
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 28. јуна  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГОРЊА 

БУКОВИЦА 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Горња Буковица на 

територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Горња Буковица, одређују се називи улица и то: 

 

1. УЛИЦА СВЕТОГ СТЕФАНА - почиње између кп 832/2 (КО Каменица) и кп 2510/2 (КО 

Горња Буковица), простире се делом кп 3700 (КО Горња Буковица) и завршава се између 

кп 629 (КО Каменица) и кп 422 (Горња Буковица); представља заједничку улицу са 

насељеним местом Каменица. 

 

2. УЛИЦА ЛОВАЧКА - чија траса почиње од између кп 2510/2 (КО Горња Буковица) и кп 1 

(КО Стапар), простире се кп 705/2 (КО Горња Буковица), простире се кп 3699 и завршава 

се између кп 73 (КО Стапар) и кп 2805 (КО Горња Буковица); представља заједничку 

улицу са насељеним местом Стапар. 

3. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса почиње од улице Светог Стефана, између кп 564 

и кп 547, простире се целом дужином кп 541 и завршава се између кп 530 и кп 542, КО 

Горња Буковица. 

4. УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА - чија траса почиње од улице Светог Стефана, 

између кп 554 и кп 551/3, простире се целом дужином кп 552/1 и завршава се између кп 

552/2 и кп 566, КО Горња Буковица. 

5. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ - чија траса почиње од улице Јанка Веселиновића, између кп 

556 и кп 558, простире се делом кп 553 и завршава се између кп 703/7 и кп 697/2, КО 

Горња Буковица. 

6. УЛИЦА ИВАЊСКА - чија траса почиње од улице Светог Стефана, између кп 647 и кп 

650, простире се делом кп 666 и завршава се између кп 670 и кп 2547, КО Горња Буковица. 

7. УЛИЦА ТРЧИПОЉЕ - чија траса почиње од улице Ловачке , између кп 2513 и кп 2662/2, 

простире се целом дужином кп 3888, делом кп 2358 и завршава се између кп 2089/2 и кп 

2355/2, КО Горња Буковица. 

8. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА - чија траса почиње од улице Ловачке, између кп 2686 и кп 

2714, простире се целом дужином кп 2690 и завршава се између кп 2689 и кп 2691/2, КО 

Горња Буковица. 

9. УЛИЦА СТАВЉАНСКА - чија траса почиње од улице Ловачке, између кп 2716 и кп 

2717/1, простире се целом дужином кп 2733 и завршава се између кп 2736/1, код кп 2741, 

КО Горња Буковица. 

10. УЛИЦА ПОП ЛУКИНА - чија траса почиње између к.п. 2794 и 2792/1 к.о Г. Буковица и 

иде целом дужином к.п. 2793 и завршава се између к.п. 280/2 и 2934/3 к.о. Г. Буковица. 

11. УЛИЦА КАМЕНИЧКИ ПУТ - чија траса почиње између к.п. 27 (КО Горња Буковица) и 

кп 3244 (КО Гола Глава), простире се делом к.п. 3693 (КО Горња Буковица), целом 

дужином кп 3692 (КО Горња Буковица) и завршава се између кп 1435/2 (КО Оглађеновац) 

и кп 5/1 (КО Горња Буковица) до границе са насељеним местом Оглађеновац где се улица 

наставља са истим именом до границе са насељеним местом Горња Буковица где наставља 

између кп 2607/4 (КО Оглађеновац) и кп 238 (КО Горња Буковица), простире се делом кп 



3701 (КО Оглађеновац) и завршава се између кп 2603 (КО Оглађеновац) и кп 374 (КО 

Горња Буковица); представља заједничку улицу са насељеним местом Оглађеновац и 

делом са насељеним местом Гола Глава. 

12. УЛИЦА БАЛКАНСКА - чија траса почиње од улице Каменички пут , између кп 372 и кп 

374, простире се делом кп 3673 и завршава се између кп 1005 и кп 1006/1, КО Горња 

Буковица. 

13. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - чија траса почиње од улице Балканске, између кп 745 и кп 

750, простире се делом кп 749 и завршава се између кп 965/1 и кп 794/2, КО Горња 

Буковица. 

14. УЛИЦА СЕЛЕНИЋКА - чија траса почиње од улице Балканске, између кп 436/4 и кп 

452/1, простире се делом кп 3674 и завршава се између кп 449/3 и кп 444/1, КО Горња 

Буковица.   

15. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ- чија траса почиње од улице Балканске, између кп 1017 и кп 

1006/1, простире се делом кп 3673 и завршава се између кп 2331 и кп 2330, КО Горња 

Буковица. 

