владања и уживао добар углед. 

Глумио је у дилетантским представама, доста је читао и био у првој управи 

Народне књижнице и читаонице у Пријездићу. Сачинио је и написао родослов 

своје породице од досељавања у Теочин око 1600. године. Једну своју парцелу 

поклонио је за сеоско гробље у Теочину. 

13. УЛИЦА ГРАДИНСКА - локални назив, по брду Градина 

14. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - општепозната личност 

Образложење назива засеока: 

1. ЗАСЕЛАК ЦЕРСКИ – по шуми церовој 

 

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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