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 35. став 1. тачка
16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст) 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
ПЕТНИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту
Петница, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Петница, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА – чија траса представља наставак постојеће улице
Рајковачке и простире се од границе са насељеним местом Ваљево и то од
кп 53/8 и 55/3 даље дуж кп 446, кп 453 и границом са насељеним местом
Белошевац све до кп 187/1, КО Петница; представља заједничку улицу са
насељеним местом Белошевац.
2. УЛИЦА СУВОБОРСКА - чија траса представља наставак постојеће улице
Сувоборске и простире се дуж границе са насељеним местом Белошевац и
то од кп 2/7 дуж кп 451 све до кп 16/2, КО Петница; представља заједничку
улицу са насељеним местом Ваљево и насељеним местом Белошевац.
3. УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА - се простире од улице Сувоборске и кп 451
дуж кп 9/2 и 8/2 све до кп 728 и 8/33, КО Петница.
4. УЛИЦА КАМАРИНЕ - се простире од улице Љубомира Павловића и од кп
452 дуж кп 12/30 и 12/29 све до кп 12/2 и 12/24, КО Петница.
5. УЛИЦА ЉУБОМИРА ПАВЛОВИЋА – чија траса се простире од улице
Сувоборске и од кп 451 дуж границе са насељеним местом Белошевац и кп
452 све до кп 446, КО Петница, и улице Рајковачке; представља заједничку
улицу са насељеним местом Белошевац.

6. УЛИЦА КОШЉАНСКА – чија траса се простире од улице Рајковачке и од кп
446, дуж кп 60/16 и 62/9 све до кп 62/11, КО Петница.
7. УЛИЦА УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – чија траса се простире од улице
Рајковачке и од кп 446, дуж кп 60/11 све до кп 62/5 и 61/3, КО Петница.
8. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса се простире од улице пилота
Миленка Павловића и од кп 207 дуж кп 97/3 и 61/2 све до кп 62/3 и 62/10, КО
Петница.
9. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ – чија траса се простире од улице Рајковачке и
од кп 446 дуж кп 97/1, 100, 103 и 103/10 све до кп 108/9 и 111/1, КО Петница.
10.
УЛИЦА ВИДАНОВА ВОДА – чија траса се простире од улице Милене
Дравић и од кп 100 дуж кп 161/12 и 161/17, све до кп 161/16 и 161/3, КО
Петница.
11.
УЛИЦА ЛИПОВАЧКА - чија траса се простире од улице Милене Дравић и
од кп 100 дуж кп 158/14, све до кп 158/13 и 158/1, КО Петница.
12.
УЛИЦА МАНАСТИРСКА - чија траса се простире од улице Рајковачке и
од кп 453 дуж кп 447, 449 и 448 све до кп 275/2 и 458, КО Петница.
13.
УЛИЦА ЉУБОМИРА КОВАЧЕВИЋА - чија траса се простире од улице
Манастирске и од кп 447 дуж кп 183/4 и 183/20 све до кп 183/16 и 183/11, КО
Петница.
УЛИЦА ЉУБЕ ТАДИЋА - чија траса се се простире од улице Љубомира
Ковачевића и од кп 183/20 дуж кп 151/3 све до кп 151/23 и 151/5, КО Петница.

14.

УЛИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ – чија траса се простире од улице
Манастирске и од кп 447 дуж кп 145/2, 149/20, 149/11 и 149/8 све до кп 149/6, КО
Петница.

15.

16.

УЛИЦА ПОЦИБРАВА – чија траса се простире од улице пилота Миленка

Павловића и од кп 207 дуж кп 224, 450/1, 236 и 449 све до кп 334 и 416/1, КО
Петница, тј. до улице Мачине.

УЛИЦА МАЧИНЕ – чија траса се простире од границе са насељеним местом
Клинци и од кп 411 и 423, дуж кп 422 и 449 све до кп 351 и 359, КО Петница, и
границе са насељеним местом Бујачић.

17.

18.
УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА – чија траса се простире од улице пилота Миленка
Павловића и од кп 207 дуж кп 454, преко кп 235/1, 235/2, 303/2 све до кп 236,
КО Петница, и улице Поцибрава.
19.

УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – чија траса се простире од

насељеног места Бујачић и од кп 94 и 233/3 дуж кп 207 све до кп 442, КО Петница, и
улице Манастирске.

Одређује се назив засеока у насељеном месту Петница и то:

1. ЗАСЕЛАК ЗЕЛЕНИ ГАЈ – који обухвата објекте који се налазе на кп 287/4,
287/2, 287/3 и 285/2 КО Петница.

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 Петница, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од 24.06.2018. 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. 015-05-00039/2019-24 од
26.02.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
"Службеном гласнику града Ваљева".