16. УЛИЦА БАНОВО БРДО - чија траса почиње од од раскрснице улице Балканске и улице 

Николе Тесле, између кп 1005 и кп 1017, простире се делом кп 2586, целом дужином кп 

3675, делом кп 2358, кп 3678 и завршава се између кп 2290/2 и кп 2297/2, КО Горња 

Буковица. 

17. УЛИЦА МЕДОВИЦА - чија траса почиње од улице Николе Тесле, између кп 2095 и кп 

2094/1, простире се делом кп 1054, простире се делом кп 1056/2, кп 1058/1, кп 1070, кп 

2149, простире се делом кп 1072 и завршава се између кп 1074 и кп 2148, КО Горња 

Буковица. 

18. УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА - чија траса почиње од улице Баново брдо , између кп 2318/1 и 

кп 2186, простире се целом дужином кп 3677 и завршава се између кп 1103/1 и кп 1108/1, 

КО Горња Буковица. 

19. УЛИЦА ДУЈКОВАЧКА - чија траса почиње између кп 1105/1 и кп 1106, простире се 

делом кп 3677, кп 892, пролази кроз кп 896/3, кп 897/3, кп 907 и завршава се на кп 911/1, 

између кп 911/2 и кп 912/2, КО Горња Буковица. 

20. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА - чија траса почиње од улице Баново брдо, између кп 

2290/2 и кп 2289/1 простире се делом кп 3676 и завршава се између кп 836/3 и кп 838/1, КО 

Горња Буковица. 

21. УЛИЦА ЛАЗАРИЦА - чија траса почиње од раскрснице двеју улица Баново брдо и улице 

Војводе Мишића, између кп 2297/2 и кп 2289/1 простире се делом кп 3678, кп 1949 и 

завршава се између кп 1951 и кп 1952, КО Горња Буковица. 

22. УЛИЦА ЗЕЛЕНКОВАЦ - чија траса почиње од  улице Лазарица , између кп 2301 и кп 

2285, простире се делом кп 3679, кп 2877 и завршава се између кп 2878/2 и кп 2876/1, КО 

Горња Буковица. 

23. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА - чија траса почиње од раскрснице двеју  улица бр. 22 и 

бр. 25, између кп 1948/1 и кп 1952, простире се делом кп 3672 и завршава се између кп 

1394/2 и кп 1401, КО Горња Буковица. 

24. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - чија траса почиње од раскрснице улице Лазарица  и улице 

Војводе Путника, између кп 1951 и кп 1952, простире се делом кп 1949 и завршава се 

између кп 3125/5 и кп 3234/4, КО Горња Буковица. 

25. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од улицe Лазарица, између кп 

1903 и кп 1900/2, простире се делом кп 1901 и завршава се између кп 1908 и кп 1889/1, КО 

Горња Буковица. 

26. УЛИЦА СИМЕ НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од раскрснице улица Војводе 

Путника и улице Јакова Ненадовића, између кп 1394/2 и кп 1397, простире се делом кп 

2250, пролази кроз кп 2253, кп 2254, кп 2269/2 и завршава се на кп 2250, између кп 2269/3 

и кп 2260/2, КО Горња Буковица. 

27. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње од раскрснице  улице Војводе 

Путника и улице Симе Ненадовића, између кп 1394/2 и кп 1401, простире се делом кп 3672 

и завршава се између кп 62 и кп 29, КО Горња Буковица. 

28. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - чија траса почиње од улицe Јакова Ненадовића, између 

кп 1354/2 и кп 1382/3, простире се целом дужином кп 1381, пролази кроз кп 1165 и 

завршава се на кп 1166/1, код кп 1175/1, КО Горња Буковица. 



29. УЛИЦА ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА - чија траса почиње од улицe Јакова Ненадовића, између кп 

1201/1 и кп 1232, простире се делом кп 870 и завршава се између кп 869/1 и кп 1368/3, КО 

Горња Буковица. 

30. УЛИЦА ШЕВАР - чија траса почиње улицe Светог Саве, пролази кроз кп 3107, простире 

се делом кп 3275 и завршава се између кп 3276/1 и кп 3274, КО Горња Буковица. 

31. УЛИЦА КОШАРИНЕ - чија траса почиње од улицe Светог Саве између кп 3113 и кп 

3116, простире се целом дужином кп 3117 и завршава се између кп 3384 и кп 3349/1, КО 

Горња Буковица. 

32. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША - чија траса почиње од раскрснице улица Светог Саве и 

улице Младе Недеље, између кп 3125/4 и кп 3125/2, простире се целом дужином кп 3125/5, 

кп 1980/5, кп 1971/4, пролази кроз кп 1968/2, кп 1967, кп 1963, простире се целом дужином 

кп 1962/3, кп 1898/4, делом кп 3680 и завршава се између кп 1867 и кп 1873, КО Горња 

Буковица. 

33. УЛИЦА МЛАДЕ НЕДЕЉЕ - чија траса почиње од раскрснице улица Светог Саве и улице 

Кнеза Милоша, између кп 3234/1 и кп 3234/3, простире се целом дужином кп 3234/4, 

пролази кроз кп 3228, кп 3225/1, целом дужином кп 3226/5, кп 3239/4, кп 3239/9, пролази 

кроз кп 3348, кп 3349/1, простире се делом кп 3690, пролази кроз кп 3552/1 и завршава се 

на кп 3691,између кп 3560/2 и кп 3549, КО Горња Буковица. 

34. УЛИЦА СРЕТЕНА КУШАКОВИЋА - чија траса почиње од раскрснице улице Кнеза 

Милоша и улице Девет Југовића, између кп 1875/2 и кп 1872, простире се делом кп 1463/1, 

кп 3680 и завршава се на кп 1285/1, код кп 3694, КО Горња Буковица. 

35. УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА - чија траса почиње  од раскрснице улице Кнеза Милоша и 

улице Песника Сретена Кушаковића, између кп 1867 и кп 1872, простире се делом кп 3680, 

кп 1864/2, кп 1852, кп 1838, поново кп 3680, целом дужином кп 1653, затим поново кп 3680 

и завршава се на раскрсници са предложеном улицом бр. 35, између кп 1447 и кп 1465, КО 

Горња Буковица. 

36. УЛИЦА РЕНОВИЦА - чија траса почиње од улицe Младе Недеље, пролази кроз кп 3228, 

кп 3669, кп 3686/3, простире се делом кп 3686/1, целом дужином кп 3687 и завршава се 

између кп 3161 и кп 3418/3, КО Горња Буковица. 

37. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - чија траса почиње од  улицe Реновица, пролази кроз 

кп 3669 и завршава се на кп 3133/3, КО Горња Буковица. 

38. УЛИЦА СВЕТОГ ЂОРЂА - чија траса почиње од улицe Реновица, између кп 3132 и кп 

3141, простире се делом кп 3685 и завршава се између кп 1996 и кп 2021/1, КО Горња 

Буковица. 

39. УЛИЦА ХАЈДУК СТАНКА - чија траса почиње од улицe Реновица, између кп 3184/2 и 

кп 3417/2, простире се целом дужином кп 3365, делом кп 3386, кп 3690 и завршава се код 

предложене улице бр. 34, између кп 3348 и кп 3239/9, КО Горња Буковица. 

40. УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА  - чија траса почиње од улицe Реновица, пролази кроз кп 

3418/1, кп 3417/2, кп 3417/1, кп 3415/4 и завршава се на кп 3415/2, код кп 3413, КО Горња 

Буковица. 

41. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - чија траса почиње од улицe Реновица, између кп 2/3 

(КО Доња Буковица) и кп 3418/3, простире се делом кп 3689 (КО Доња Буковица), пролази 

кроз кп 3419, простире се делом кп 3420/2, пролази кроз кп 3424/1 и завршава се на кп 

3424/8, код кп 3424/5, КО Горња Буковица. 

42. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА - чија траса почиње између кп 25 (Доња Буковица) и кп 

3398 (Горња Буковица), простире се делом кп 3689 (Горња Буковица) и завршава се између 

кп 33/2 (КО Доња Буковица) и кп 3391 (КО Горња Буковица); представља заједничку 

илицу са насељеним местом Доња Буковица. 

43. УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА - чија траса почиње између кп 177 (Беомужевић) и кп 

3605 (Горња Буковица), простире се делом кп 3698 (Горња Буковица) и завршава се између 

кп 123/2 (КО Беомужевић) и кп 3053/1 (КО Горња Буковица); представља заједничку улицу 

са насељеним местом Беомужевић. 

44. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА - чија траса почиње од улицe Српских Владара, између кп 3597/1 

и кп 3598/1 простире се делом кп 3561, целом дужином кп 3627 и завршава се између кп 

3626/3 и кп 3570/1, КО Горња Буковица. 

45. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА - чија траса почиње од улицe Српских Владара, између 

кп 3063/1 и кп 3072/1 простире се делом кп 3067/1, пролази кроз кп 3322, кп 3323, делом кп 

3074 и завршава се између кп 3073 и кп 3081/1, КО Горња Буковица. 



46. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА - чија траса почиње од улицe Светог Ђорђа, између кп 1798 и кп 

2021/1 простире се делом кп 3685 и завршава се између кп 1500/2 и кп 1501/6, КО Горња 

Буковица. 

47. УЛИЦА КОСАНЧИЋЕВА - чија траса почиње између кп 285/1 (КО Рабас) и кп 1503/1 

(КО Горња Буковица), простире се делом кп 3694 и завршава се између кп 221/1 (Рабас) и 

кп 1274/1 (КО Горња Буковица); представља заједничку улицу са насељеним местом Рабас 

48. УЛИЦА ОБИЛИЋЕВА - чија траса почиње од улице Косанчићева, између кп 421/1 (КО 

Рабас) и кп 1503/1 (КО Горња Буковица), простире се делом кп 3694 и завршава се између 

кп 813/4 (Рабас) и кп 3444 (КО Горња Буковица); представља заједничку улицу са 

насељеним местом Рабас.  

49. УЛИЦА СУВОБОРСКА - чија траса почиње од улицe Обилићеве, пролази кроз кп 1719/2, 

простире се делом кп 1722 и завршава се између кп 1734 и кп 2031, КО Горња Буковица. 

50. УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВА - чија траса почиње од улицe Сувоборске, између кп 1720 и 

кп 1732/2, простире се делом кп 1721 и завршава се између кп 1750/1 и кп 1735/1, КО 

Горња Буковица. 

51. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса почиње од улицe Обилићеве, између кп 

1553/2 и кп 1563, простире се делом кп 1566 и завршава се између кп 1555 и кп 1557/1, КО 

Горња Буковица. 

52. УЛИЦА РАЗБОЈИШТЕ - чија траса почиње од улицe Цара Лазара, између кп 3586/1 и кп 

3629/1, простире се делом кп 3561 и завршава се између кп 3551 и кп 3560/2, КО Горња 

Буковица. 

53. УЛИЦА ЦЕРСКА - чија траса почиње од улицe Каменички пут, између кп 5/1 и кп 7/1, 

простире се целом дужином кп 6 и завршава се између кп 189 и кп 188, КО Горња 

Буковица. 

54. УЛИЦА МАЛИ РАЈ - чија траса почиње од улицe Каменички пут, између кп 240/1 и кп 

241, простире се целом дужином кп 221 и завршава се између кп 216/4 и кп 222/2, КО 

Горња Буковица. 

55. УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ - чија траса почиње од улицe Младе Недеље, пролази кроз 

кп 3229/2, кп 3231, кп 3233/1 и завршава се на кп 3233/2, КО Горња Буковица. 

 

У насељеном месту Горња Буковица  одређују се називи заселака, и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ПОЉА - који обухвата кп 2420, кп 2421 и део кп 2422/2, КО Горња Буковица. 

2. ЗАСЕЛАК ПУРИЋИ – који  обухвата обухвата кп 3580/6, кп 3580/2, кп 3579, кп 3580/1 и кп 

3578/2, КО Горња Буковица. 

 

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 Пауне, 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-

00094/2019-24 од 28.05.2019.године. 

 

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

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-68/2019-04 

 

Председник 



Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Горња Буковица, 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 Горња Буковица 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. 015-05-00094/2019-24  од 28.05.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 

1. УЛИЦА СВЕТОГ СТЕФАНА  - општепозната личност 

2. УЛИЦА ЛОВАЧКА- уобичајени локални назив локације 

3. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА – општепозната личност 

4. УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА – општепозната личност 

5. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ - општепозната личност 

6. УЛИЦА ИВАЊСКА- назив по слави Ивандан 

7. УЛИЦА ТРЧИПОЉЕ- уобичајени локални назив локације, катастарски 

потес 

8. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – општепозната личност 

9. УЛИЦА СТАВЉАНСКА – налази се на правцу за село Ставе 

10. УЛИЦА ПОП ЛУКИНА- по  општепознатој личности 

11. УЛИЦА КАМЕНИЧКИ ПУТ - налази се на правцу за село Каменица 

12. УЛИЦА БАЛКАНСКА - општепознати географски назив 

13. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА- географско обележје локације, виногради 



14. УЛИЦА СЕЛЕНИЋКА - катастарски потес 

15. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ- општепозната личност 

16. УЛИЦА БАНОВО БРДО - локални назив локације (иначе назив Баново 
Брдо је по општепознатој личности Матија Бан (Петрово 

Село код Дубровника, 16. децембар 1818 - Београд, 1/14. март 1903.) био је српски 

