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
ЛЕЛИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Лелић,
на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Лелић, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА БЕБИЦЕ МИЛОШЕВИЋА - чија траса се простире дуж границе са
насељеним местом Стрмна Гора и то од кп 135 дуж кп 2262 КО Лелић, преко кп 751
КО Стрмна Гора, дуж кп 2241, 2242, 740 и 2244 све до кп 723 и 819, све у КО Лелић,
тј. до границе са насељеним местом Стубо; представља заједничку улицу са
насељеним местом Стрмна Гора.
2. УЛИЦА МИЋЕ ПОПОВИЋА – чија траса се простире од границе са насељеним
местом Дегурић и од кп 34/1 и 36/1 дуж кп 35 све до кп 12/1 и 57, све у КО Лелић, и до
границе са насељеним местом Стрмна Гора.
3. УЛИЦА ПРОФ. ЛУКЕ ЛАЗАРЕВИЋА – чија траса се простире од улице Миће
Поповића и од кп 35, преко ко 48/2, 49, 53/3, 50/2 и 51 све до кп 50/1, КО Лелић.
4. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА – чија траса се простире од
границе са насељеним местом Стрмна Гора и од кп 57, дуж кп 2259, 2238 и 2239 све
до кп 1998/1 и 1996, КО Лелић, тј. до границе са насељеним местом Доње Лесковице.
; представља заједничку улицу са насељеним местом Доње Лесковице.
5. УЛИЦА ДР ВЛАЈКА ЂУРОВИЋА – чија траса се простире од улице Владике
Николаја Велимировића и од кп 2238 дуж кп 134 све до кп 135 и 121, КО Лелић, и
границе са насељеним местом Стрмна Гора.

6. УЛИЦА ЈОВАНА ВЕЛИМИРОВИЋА – чија траса почиње између кп 314/1 и кп 330
и простире се делом кп 2240 све до међе са кп 2241, КО Лелић
7. УЛИЦА АНТОНИЈА РАДОСАВЉЕВИЋА– чија траса се простире од улице Јована
Велимировића и од кп 2240, дуж кп 303 све до кп 253, КО Лелић, и раскрснице са
улицом Антонија Јовановића.
8. УЛИЦА АНТОНИЈА ЈОВАНОВИЋА – чија траса се простире од улице Драгомира
Велимировића и од кп 2240, дуж кп 253 све до кп 304 и 2015, КО Лелић.
9. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – чија траса се простире од улице Бебице Милошевића и
од кп 2242, дуж кп 2241 све до кп 551 и 500 и пута на кп 1123, КО Лелић.
10. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА– чија траса се простире од улице Бебице
Милошевића и од кп 740 поред кп 812/1 и 741 дуж кп 2244 све до кп 1447 и 1131, КО
Лелић, и раскрснице са улицом Давида Бојанића.
11. УЛИЦА ДАВИДА БОЈАНИЋА – чија траса се простире од улице Генерала
Ђукића и од кп 2244 и поред кп 1131 и 140 дуж кп 2248 све до кп 2239, КО Лелић, и
улице Владике Николаја Велимировића.
12. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ – чија траса се простире од улице Владике Николаја
Велимировића и од кп 2238 између кп 1670/2 и 1672, дуж кп 2252 и 1313 све до кп
1194 и 1339 и улице Владике Николаја Велимировића на кп 2239, КО Лелић.
13. УЛИЦА ЉУБИШЕ МИЛОШЕВИЋА – чија траса се простире од улице Генерала
Ђукића и од кп 2244 и е улице Бебице Милошевића дуж кп 850 све до кп 2245, КО
Лелић, где је улица Повленска.
14. УЛИЦА ПОВЛЕНСКА – чија траса се простире од улице Љубише Милошевића и
од кп 850 дуж кп 2245, 1437, 2244 све до кп 2239, КО Лелић, и до улице Владике
Николаја Велимировића.
15. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – чија траса се простире од улице Повленске и од кп
1468 и 1434, дуж кп 2249 све до пута на кп 2254 између кп 2038 и 1488/1, КО Лелић.
