
     
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  

ЛОЗНИЦА 
 
 

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

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

1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА – чија траса почиње од границе насељеног места 
Словац, између кп 1217 и кп 2324, простире се целом дужином кп 2310 и кп 
2311 и завршава на граници насељеног места Кланица, између кп 2063 и кп 
2335, КО Лозница;  улица је део државног пута IБ реда бр. 27 - државна 
граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница)-Лозница-
Осечина-Ваљево- Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-
Рача-Свилајнац). 
 

2. УЛИЦА ЛОЗНИЧКА ЛУКА - чија траса почиње од улице Београдске, између кп 

1385/3 и кп 1261, простире се делом кп 2312 и завршава између кп 1441/1 и кп 

1071, КО Лозница. 

 

3. УЛИЦА МИЛОРАДА МИЛИНКОВИЋА- чија траса почиње од улице Лозничка 

Лука, између кп 1083/2 и кп 1082, простире се целом дужином кп 1064 и 

завршава између кп 1065 и кп 1103, КО Лозница. 

 

4. УЛИЦА МАЈДАНСКА- чија траса почиње од улице Лозничка Лука, између кп 

1254/1 и кп 1088, простире се делом кп 2308 и завршава између кп 1191/1 и кп 

1151/1, КО Лозница.  

 



5. УЛИЦА ЗАБРЂАНСКА – чија траса почиње од улице Београдске , између кп 

1654 и кп 1352, простире се делом кп 2307 и завршава између кп 949 и кп 1145, 

КО Лозница. 

 

6. УЛИЦА МЛАЂЕВАЧКА – чија траса почиње од улице Београдске, између кп 

1660/1 и кп 1659/2, простире се целом дужином кп 2309 до предложене улице 

број 5. Улица завршава између кп 1040 и кп 1056/2, КО Лозница. 

 

7. УЛИЦА ПОСИЉЕ – чија траса почиње од улице Београдске, између кп 2041/2 

и кп 1756/1, простире се делом кп 2298, кп 2313, пролази кроз кп 2036/3, кп 

2037, кп 2036/2, кп 2036/1, кп 2038/3, кп 2038/2, кп 2038/1 и целом дужином кп 

2032. Улица завршава на граници насељеног места Кланица, између кп 

2025/12 и кп 2063, КО Лозница. 

 

8. УЛИЦА ПАУНОВА – чија траса почиње од улице Београдске, између кп 2041/2 

и кп 1756/1, простире се делом кп 2298 и целом дужином кп 1775 и завршава 

између кп 1774 и кп 1767, КО Лозница. 

 

9. УЛИЦА ЛОЗНИЧКА- чија траса почиње од улице Посиље, између кп 2025/3 и 

кп 2031/1, простире се целом дужином кп 2313 и делом кп 1936. Улица 

завршава између кп 1945/1 и кп 1952, КО Лозница. 

 

10. УЛИЦА МАРИНКОВАЧА – чија траса почиње од улице Посиље, између кп 

2512 и кп 2025/6, простире се целом дужином кп 2025/7, кп 2024/8, делом кп 

2024/7 и пролази кроз кп 2024/1. Улица завршава између кп 2021 и кп 2024/1, 

КО Лозница. 

 

11. УЛИЦА ШУМСКИ ГАЈ – чија траса почиње од улице Лозничке, између кп 

1829/2 и кп 1805, простире се целом дужином кп 1811 и завршава између кп 

1818 и кп 1809, КО Лозница. 

 

12. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ- чија траса почиње на раскрсници улице Лозничке и 

улице Шљивик, између кп 1942 и кп 1945/1, простире се делом кп 1936, кп 

2298 и кп 2304 и завршава између кп 854 и кп 638, КО Лозница. 

 

13. УЛИЦА ШЉИВАК – чија траса почиње на раскрсници улице Лозничке и улице 
Светог Саве, између кп 1942 и кп 1952, простире се целом дужином кп 2306 и 
пролази кроз кп 821 и кп 820. Улица завршава на граници насељеног места 
Кланица, између кп 674 и кп 698, КО Лозница; представља заједничку улицу са 
насељеним местом Кланица.  

