
 

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 
ГОРЊА ГРАБОВИЦА 

 
 

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

Горња Грабовица,на територији града Ваљева. 
 

Члан  2. 
У насељеном месту Горња Грабовица, одређују се називи улица и то: 
 
1. УЛИЦА МИЛЕТЕ УРОШЕВИЋА– чија траса почиње од 

Доњограбовачке улице, између кп 1120/5 и кп 1120/15, простире се 
целом дужином кп 1120/14 и завршава између кп 1120/13 и кп 1120/11, 
КО Грабовица; представља крак улице Доњограбовачке постојеће у 
насељеном месту Ваљево. 
 

2. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ– чија траса почиње од 
Доњограбовачке улице, између кп 1118/2 и кп 1119/3, простире се 
целом дужином кп 1119/4 и кп 1119/2 и завршава између кп 1119/20 и 
кп 1119/15, КО Грабовица; представља крак улице Доњограбовачке 
постојеће у насељеном месту Ваљево. 

 
3. УЛИЦА УДОВИЧКА– чија траса почиње од Доњограбовачке улице, 

између кп 1124/13 и кп 1124/10, простире се целом дужином кп 
1124/29 и завршава између кп 1124/15 и кп 1124/5, КО Грабовица; 
представља крак улице Доњограбовачке постојеће у насељеном 
месту Ваљево. 
 



4. УЛИЦА САВЕ ВУЈАНОВИЋА -  чија траса се простире целом 
дужином кп 1359. Улица завршава између границе насељеног места 
Ваљево кп 11777 и  КО Грабовица и кп.1165; представља продужетак 
постојеће  улице Саве Вујановића и заједничку  улицу са насељеним 
местом Ваљево. 

 
5. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ  - чија траса се простире целом дужином кп 

1360 и кп 1359 и деловима кп 1703 и кп 1704. Улица завршава између 
кп 1136/1 КО Грабовица и кп 11709/2 КО до Доњограбовачке улице. 

 
6. УЛИЦА КНЕЗА ДАБИЋА– чија траса почиње на раскрсници 

предложених улица Јована Јовановића Змаја и улице Бораца 
Сремског фронта, између кп 682/2 и кп 745, простире се делом кп 1703 
до предложене улице број 4. Улица завршава између кп 1135/1 и кп 
1094/2, КО Грабовица.  

 
7. УЛИЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА – чија траса почиње од предложене 

улице број 5, између кп 1133/1 и кп 1125/3, простире се делом кп 1703 
и завршава између кп 803/4 и кп 807/1, КО Грабовица. 
 

8. УЛИЦА БОРАЦА СРЕМСКОГ ФРОНТА - чија траса почиње између кп 

1075/1 и кп 1038, КО Грабовица и иде целом трасом кп 1704, и 

наставља се делом кп 703 и завршава се између кп 894 и кп 937/1, КО 

Грабовица између кп 894 и кп 937/1, КО Грабовица 

9. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА– чија траса почиње од улице Бораца 
Сремског фронта, између кп 745 и кп 742/1, простире се целом 
дужином кп 744 до улице број 5. Улица завршава између кп 758 и кп 
759/1, КО Грабовица. 
 

10. УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА– чија траса почиње од улице Бораца 
Сремског фронта, између кп 712/1 и кп 724/3, простире се делом кп 
1705 и завршава између кп 720 и кп 723, КО Грабовица. 

 
11. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА– чија траса почиње од 

улице Саве Вујановића, између кп 1165 и кп 1360, простире се делом 

кп 1690, кп 1035/1 и целом дужином кп 1029/3. Улица завршава 

између кп 1029/1 и кп 1029/4, КО Грабовица. 

12. УЛИЦА НЕНАДОВИЋА КАПИЈА– чија траса почиње од улице Саве 
Вујановића, између кп 1167/4 и кп 1183, простире се целом дужином 
кп 1180 и завршава између кп 1174/2 и кп 1178/1, КО Грабовица. 
 

13. УЛИЦА НЕНАДОВИЋА СОКАЧЕ– чија траса почиње од улице 
Ненадовића капије, између кп 1179/1 и кп 1181, простире се целом 
дужином кп 1358 до предложене улице број 17. Улица завршава 
између кп 1221 и кп 1220, КО Грабовица. 

 
14. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА– чија траса почиње од улице Саве 

Вујановића, између кп 1190/18 и кп 1190/6, простире се делом кп 
1190/29 и завршава између кп 1190/19 и кп 1190/11, КО Грабовица. 



 
15. УЛИЦА ДРАГИЊЕ БАБИЋ– чија траса почиње од улице Саве 

Вујановића, између кп 1216/11 и кп 1216/8, простире се делом кп 
1216/3 и завршава између кп 1216/18 и кп 1216/15, КО Грабовица. 
 