објављивања у

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-22/2019-04
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 47/17аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени
гласник РС“ бр. 63/17) члану 35. став 1. тачка 16) и 98.став 1. Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст, 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 35. став 1. тачка 16). Статута града Ваљева прописано је да Скупштина
града у складу са законом утврђује називе улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места.
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 98. став 1. Статута града Ваљева прописано је да град одлучује о
називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених
места на својој територији посебном одлуком, уз предходну 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 Петница, 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 Петница израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
24.06.2018. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр.
015-05-00039/2019-24 од 26.02.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА – назив постојеће улице
2. УЛИЦА СУВОБОРСКА - назив постојеће улице
3. УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА – општепозната личност
4. УЛИЦА КАМАРИНЕ – локални назив географске локације
5. УЛИЦА ЉУБОМИРА ПАВЛОВИЋА
Љубомир Павловић (Клинци 1865 – 1936).Родио се 2. августа 1865. године у
Клинцима, селу крај Ваљева, у старој и угледној породици Тодорића. Основну
школу завршио је у Петници, а при упису у школу отац му је променио презиме
у Павловић, по деди Павлу. Гимназијско образовање стицао је у Ваљеву и
Крагујевцу, као матурант учествовао у краткотрајном српско-бугарском рату
1885. године, а наредне се уписао у Велику школу у Београду, одабравши одсек
природних наука, где је имао прилику да слуша хемичара Симу Лозанића,
геолога Јована Жујовића, а од готово пресудног значаја било је Љубино
познанство са земљаком Јованом Цвијићем. Објавио је значајне студије на
основу антрополошко-географских истраживања, и као близак сарадник Јована
Цвијића остварио напредак на овом пољу. Постављен је 1892. године за
професора Ужичке гимназије, где му је ученик био Димитрије Туцовић. Од
1894. до 1899. године је професор у Ваљеву, али пре свега посвећен антропогеографским истраживањима, на шта је утицао Јован Цвијић позивом о
изучавању села, а да би то постигао Павловић се прихватио дужности школског
надзорника, најпре за округ ваљевски, а затим и шабачки. Обављајући ову
дужност остао је у лепој успомени савременика, а према мишљењу шабачког
професора Жике Поповића, послужио је Бранимиру Ћосићу за лик школског
надзорника у роману “Покошено поље”. У школу се вратио у јесен 1903. године,
када
је
постављен
за
професора
Шабачке
гимназије.
Време проведено у гимназији било је најплодније у његовом раду. Као један од
најугледнијих професора Гимназије предавао је више предмета – географију,

геологију, науку о природи и математику, а у Вишој женској школи и физику. У
Гимназији је биран на бројне позиције, а 1913. године постављен је на дужност
директора Више женске школе. И поред заузетости, Љуба Павловић је у Шапцу
завршио започета антропогеографска истраживања у ваљевском округу и
отпочео нова у ужичком крају и Горњем Подрињу. У познатој едицији Српске
краљевске академије Насеља српских земаља штампана су му два рада –
“Колубара и Подгорина” 1907. и “Антропогеографија Ваљевске Тамнаве” 1912, а
1914. је постао стални сарадник научног часописа Гласник Српског географског
друштва, чији је оснивач и први уредник био Јован Цвијић.
6. УЛИЦА КОШЉАНСКА – локални назив географске локације
7. УЛИЦА УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – општепозната личност, сликар
8. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - општепозната личност
9. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ – општепозната личност, глумица
10. УЛИЦА ВИДАНОВА ВОДА – локални израз за извор и поток на локацији
11. УЛИЦА ЛИПОВАЧКА – локални израз за географску локацију, по липама
12. УЛИЦА МАНАСТИРСКА – улица води ка месту где је некада био манастир
из 15 века где је била и преписивачка школа ( познати Петњички Псалтир
1488.год.). Подаци из Петничке цркве, и књиге „Колубара и Подгорина“
аутора Љ. Павловића.
13. УЛИЦА ЉУБОМИРА КОВАЧЕВИЋА .
Љубомир Ковачевић (Петница, 4/16. јануар 1848 — Врњачка Бања, 19.
новембар/2. децембар 1918) је био српски историчар и политичар. Један је од
зачетника критичке историографије у српској науци. Рођен је од оца Михаила
Ковачевића, петничког свештеника, и мајке Василије, ћерке учитеља Јанићија
Поповића.[1] Основну школу похађао је у родном месту. Ниже разреде гимназије
завршио је у Шапцу. Више разреде гимназије и Велику школу завршио је
у Београду. Наставничку активност започео је 1870. године као суплент
у Неготину а две године касније прешао је у Крагујевац у учитељску школу.
Када је ова школа премештена у Београд он је дошао заједно са њом. Брзо је
постао члан Српског ученог друштва. Био је председник Српске књижевне
задруге.[2] За академика га је именовао краљ Милан Обреновић 1887. а након
пензионисања Пантелије Срећковића предавао је историју на Великој школи.
Био је министар просвете у кабинету Стојана Новаковића између 1895. и 1897.
године. Значајан је његов пројекат закона којим је Министарству
просвете ускраћено право да поставља професоре на великој школи. Током
његовог деловања настава на високој школи се примакла универзитетском
нивоу јер су ученици морали „радити и у семинарима, заводима и
лабораторијама“.[3]Наставничку делатност прекинуо је због обавеза у Српској
краљевској академији. У овој научно-културној установи био је секретар одсека
за друштвене науке а затим је постао главни секретар академије.[4] Постао је
државни саветник 1912. године једногласном одлуком Народне скупштине.
Учествовао је у два српско-турска рата (1876 — 1878) а у Првом балканском
рату погинуо му је син јединац. Брзо је постао члан Српског ученог друштва.
Био је изузетно активан у готово свим ондашњим српским културним и научним
установама. Био је председник Српске књижевне задруге.[2] За академика га је
именовао краљ Милан Обреновић 1887. а након пензионисања Пантелије
Срећковића предавао је историју на Великој школи. Био је министар просвете у
кабинету Стојана Новаковића између 1895. и 1897. године. Значајан је његов
пројекат закона којим је Министарству просвете ускраћено право да поставља