16. УЛИЦА БИРЧАНИНОВА – чија траса се простире од улице Владике Николаја
Велимировића и од кп 2239 дуж кп 1887 све до кп 2250, КО Лелић, и до раскрснице
са улицом Душановом.
17. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА – чија траса се простире од улице
Владике Николаја Велимировића и од кп 2239 дуж кп 1925 све до кп 2250 и између кп
1913/2 и 1915/ 1 све до кп 2250, КО Лелић, тј. Улице Душанове.
18. УЛИЦА ДУШАНОВА – чија траса се простире од улице Кнегиње Љубице и од кп
1313, дуж кп 2250 и 2011 све до кп 2006 и 2092, КО Лелић, тј. до границе са
насељеним местом Доње Лесковице; представља заједничку улицу са насељеним
местом Доње Лесковице.
19. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија траса се простире од улице Душанове и
од кп 2011, дуж кп 2124 све до кп 2129/2 и 2123/1, КО Лелић, тј. до границе са
насељеним местом Сушица где се и завршава.

20. УЛИЦА КАТАРИНЕ ВЕЛИМИРОВИЋ – чија траса се простире од улице Владике
Николаја Велимировића и иде делом кп 2243 а затим наставља делом кп 322 и
завршава се између 314/1 и 330, КО Лелић.
21. УЛИЦА ДРАГОМИРА ВЕЛИМИРОВИЋА – чија траса почиње између кп 314/1 и кп
330 и простире се делом кп 2240 затим делом кп 367, па делом кп 482 па наставља
делом кп 483 и наставља делом кп 484 и завршава се на међи са кп 507/2, КО Лелић.
22. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – чија траса се простире делом кп 66/3 од кп 2238 и 62/1,
затим наставља делом кп 66/2 и завршава се између кп 73/1 и кп 76, КО Лелић.
У насељеном месту Лелић одређују се називи заселака, и то:
1.ЗАСЕЛАК ЦАРА ЛАЗАРА – који обухвата објекте који се налазе на кп 422, 423 и
424, КО Лелић.
2.ЗАСЕЛАК ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ - који обухвата објекте манастира Ћелије и то на кп
69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74, 75 и 76, КО Лелић.
3.ЗАСЕЛАК ЈЕРИНИН ГРАД – који обухвата објекте који се налазе на граници са
насељеним местом Бранговић на кп 1715, 1716, 1717, 1743, 1709, 1710 и 1748, КО
Лелић.
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 Лелић, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 23.06.2018. 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. 015-05-00213/2019-24 од 10.10.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-156/2019-04
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 Лелић, 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 Лерлић израђеног од стране Републичког геодетског завода од 23.06.2018.
године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-0500213/2019-24 од 10.10.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА БЕБИЦЕ МИЛОШЕВИЋА - напомена: овај назив је дат у насељеном
месту Ваљево; у одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту
Ваљево под бр.73 (дата сагласност министарства, одлука објављена у
Службеном гласнику)
Драгољуб Бебица Милошевић (Ваљево, 9.11.1929. – Панчево, 3.10.2005.),
фудбалер, фудбалски тренер. Основну школу и нижу гимназију завршио у
Ваљеву, средњу фискултурну у Земуну и Вишу фудбалску тренерску школу у
Београду. Почео је да игра фудбал за други тим ВСК-а, затим ОФК Напред,
„Будућност“ Ваљево, „Јединство“ Земун, Црвену звезду, „Мачву“ Шабац и
„Металац“ Ваљево. Тренерским послом почиње да се бави 1957. прво у
ваљевској Будућности, па у Металацу Ваљево, Радничком Ниш, Слободи
Титово Ужице, Војводини, Челику Зеница, ФК Валенсији, Олимпији Љубљана,
Будућности Титоград, Напретку Крушевац, ФК Кадизу и ФК Тенерифе.