16. УЛИЦА НИКОЛЕ СТАНКОВИЋА – чија траса почиње између границе 

насељеног места Горња Грабовица и кп 532 (КО Ваљево), простире 

се целом дужином кп 533 и делом кп 11499. Улица завршава између 

границе насељеног места Грабовица и кп 11496/3, КО Ваљево; 

представља заједничку улицу са насељеним местом Ваљево.   

17. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИШИЋА_– чија траса почиње од границе 

насељеног места Ваљево, између кп 1227/2 и кп 1222/3, простире се 

целом дужином кп 1712 и завршава на граници насељеног места 

Ваљево, између кп 967/13 и кп 1000/4, КО Ваљево.  

18. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА– чија траса почиње од улице број 
Александра Мишића, између кп 1227/16 и кп 1227/3, простире се 
делом кп 1227/9 и завршава између кп 1226/2 и кп 1226/4, КО Ваљево. 
 

19. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА– чија траса почиње између границе 

насељеног места Горња Грабовица и кп 11561/10 (КО Ваљево), 

простире се делом кп 11431 (КО Ваљево) и целом дужином кп 1733 

(КО Грабовица). Улица завршава на граници насељеног места 

Ваљево, између границе насељеног места Горња Грабовица и кп 394, 

КО Ваљево; представља продужетак постојеће  улице Јакова 

Ненадовића и заједничку  улицу са насељеним местом Ваљево. 

20. УЛИЦА ГРБИНОВАЦА– чија траса почиње од улице Јакова 
Ненадовића, између кп 967/12 и кп 967/7, простире се делом кп 967/15 
и завршава између кп 967/8 и кп 967/3, КО Грабовица. 
 

21. УЛИЦА ДРОЧИНСКА– почиње од улице Јакова Ненадовића, између 

границе насељеног места Горња Грабовица и кп 392 (КО Рађево 

Село), простире се делом кп 1732 (КО Грабовица) и завршава између 

границе насељеног места Горња Грабовица и кп 364/9, КО Рађево 

Село; представља заједничку улицу са насељеним местом Рађево 

Село. 

22. УЛИЦА ШАБАЧКИ ПУТ– чија траса почиње између кп 338 и кп 364/3 

(КО Рађево Село), простире се делом кп 1080/2 (КО Рађево Село) и 

завршава између границе насељеног места Горња Грабовица и кп 

202/3, КО Рађево Село;представља заједничку улицу са насељеним 

местом Рађево Село и представља део државног пута IБ реда бр. 21. 

23. УЛИЦА РАВНОГОРСКА– чија траса почиње од улице Шабачки Пут, 
између кп 811 и кп 812/2, простире се делом кп 966, целом дужином 
кп 813 и пролази кроз кп 872/9, кп 812/2, кп 819/1 и кп 820. Улица 
завршава на кп 821, КО Грабовица. 
 



24. УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА– чија траса почиње од границе насељеног 

места Рађево Село, између кп 63/1 и кп 63/4, простире се целом 

дужином кп 248, кп 1726 и кп 1727 и завршава на граници насељеног 

места Забрдица, између границе насељеног места Јазовик и кп 1, КО 

Грабовица; представља заједничку улицу са насељеним местом 

Јазовик и пролази кроз насељено место Забрдица. 

25. УЛИЦА ЛИПОВАЧКА – чија траса почиње кп 34 и кп 25 ко Грабовица 
и простире се делом кп 1698 и кп 247 и наставља дуж целе кп 1699 и 
завршава се између кп 234/1 и 233 КО Грабовица. 
 

26. УЛИЦА ГРАБОВАЧКА - чија траса почиње од раскрснице 
предложених улица број 25 и 28, између кп 121 и кп 45/3, простире се 
делом кп 1698 до улице број 24. продужава се делом кп 1698 
простире се делом кп 1698 и завршава на граници насељеног места 
Јасеница, између кп 633 и кп 634/2 КО Грабовица. 

 
27. УЛИЦА ПИВСКА– чија траса почиње од улице Грабовачке, између кп 

117 и кп 113/2, простире се делом кп 1700 и завршава између кп 115/2 
и кп 79/2, КО Грабовица. 

 
28. УЛИЦА ПОШАРСКА– чија траса почиње од улице Грабовачке, 

између кп 467 и кп 544, простире се целом дужином кп 543 и кп 1694 
до предложене улице број 24. Улица завршава између кп 6 и кп 1698, 
КО Грабовица. 

 
29. УЛИЦА ВИНОГРАДСКА – чија траса почиње од улице Пошарске, 

између кп 318/3 и кп 422/2, простире се делом кп 322 и завршава 
између кп 321/2 и кп 419/5, КО Грабовица. 

 
30. УЛИЦА ОВЧАРСКА – чија траса почиње од улице Пошарске, између 

кп 310 и кп 435/2, простире се делом кп 1702 и завршава између кп 
455/2 и кп 457/2, КО Грабовица. 