професор, политичар и дипломата. Матија Бан је оснивач једног политичког 

програма националног уједињења и ослобођења Јужних Словена. Док је био у 

Београду, Матија Бан је 1879. године први изнео идеју подизања цркве Светог Саве 
на Врачару. Касније, 1895. године је основано Друштво за подизање храма светог 
Саве на Врачару, а 1905. године расписан јавни конкурс за израду пројекта храма. 
По његовом имању и кући један део Београда носи назив Баново Брдо. Први је увео 
термин "Југословен", а то је учинио у једној својој песми из 1835. године. Од 12. 
јануара 1858. године: Редовни члан Дружства Србске Словесности (скр. ДСС) .Од 
29. јуна 1864. године: Редовни члан Српског ученог друштва (скр. СУД), 
односно Одсека за науке моралне, језикословне и литературне. Од 5. априла 1887. 
године: Прави члан Српске краљевске академије (скр. СКА), односно Академије 
уметности.Од 27. маја 1887. до 22. фебруара 1892. године: Секретар Српске 
краљевске академије. 

 

17. УЛИЦА МЕДОВИЦА - уобичајени локални назив локације, катастарски 

потес 

18. УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА – по општепознатој личности 

19. УЛИЦА ДУЈКОВАЧКА- катастарски потес 

20. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА - општепозната личност 

21. УЛИЦА ЛАЗАРИЦА-  по реци Лазарица 

22. УЛИЦА ЗЕЛЕНКОВАЦ - катастарски потес 

23. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА- општепозната личност 

24. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - општепозната историјска и религијска личност 

 

25. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - општепозната личност 

26. УЛИЦА СИМЕ НЕНАДОВИЋА- општепозната личност 

27. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА- општепозната личност 

28. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА- општепозната личност 

29. УЛИЦА ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА - општепозната личност 

30. УЛИЦА ШЕВАР – географско обележје 

31. УЛИЦА КОШАРИНЕ - катастарски потес и географско обележје 

32. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША – општепозната личност 

33. УЛИЦА МЛАДЕ НЕДЕЉЕ – преслава села 

34. УЛИЦА СРЕТЕНА КУШАКОВИЋА- 

Сретен Кушаковић Песник Сретен Кушаковић – (Ваљево 1944. - Ваљево 

1986. г. на клупи парка код Јадра). Живео је боемски и представљао је 

једну од најзначајнијих уметничких фигура Ваљева средином друге 

половине двадесетог века. Поезију објављује 1967. г. У Књижевним 

новинама, Књижевности, Савременику, Књижевној речи, Младости, 

Студенту, Видицима, Напреду и др. Његове песме су плод патње и бола, 

рођених на искушењима маргине коју собом носи провинција. Испуњене 

су апокалиптичним визијама, оличеним у згуснутом присуству тамних 

слика које куљају из сновиђења. Песниково једино и најпоузданије оружје 

против сила зла и хаоса била је поетска реч. Његова песничка 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1818
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1903
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1879
https://sr.wikipedia.org/wiki/1895
https://sr.wikipedia.org/wiki/1905
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


заоставштина налази се у градској библиотеци у Ваљеву, књиге „Дозиви 

из таме“ 1982.г., „Тајни живот несрећних мртваца“ 1988.године. 

35. УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА- општепознате историјске личности 

36. УЛИЦА РЕНОВИЦА – по реци Реновици 

37. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА- општепозната личност 

38. УЛИЦА СВЕТОГ ЂОРЂА – по Слави села 

39. УЛИЦА ХАЈДУК СТАНКА- општепозната личност 

40. УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА- општепозната личност 

41. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ- општепозната личност 

42. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА – општепозната личност  

43. УЛИЦА СРПСКИХ ВЛАДАРА – општепознати назив за улицу, свих 

владара Србије 

44. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА- општепозната личност 

45. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА- општепозната личност 

46. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА – уобичајени назив за локацију, катастарски потес 

47. УЛИЦА КОСАНЧИЋЕВА – по општепознатој личности 

48. УЛИЦА ОБИЛИЋЕВА – по општепознатој личности 

49. УЛИЦА СУВОБОРСКА – по планини Сувобор 

50. УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВА - општепозната личност 

51. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА- општепозната личност 

52. УЛИЦА РАЗБОЈИШТЕ – катастарски потес 

53. УЛИЦА ЦЕРСКА- по планини Цер 

54. УЛИЦА МАЛИ РАЈ – катастарски потес и уобичајени локални назив 

локације 

55. УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ- општепозната личност 

 

Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК ПОЉА – катастарски потес 

2. ЗАСЕЛАК ПУРИЋИ – по фамилији Пурић, већинском становништву 

ове улице 

 
 
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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 