2. УЛИЦА МИЋЕ ПОПОВИЋА – напомена: овај назив је дат у насељеном месту
Ваљево; у одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево
под бр.74 (дата сагласност министарства, одлука објављена у Службеном
гласнику)
МИОДРАГ зв. МИЋА ПОПОВИЋ, рођен 1923. године у Лозници био је познати
сликар, сценограф, филмски редитељ, писац, ли-ковни критичар и академик.
Повремено је боравио у Непричави код Лајковца, где му је отац Тома радио
као учитељ и умро. Док је боравио у Непричави урадио је више слика које је
касније излагао на изложбама у Београду и Паризу под називом „Непричава“.
Аутор је бројних квалитетних ликовних дела, занимљивих и успешних изложби.
Преминуо је 22. децембра 1996. године у Београду.

3. УЛИЦА ПРОФ. ЛУКЕ ЛАЗАРЕВИЋА – напомена: овај назив је дат у
насељеном месту Ваљево; у одлуци о одређивању назива улица у насељеном
месту Ваљево под бр.78 (дата сагласност министарства, одлука објављена у
Службеном гласнику)
Лука И. Лазаревић, рођен је 1857. године у Свилеуви код Коцељева, као
непосредни потомак устаничког војводе попа Луке Лазаревића по коме је и добио
име. По завршеним студијама радио је као професор и директор гимназија у више

места, учитељских и других школа. У Ваљеву је службовао у два наврата као
директор и професор овдашње гимназије, а био је и школски надзорник.
Иницирао је оснивање Фонда за помоћ сиромашним ученицима и пуно допринео
афирмацији школе и града. Аутор је више занимљивих књига и сарадник бројних
листова и часописа. Више пута је биран за народног посланика, члана Главног
просветног савета Србије, па и за министра просвете и црквених дела Србије.
Умро је у Београду 1936. године.
4. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА – општепозната личност
5. УЛИЦА ДР ВЛАЈКА ЂУРОВИЋА – напомена: овај назив је дат у насељеном
месту Ваљево; у одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево
под бр.85 (дата сагласност министарства, одлука објављена у Службеном
гласнику)
Владимир, зв. Влајко Ђуровић, рођен је 1897. године у Бјелом брду – Трнавцима
код Вишеграда, у познатој свештеничкој породици. Током I светског рата као
гимназијалац мобилисан је у српску војску, препешачио Албанију и борио се на
Солунском фронту. Отуда је упућен у Француску да продужи школовање где је
завршио студије медицине. По повратку у земљу радио је као асистент на
Хируршкој клиници Медицинског факултета у Београду, лекар Окружног уреда и
шеф хируршке амбуланте. После II светског рата био је управ-ник болнице у
Зајечару, а од 1953. до одласка у пензију управник Окружне болнице и начелник
Хируршког одељења у Ваљеву, где се афирмисао као организатор савремене
здравствене службе, али подизањем нових зграда, уређењем болничког круга и
образовањем болничке економије. Посебну пажњу поклањао је стварању
стручних кадрова, па је прво организовао и водио Школу за бабице, а потом и
Средњу медицинску школу. Био је човек широке културе и финих манира,
објављивао стручне радове и имао звање примаријуса. Добитник је више
одликовања и других јавних признања. Умро је 1984. године у Београду, где је и
сахрањен.
6. УЛИЦА ЈОВАНА ВЕЛИМИРОВИЋА
Јован Велимировић је рођен 3. јуна 1912. у селу Лелићу код Ваљева од оца
Душана и мајке Пелагије. Стриц му је био епископ Николај Велимировић. После
завршене ниже гимназије уписао се у Богословију светога Јована Богослова у
Битољу, а по завршетку исте на Богословски факултет у Београду. Пре избора за
епископа био је професор богословије у Битољу и Београду, где је од 1952. био и
ректор.Монашки живот Замонашио га је архимандрит др Андреј, старешина
манастира Раковице, 1952. године. Исте године га је патријарх српски Викентије
рукоположио у чин јерођакона 26. фебруара, и јеромонаха, на Цвети, и произвео у
чин архимандрита.Хиротонисан је за епископа шабачко-ваљевског 7. августа 1960.