 
31. УЛИЦА КРУШИЧКА – чија траса почиње од улице број Пошарске, 

између кп 437 и кп 439, простире се целом дужином кп 438 и 
завршава између кп 446/1 и кп 444/1, КО Грабовица. 

 
32. УЛИЦА ЦЕРСКА– чија траса почиње од улице Пошарске, између кп 

439 и кп 470, простире се целом дужином кп 471 и пролази кроз кп 
473/2. Улица завршава између на кп 441/2, КО Грабовица. 
 
У насељеном месту Горња Грабовица одређују се називи заселака и 
то: 
 
1. ЗАСЕЛАК ЉУБОСТИЊСКИ - који обухвата кп 698/1 и кп 698/3, КО 

Грабовица 
2. ЗАСЕЛАК ШУМИЦЕ - који обухвата кп 637/1, кп 637/2 и кп 639/3, 

КО Грабовица. 
 



 
 

 

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 Горња Грабовица, израђеног од 
стране Републичког геодетског завода  од 26.06.2018. 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. 015-05-00119/2019-24 од 
17.06.2019.године.  
 
 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-76/2019-04 

 
 

                                    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 Горња Грабовица, 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 Грабовица израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 26.06..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-

00119/2019-24 од 17.06.2019.године.. 

 

Образложење предлога назива улица 

1. УЛИЦА МИЛЕТЕ УРОШЕВИЋА. 

Милета Урошевић (Доња Грабовица 25.01.1925 – 1984. доња Грабовица), 

са непуних 18 година се прикључио партизанима и као такав распоређен у 

6. Личку бригаду; учествовао је у ослобођењу Београда, пробоју Сремског 

фронта и разним дтугим акцијама. Одликован је медаљом за храброст 

два пута. Његови наследници су Граду Ваљеву поклонили земљиште за 

улицу која је иначе била његова дедовина. Мештани ове улице су 

изразили жељу да би се у најмању руку захвалност Милети могла 

изразити кроз давање назива овој улици по његовом имену. Комисија је 

прихватила и предложила  назив ове улице. 

2. УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ-општепозната личност 

3. УЛИЦА УДОВИЧКА – локални назив  за локацију, предлог жена 

становника ове улице које су удовице 

4.  УЛИЦА САВЕ ВУЈАНОВИЋА – општепозната личност 

5. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ –општепозната личност 

6. УЛИЦА КНЕЗА ДАБИЋА . 

Гаврило Гаја Дабић, устанички старешина, кнез (Јаутина код Ваљева, крај 

ХVIII в. — 

?, после 1847).Био је члан фамилије Дабић која је поред фамилије 

Ненадовић једна од најпознатијих фамилија 19.века у Ваљеву. Гаврило 

Гаја Дабић био је устанички старешина и кнез (извор биографских 

података Матица српска 3. том); био је председник Ваљевског суда а 

његов син Марко државни саветник. Марко и Гаја  су 1836. купили у 

Ваљеву велика имања па по њима је једно брдо надомак Ваљева у 

Горњој Грабовици и данас носи назив Дабића Брдо. Ова улица излази на 

Дабића Брдо. 

7. УЛИЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА – општепозната личност 

8. УЛИЦА БОРАЦА СРЕМСКОГ ФРОНТА – општепознати догађај 

9. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА – општепозната личност 



10. УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА – општепозната личност 

11. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА -општепозната личност 

12. УЛИЦА НЕНАДОВИЋА КАПИЈА – локални назив за локацију 

13. УЛИЦА НЕНАДОВИЋА СОКАЧЕ – локални назив за локацију 

14. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА – општеппозната личност 

15. УЛИЦА ДРАГИЊЕ БАБИЋ. 

Драгиња Бабић (Ваљево, 1886 — Ваљево, 24. јануар/6. фебруар 1915), 

лекар, жртва велике епидемије тифуса. Рођена је породици трговца Јанка 

Бабића који је 1892-1893 био председник општине Ваљево. Школовала се 

у Ваљеву а студије медицине, као стипендиста ваљевске општине, 

започела у Цириху а завршила у 1911. у Берлину. Целча њена царијера је 

везана за Ваљево, где је прво била помоћни лекар у Окружној болници а 

потом општински лекар. Као лекар у Ваљеву је радила и током балканских 

и Првог светског рата. Након продора аустроугарских трупа у јесен 1914. 

повлачи се са српском војском у Пирот где је била управник Окружне 

болнице. После Колубарске битке вратила се у Ваљево. Неговала је 

оболеле од тифуса и заразила се овом опаком болешћу, од које је умрла.  

16. УЛИЦА НИКОЛЕ СТАНКОВИЋА. 