професоре на великој школи. Током његовог деловања настава на високој
школи се примакла универзитетском нивоу јер су ученици морали „радити и у
семинарима, заводима и лабораторијама“.[3]Наставничку делатност прекинуо је
због обавеза у Српској краљевској академији. У овој научно-културној установи
био је секретар одсека за друштвене науке а затим је постао главни секретар
академије.[4] Постао је државни саветник 1912. године једногласном одлуком
Народне скупштине. Учествовао је у два српско-турска рата (1876 — 1878) а
у Првом балканском рату погинуо му је син јединац.
Унапредио
је помоћне
историјске
наукесвојим
радовима
из
области нумизматике и историјске географије.Први је српски нумизатичар.
Сакупљао је старог новца и оставио је вредну нумизматичку збирку, која је
сачувана. Његов први рад из области нумизматике је објављен 1878. године, а
и његово уводно предавање на Великој школи је такође било из ове области.
Занимљиви радови у сфери нумизматике се тичу описа и обраде врло ретког
старог влашког и бугарског новца.Писао је средњошколске уџбенике.
Са Љубомиром Јовановићем је отпочео писање обимне историје српског
народа али она није довршена. Прекида се са 1020. годином. Сакупљао је и
објављивао
изворе.
Истовремено
са Ватрославом
Јагићем објавио
је Светостефанску хрисовуљу. Између ова два издања не постоје значајније
разлике. Пажљиво је припремао за објављивање збирку светогорских повеља
чије је исписе направио 1894. године. Ова збирка делимично је пропала
у Првом светском рату. Део исписа које је направио издао је Стојан Новаковић у
књизи Законски споменици српских држава средњег века.Највећи број његових
расправа односи се на проблематику одвајања предања од поузданих извора.
Као и Иларион Руварац одлучно је побијао истинитост легенде о убиству цара
Уроша и о издаји Вука Бранковића. После објављивања ових радова уследила
је жестока полемика са романтичарским историчарима, српским Пантелијом
Срећковићем и руским Владимиром Качановским. Тек је Константин
Јиречек завршио ову полемику доказујући документима из Дубровачког
архива да је цар Урош надживео краља Вукашина Мрњавчевића. Студијом Вук
Бранковић доказао је да овај српски великаш није издао кнеза Лазара на Косову
пољу 1389. године. Користио је све, у том тренутку, расположиве изворе. Утицај
традиције био је толико јак да је теорија о издаји Вука Бранковића нашла места
и у уџбеницима. Због непоколебљивог става Љубомира Ковачевића су
означавали као народног издајника иако је био велики патриота.Љубомир
Ковачевић је радио изузетно пажљиво, настојећи да сваки проблем сагледа и
разуме до краја и да тек онда публикује своје резултате. Зато је објавио
релативно мали број радова. Склон детаљу велику пажњу посвећивао је
појединим питањима настојећи да установи научну истину тамо где се
романтичарска историографија држала традиције.
14. УЛИЦА ЉУБЕ ТАДИЋА - општепозната личност, глумац
15. УЛИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ – општепозната личност, сликар
16. УЛИЦА ПОЦИБРАВА – локални назив назив по потоку Поцибраве који дели
Петницу на два дела на горњи јужни брдски и ненасељен и доњи северни до
Колубаре и главног пута насељен.
17. УЛИЦА МАЧИНЕ – локални назив географске локације
18. УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА – географско обележје, по постојећем језеру на
локацији
19. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА.

Потпуковник Миленко Павловић (Горње Црниљево, 5. октобар 1959 —
Ваљево, 4. мај 1999) је био пилот Војске Југославије и командант 204.
ловачко-авијацијског пука. Погинуо је у борби са НАТО ескадрилом
изнад Ваљева 4. маја 1999. током НАТО бомбардовања СРЈ. Остаци његовог
авиона пали су у село Петница где је подигнуто спомен обележје.
Образложење назива засеока
1. ЗАСЕЛАК ЗЕЛЕНИ ГАЈ – локални назив, 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
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Комисија за одређивање назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места
Проф. др Мирољуб Ивановић