у Саборној цркви у Сремским Карловцима. У својој епархији успоставио је путем
честих канонских посета тесну везу са свештенством и верницима.Умро је 28.
марта 1989. у Шапцу, а сахрањен у задужбини породице Велимировић у селу
Лелић.Заслуге. Као дугогодишњи професор богословије Јован Велимировић је
извео је на пут многе нараштаје богослова, а као историчар развијао је код својих
ученика љубав према овом предмету и према Српској цркви. Из те области дао је
неколико запажених чланака.Предлог назива улице дао је игуман манастира
Лелић.

7. УЛИЦА АНТОНИЈА РАДОСАВЉЕВИЋА
Антоније Радосављевић, (Лелић – 1874.год. а погинуо на Церу 1914.год.); сродник
Антонија Јовановића и Светог Владике Николаја; изузетно цењен и поштован;
истакао се у доприносу развоја села; сахрањен у порти манастира у Ћелијама;
подаци преузети са споменика.
8. УЛИЦА АНТОНИЈА ЈОВАНОВИЋА
Антоније Јовановић (1785. — 1844. године)
Антоније Јовановић, борац за слободу Србије у 19. веку и капетан среза
подгорског. Умро је у чину мајора и сахрањен је поред другог великог устаника
Илије Бирчанина у порти манастира Ћелије. Лоза Владике Николаја полази од
Велимира, Антонијевог рођеног брата. Антоније Јовановић је био кнез Ваљевске
нахије 1827. године, а касније начелник Среза подгорског. Он се помиње у
путопису Јоакима Вујића по Србији. Када је Јоаким путовао од манастира
Пустиње до манастира Ћелије, навратио је у Лелић и разговарао са кнезом
Антонијем. У харачким тефтерима Лелића из 1831. и 1832./33. године забележен
је Антоније Јовановић као капетан. Године 1834. у једном документу Анта
Јовановић се такође наводи као ’’подгорски капетан’’. Касније је добио и чин
мајора. На његовој надгробној плочи у манастиру Ћелије, забележено је да је
Антоније рођен 1785. године у Лелићу, а умро 26. фебруара 1844. године у истом
месту.
9. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – чија траса се простире од предложене улице бр. 1 и
од кп 2242, дуж кп 2241 све до кп 551 и 500 и пута на кп 1123, КО Лелић.
10. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА - напомена: овај назив је дат у насељеном
месту Дивчибаре; у одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту
Дивчибаре под бр.5 (дата сагласност министарства, одлука објављена у
Службеном гласнику)
Светомир Ђукић; (Ражана код Косјерића, 29. мај 1882 — Дуизбург 19. октобар
1960) рођен у месту Ражана, у подножију Дивчибара, удаљеном неких 15 км од
Дивчибара .Официр војске Краљевине Србије и дивизијски генерал у војсци
Краљевине Југославије. Оснивач српског олимијског савеза, познат још и као отац
српског и југословенског олимпијзма.
11. УЛИЦА ДАВИДА БОЈАНИЋА
Давид Бојанић, (Лелић1879-1913.Брегалница), солунац; погинуо на Брегалници.
Биографски подаци преузети са постојећег спомен обележја на капелици у порти
манастира у Лелићу.
12. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ – општепозната личност
13. УЛИЦА ЉУБИШЕ МИЛОШЕВИЋА – напомена: овај назив је дат у
насељеном месту Дивчибаре; у одлуци о одређивању назива улица у насељеном
месту Дивчибаре под бр.10 као продужетак већ постојеће улице са овим називом
(дата сагласност министарства, прва одлука објављена у Службеном гласнику
16/2018)
Љубиша Милошевић (1924), дипломирани економиста. На дужности председника
Ваљевске општине Милошевић се налазио од 3. јуна 1963. до 20. маја 1967.

године. Нарочито се у том раздобљу ангажовао у изградњи главног
канализационог колектора кроз средиште града и у решавању нагомиланих
пеоблема у школству. Ваљевска гимназија се тада вратила у своје некадашње
здање, а три основне школе и Медицинска школа из дотадашњих преселиле у
друге зграде.