 Никола Станковић, (1898-1958), инжењер, власник „Вишеградске 
индустрије инж. Станковића А.Д. (акционарско друштво) - „Vistad” и 
ваљевског огранка – данашњег Крушика. Инжењер Станковић је поред 
фабрике наоружања и муниције у Вишеграду изградио исту фабрику у 
Ваљеву. Уочи Другого светског рата почиње са радом фабрика „Vistad” , 
прво право велико индустријско предузеће у Ваљеву (у лето 1937. године  
почеле су да се граде фабричке хале на Дабића пољу, а дозволу за рад 
фабрика је добила у фебруару 1939. године), већ 1941. године у фабрици 
је радило 1200 радника.  
Оснивач и некадашњи власник ваљевског „Крушика“ Никола Станковић 
осуђен је 1946. године на 10 година робије са принудним радом због 
сараддње са окупатором, рехабилитован је 2011.године одлуком Вишег 
суда у Београду.Тако је поништена пресуда ваљевског Окружног суда из 
1946. године којом је инжењер Станковић (1898-1958) „у одметништву“ 
осуђен на 10 година робије са принудним радом, губитком грађанских и 
политичких права и конфискацијом целокупне имовине.Пресуда је донета 
због наводне сарадње са окупатором и помагањем четницима иако за 
те оптужбе, како је сада утврђено није понуђен ниједан доказ. 
Виши суд у Београду је прецизирао да је Никола осуђен „из политичких 
и идеолошких разлога, као противник комунистичког режима и имућан 
грађанин, све ради развлашћивања и подржављења његове имовине. 
Захтев за рехабилитацију поднели су Станковићево троје унучади 
амерички држављани потомци његових кћери Љиљане и Зорице. 
 

17. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИШИЋА  - општепозната личност 

18. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА – општепозната личност 

19. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА – општепозната личност 

20. УЛИЦА ГРБИНОВАЦА . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1886
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1915
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0


Милорад Петровић Грба, музичар из Ваљева (Горња Грабовица 1914. – 
9.07.1993. Горња Грабовица). Рођен у селу Горња Грабовица код Ваљева. 
Зачетник музичког осебеног стила интерпретације традиционалне ромске 
музике. Из његове породице су потекли изузетни музичари, пре свега 
виолинисти који су поред свирања на народним весељима остварили 
врхунске уметничке домете. Грбини потомци су захваљјујући својој 
аутентичној интепретацији остали забележени у архиви Радио Београда.  
Ансамбл „Грбиновци“ је у другој половини ХХ века остварио трајне снимке 
за Радио Телевизију Београд, што је била привилегија малобројних 
музичара и извођача. Тако је најпозантија Продукција грамофонских 
плоча у Београду забележила више ромских народних игара у извођењу 
овог орекстра под вођством Грбиних синова, Драгомира Петровића 
Ћубана и Душка Петровића. И данас се широм Србије и света изводе 
композиције Милорада Петровића Грбе и његових „Грбиноваца“ као што 
су коло  „Нова шестица“ и коло „Грабовачке гајде“. Данас се као 
староградска песма изводи нумера „Остани још дан, поред мене ти“ коју је 
као ауторску изводио ансамбл „Грбиновци“. Милорад Петровић 
виолиниста, најчувенији је међу музичарима из Горње Грабовице; 
наследили су га Душко и Ћубан такође врсни музичари. 
(Коло Нова Шестица, свира ансмбл Грбиновци, ПГП РТБ, 1974. година: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jia_dM22zk8 
Песма „Остани још дан“, пева Душко Петровић, аутор Љубомир Петровић, 
ПГП РТБ 1971: https://www.youtube.com/watch?v=Hj_1DBoZu98). 

 
21. УЛИЦА ДРОЧИНСКА – наставак постојеће улице у насељеном месту 

Ваљево 

22. УЛИЦА ШАБАЧКИ ПУТ – на путу за Шабац 

23.УЛИЦА РАВНОГОРСКА – назив по планини Равна Гора 

24. УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА – у част свих палих бораца у претходним 

ратовима 

25. УЛИЦА ЛИПОВАЧКА – географско обележје 

26. УЛИЦА ГРАБОВАЧКА – по називу села 

27. УЛИЦА ПИВСКА – локални назив за локацију 

30. УЛИЦА ПОШАРСКА – локални израз за локацију и катастарски потес 

31.УЛИЦА ВИНОГРАДСКА – географско обележје 

32.УЛИЦА ОВЧАРСКА – локални назив за локацију, мештани се баве 

овчарством 

33.УЛИЦА КРУШИЧКА – назив по брду Крушик 

34. УЛИЦА ЦЕРСКА – назив по планини  

Образложење назива заселака: 

1. ЗАСЕЛАК ЉУБОСТИЊСКИ – географско обележје, по реци Љубостињи 

2. ЗАСЕЛАК ШУМИЦЕ – географско обележје 



 

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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 