 
14. УЛИЦА МИЛОРАДА НАСТИЋА – чија траса почиње од улице Шљивак, између 

кп 696/3 и кп 758/1, простире се делом кп 762 и пролази кроз кп 763. Улица 

завршава између кп 765 и кп 648/3, КО Лозница. 

 

15. УЛИЦА ГОРЊИ ПОТЕС- чија траса почиње од улице Београдске, између 
границе насељеног места Кланица и кп 2335, простире се делом кп 2333 и 



завршава између границе насељеног места Кланица и кп 2152, КО Лозница; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Кланица. 
 

16. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА – чија траса почиње од улице Београдске, почиње на кп 

2334, пролази кроз кп 2242/2, кп 2241/3, кп 2241/4, кп 2240/2, кп 2239/3, кп 

2239/4, кп 2237/5, кп 2334 и делом кп 2236. Улица завршава између кп 2203 и 

кп 2254, КО Лозница. 

 

17. УЛИЦА САВИНА ВОДА – чија траса почиње од улице Воденичке, између кп 

1341/1 и кп 2334, простире се делом кп 2338 и завршава између кп 1336/2 и кп 

2334, КО Лозница. 

 
У насељеном месту Лозница одређује се назив засеока и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ДУЊИН СОКАК – који обухвата кп 891 и кп 884/2, КО Лозница. 

 
 

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 Лозница, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 11.06.2018. године. 
 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и 
засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00119/2019-24 од  17.06.2019.године. 
 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ: 011-87/2019-04 

 
 

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 Лозница, 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 Лозница израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 11.06.2018. 
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-
00119/2019-24 од  17.06.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА – на правцу ка Бограду 

2. УЛИЦА ЛОЗНИЧКА ЛУКА- уобичајени локални назив локације и катастарски 

потес 

3. УЛИЦА МИЛОРАДА МИЛИНКОВИЋА. 

Милорад Милинковић (Ваљевска Лозница 1880. – 1916 Кајмакчалан) Учесник 

је Балканских и Првог светског рата. Имао је чин артиљеријског наредника. 

Био је веома цењен и поштован код мештана Ваљевске Лознице. Иза себе је 

оставио два сина и три кћерке. Његови наследници и данас живе у Ваљевској 

Лозници на локацији предложене улице који мештани уобичајено називају  

Милинковића крај. 

4. УЛИЦА МАЈДАНСКА - уобичајени локални назив локације 

5. УЛИЦА ЗАБРЂАНСКА - уобичајени локални назив локације 

6. УЛИЦА МЛАЂЕВАЧКА - уобичајени локални назив локације Млађево 

7. УЛИЦА ПОСИЉЕ – катастарски потес 

8. УЛИЦА ПАУНОВА – уобичајени назив локације 

9. УЛИЦА ЛОЗНИЧКА- на правцу ка Лозници 

10. УЛИЦА МАРИНКОВАЧА – катастарски потес 

11. УЛИЦА ШУМСКИ ГАЈ- географско обележје 

12. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ –општепозната личност  

13. УЛИЦА ШЉИВАК – географско обележје 

14. УЛИЦА МИЛОРАДА НАСТИЋА. 

Милорад Настић (Ваљевска Лозница 17.01.1894 - 1980. Ваљево), учесник је 

Првог светског рата, имао чин наредника. Није учествовао у Другом светском 

рату. Значајно време за живота је био старешина села и допринео је развоју и 

напретку села  (електрификација, изградња путева и др). До смрти је живео у 

Лозници и изузетно поштован и цењем од мештанаа. Његови потомци живе у 

Лозници. 

15. УЛИЦА ГОРЊИ ПОТЕС- катастарски потес 

16. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА – географско обележје 



17. УЛИЦА САВИНА ВОДА – извор и потес 

 

Образложење назива засеока: 

 

1.ЗАСЕЛАК ДУЊИН СОКАК – на локацији је постојао засад дуња 

 

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: 
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