Касније је био главни савезни девизни инспектор, да би се 1978. год. вратио у
Ваљево и прихватио дужности председника Скупштине Подрињско-колубарског
региона. Настојањем Љубише Милошевића постигнуто је да Лајковачка и Убска
општина не буду оштећене проширењем рударског басена "Колубара" на леву
Колубарину обалу и да за развој пољопривреде у северозападној Србији буду
добијена замашна средства из иностраних фондова.
После поновног одласка из Ваљева Љубиша Милошевић је, до пензионисања,
био генерални директор Службе друштвеног књиговодства Србије.
Љубиша Милошевић је рођен у Ваљеву 24. августа 1924. године (отац Момчило,
колар; мајка Милена) и у овом граду завршио основну школу и Државну трговачку
академију. Окупациона власт га је, због његове блискости са партизанским
покретом, интернирала 1943. године на Бањицу па одатле у Матхаузен.
После рата су поверене дужности у привредним и политичким организацијама:
директор Ваљевске пиваре (1946-47), секретар Народног фронта, директор
Среске задружне штедионице (од 20. марта 1956), да би почетком 1963.год.
постао потпредседник Ваљевског среза у чијем саставу се налазио и дотадашњи
Шабачки срез.
Свестрано се ангаажовао и у друштвеном животу Ваљева. Значајно је, између
осталога, допринео да у Ваљеву буду установљени Народни музеј и Радио
Ваљево. А када је 19. септембра 1948. године овде основао Градско гимнастичко
друштво, Љубиша Милошевић је изабран за његовог првог председника
14. УЛИЦА ПОВЛЕНСКА – географско обележје
15. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – сликар, општепозната личност
16. УЛИЦА БИРЧАНИНОВА – општепозната личност
17. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА – општепозната личност
18. УЛИЦА ДУШАНОВА –општепозната личност
19. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – општепозната личност
20. УЛИЦА КАТАРИНЕ ВЕЛИМИРОВИЋ
Катарина Велимировић (Стрмна Гора 1860-1945 Лелић) ; мајка Владике Николаја
Велимировића; велики део живота је била монахиња (монахиња Екатарина) у
манастиру у Лелићу; изузетно цењена и поштована као мајка Владике Николаја и
као монахиња манастира Лелић; у литератури Владике Николаја заузима посебно
место; на четрдесетак метара од Лелићке цркве налази се капела у којој је
сахрањена Катарина Ката Велимировић. Предлог назива улице је дао игуман
манастира у Лелићу и ова траса улице иде од манастира у коме је била
монахиња ка родитељској кући Владике Николаја, на коју се наставља улица

Драгомира Велимировића оца Владике Николаја која води до саме родитељске
куће.
21. УЛИЦА ДРАГОМИРА ВЕЛИМИРОВИЋА
Драгомир Велимировић,(рођен у Лелићу 1857 - преминуо 05.децембра 1929.год. у
Лелићу) отац Владике Николаја Велимировића. Он је учетвовао у изградњи прве
цркве у Лелићу; црква у Лелићу је задужбина оца Драгомира и Владике Николаја
Велимировића саграђена 1929. године; био је имућан и у то време један о ретких
писмених; помагао је описмењавање и школовање деце; обављао је писарске
послове у срезу Подгорском. Сахрањен је у порти цркве односно манастира у
Лелићу. Предлог назива улице је дао игуман манастира у Лелићу и ова траса
улице наставља се на улицу којој је предложен назив по мајци Владике која води
до саме родитељске куће.
22. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – назив по Светом Сави ком свецу је и посвећен
манастир у Ћелијама. Ова улица иде у манастир Ћелије, предлог је дала
игуманија Гликерија.
Образложење назива заселака:
1.ЗАСЕЛАК ЦАРА ЛАЗАРА – општепозната личност
2.ЗАСЕЛАК ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ- општепозната личност
3.ЗАСЕЛАК ЈЕРИНИН ГРАД – 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.
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насељених места
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