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
ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Доње
Лесковице, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Доње Лесковице, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА ДУШАНОВА - чија траса се простире од насељеног места Лелић и од кп
10 и 7/3, дуж кп 27 све до кп 30 и 3/1, КО Доње Лесковице, тј. до границе са
насељеним местом Сушица; представља заједничку улицу са насељеним местом
Лелић и Сушица.
2. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - чија траса се простире од улице Душанове и од кп 27, дуж
кп 34, 2172 и 241 све до кп 2165, КО Доње Лесковице, и до улице Владике Николаја
Велимировића.
3. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА - чија траса се простире од
границе са насељеним местом Лелић и то од кп 11/1 и 12, дуж кп 12, 2193 и 2165 све
до кп 1471/2 и 1267, КО Доње Лесковице; представља заједничку улицу са
насељеним местом Лелић.
4. УЛИЦА НЕНАДА САВИЋА - чија траса се простире од улице Владике Николаја
Велимировића и од кп 2165 дуж кп 2166, 2167, 134/2 и 134/3, КО Доње Лесковице,
све до границе са насељеним местом Богатић.
5. УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА - чија траса се простире од улице Светог Саве и од кп
2170, дуж кп 2169 и 164 све до пута на кп 2167, КО Доње Лесковице.

6. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА - чија траса се простире од улице Бораца Сремског
фронта и од кп 2168, дуж кп 2167 све до кп 155/2 и 154/1, КО Доње Лесковице, и
раскрснице са улицом Ненада Савића.
7. УЛИЦА АВЕ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА - чија траса се простире од улице Светог
Саве и од кп 2170, дуж кп 2168 све до кп 305 и 286/1, КО Доње Лесковице, тј. до
границе са насељеним местом Богатић; представља продужетак и заједничку улицу
са насељеним местом Богатић.
8. УЛИЦА БОРАЦА СРЕМСКОГ ФРОНТА - чија траса се простире од улице Аве
Јустина Поповића и од кп 2186 дуж кп 284 све до кп 148/1 и 146/3, КО Доње
Лесковице.
9. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - чија траса се простире од улице Владике Николаја
Велимировића и од кп 2165 преко кп 2170 све до кп 2201, КО Доње Лесковице, тј. до
границе са насељеним местом Горње Лесковице.
10. УЛИЦА ВУЈИЦЕ ЛАЗАРЕВИЋА - чија траса се простире од улице Владике
Николаја Велимировића и од кп бр. 2165 дуж кп 2171, 660, 631 и 2173 све до кп 795/2,
КО Доње Лесковице.
11. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса се простире од улице Владике
Николаја Велимировића и од кп 2165 дуж кп 2176 и 2177 све до кп1072 и 1171, КО
Доње Лесковице.
12. УЛИЦА РОДОЉУБСКА - чија траса се простире од улице Вујице Лазаревића и
од кп 2173, дуж кп 838 све до кп 848, КО Доње Лесковице.
13. УЛИЦА ДРАГОЈЛА МАКСИМОВИЋА - чија траса се простире од улице Владике
Николаја Велимировића и од кп 2165, дуж кп 2185, 2175, 795/2 и 2173 све до кп 755/1
и 786/1, КО Доње Лесковице.
14. УЛИЦА МИЛАНА ТОПЛИЦЕ - чија траса се простире од улице Драгојла
Максимовића и од кп 2185, дуж кп 2174 све до кп 895 и 894, КО Доње Лесковице.
15. УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА - чија траса се простире од улице Владике
Николаја Велимировића и од кп 2165, дуж кп 2181, 2178, 1433 и 2180 све до пута на
кп 2165, КО Доње Лесковице.
16. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - чија траса се простире од кп 1471/2 и 1267 дуж
кп 2165 све до кп 2112/2 и 2118/1, КО Доње Лесковице.
17. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса се простире дуж границе
са насељеним местом Горње Лесковице и то од кп 1373/1 дуж кп 2201 све до кп 1926,
КО Доње Лесковице; представља заједничку улицу са насељеним местом Горње
Лесковице.
У насељеном месту Доње Лесковице, одређују се називи заселака и то:
`1.ЗАСЕЛАК ГРАБОВАЧА - који обухвата објекте који се налазе на кп 2038 и 2037,
КО Доње Лесковице.

2. ЗАСЕЛАК РАСТИЛО - који обухвата објекте који се налазе на кп 1832, 1843/2,
1843/4, 1914 и 1916, КО Доње 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 Доње Лесковице, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од 04.07.2018. 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: 011-132/2019-04
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 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 2/04пречишћен 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 Доње 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 Доње Лесковице израђеног од стране Републичког геодетског завода од
04.07.2018. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-0500194/2019-24 од 22.08.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1.УЛИЦА ДУШАНОВА – општепозната личност
2.УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА – општепозната личност
3.УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА – општепозната личност
4.УЛИЦА НЕНАДА САВИЋА- (Лесковице 1894 – 1915 Крф), учесник Балканских и
Првог светског рата, солунац , подаци преузети са споменика на локацији.
5.УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА – општепознате историјск личности
6.УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА- општепозната личност
7.УЛИЦА АВЕ ЈУСТИНА ПОПОВИЋА – општепозната личност
8.УЛИЦА БОРАЦА СРЕМСКОГ ФРОНТА- погинуло 4 ратника на фронту са ове
локације
9.УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ – налази се поред цркве
10.УЛИЦА ВУЈИЦЕ ЛАЗАРЕВИЋА – (Лесковице 1895- 1918. Крф) учесник
Балканских и Првог светског рата, солунац , подаци преузети са споменика на
локацији
11.УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА – општепозната личност
12.УЛИЦА РОДОЉУБСКА – по родољубљу мештана
13.УЛИЦА ДРАГОЈЛА МАКСИМОВИЋА –(Доње Лесковице 1896- 1918.) учесник
Балканских и Првог светског рата, солунац , подаци преузети са споменика на
локацији
14.УЛИЦА МИЛАНА ТОПЛИЦЕ - општепозната личност
15.УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА- општепозната личност
16.УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ – општепозната личност
17. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА– општепозната личност
Образложење назива заселака:
1.ЗАСЕЛАК ГРАБОВАЧА – уобичајени стари назив за локацију
2.ЗАСЕЛАК РАСТИЛО -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

