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
ТАОР
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту
Таор,на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Таор, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА ОСТРЕШКА- чија трасе се
простире од
улице Саве
Сирогојна и од кп 3083/1, преко кп 456/2 КО Таор, потом кроз
територију КО Брезовице и преко кп 2175/1, па поново на територију
КО Таор и дуж кп 513, 507, 565, 571/1 и до 574, КО Таор, тј. до границе
са насељеним местом Маковиште.
2. УЛИЦА САВЕ СИРОГОЈНА- чија траса се простире од границе са
насељеним местом Доње Лесковице од кп 35 и 64/1, дуж кп 3083/1,
3083/2 све до кп 456/2 и 650, КО Таор; представља заједничку улицу
са насељеним местом Доње Лесковице.
3. УЛИЦА ЗАБАВСКА- чија траса се простире од улице Саве Сирогојна
и од кп 3083/1 преко кп 177/9, 188/1 и 199 све до кп 14/1, КО Таор.
4. УЛИЦА 30. ОКТОБРА – чија траса се простире од улице Саве
Сирогојна и од кп 3083/1 преко кп 324/1, 323, 303/3, 302/2, 353, 662,
667, 680/1, 681, 288 и 171/1 све до кп 3083/1 поново и кп 282/1 и 105,
КО Таор.
5. УЛИЦА КУКАЉСКА – чија траса се простире од улице Саве Сирогојна
и од кп 3083/1, дуж кп 3084, 973, 981 и 894 до кп 895 и 896, КО Таор.

6. УЛИЦА ЉЕШЋАНСКА – чија траса се простире од улице Кукаљске и
од кп 3084, дуж кп 116 све до кп 711 и 149/2, КО Таор.
7. УЛИЦА АНATEMA – чија траса се простире најпре дуж границе са
насељеним местом Маковиште и то од кп 1331/2, дуж кп 3119/3, 1340,
1342/4 и 1342/1 све до кп 1361 и 1362, КО Таор.
8. УЛИЦА ТАОРСКИХ БОРАЦА- чија траса се простире од улице
Таорска брда и од кп 3091/3, дуж кп 3091/1 све до кп 1619/2 и 1619/5,
КО Таор, тј. до улице Равни крај.
9. УЛИЦА ТАОРСКА БРДА – чија траса се простире од границе са
насељеним местом Маковиште и од кп 1331/2 и 1331/1, дуж кп 3091/1,
3090 и 2146 све до кп 3120, КО Таор, и границе са насељеним местом
Радановци.
10. УЛИЦА РАВНИ КРАЈ- чија траса се простире од границе са
насељеним местом Маковиште и од кп 3121 дуж кп 3093, 3094 и
3091/1 све до кп 2576, КО Таор.
11. УЛИЦА ТАОРСКИ КИК – чија траса се простире од кп 3091/1 дуж кп
1783, 1740, 1739, 1748, 3106 све до кп 2654 и 2638, КО Таор.
12. УЛИЦА ПРУЖЕВИНЕ- чија траса се простире дуж границе са
насељеним местом Радиновци и то од кп 1083 дуж кп 3120 све до кп
2021, КО Таор.
13. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИЈАИЛОВИЋА – чија траса се простире од
кп 2364 и 2576, дуж кп 3100, 3097, 2289, 2183, 2195, 2205, 2211, 2216,
2246, 2254 и 2258 све до кп 2256, КО Таор.
14. УЛИЦА СКРАПЕШКА – чија траса се простире од кп 2575 и 2576, дуж
кп 2555, 3104, 2545/2, 2630, 3105, 2765 и 3109 све до кп 2933 и 2934/2,
КО Таор, и до границе са насељеним местом Маковиште.
15. УЛИЦА ТАОРСКА ВРЕЛА – чија траса се простире од предложене
улице Скрапешке и од кп 2608 и 3080/1 дуж кп 2630, 3103, 3102 и 3110
све до кп 3109, КО Таор, и поново до предложене улице бр. 14.
У насељеном месту Таор одређује се назив засеока и то :
1. ЗАСЕЛАК РИДОВИ- обухвата објекте који се налазе на кп 3036, 3034,
3055, 2946 и 2945, КО Таор.

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 Таор, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од 05.07.2018. 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. 015-05-00078/2019-24 од
16.04.2019.године.

Члан 6.
Ова
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-25/2019-04
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 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 Таор, 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 Таор израђеног од стране Републичког геодетског завода од 05.07.2018.
год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2.
Одлуке бр. 015-05-00078/2019-24 од 16.04.2019.године.
.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА ОСТРЕШКА – по локалном називу за страну,брдо
2. УЛИЦА САВЕ СИРОГОЈНА- по месту погибије Саве Сирогојна где се
налази споменик овом штепознатом јунаку
3. УЛИЦА ЗАБАВСКА- по реци Забава
4. УЛИЦА 30.ОКТОБРА – дан ослобођења Ваљева на крају Првог
светског рата 1918. године.
5. УЛИЦА КУКАЉСКА – по месту где се налази извориште за водовод
Кукаљ
6. УЛИЦА ЉЕШЋАНСКА – по локалном називу за шуму (љешће,
лесковина)
7. УЛИЦА АНАТЕМА – локални и катастарски назив за потес и
географску локацију
8. УЛИЦА ТАОРСКИХ БОРАЦА.
Сећање на учеснике Првог светског рата – солунце из Таора (Владан,
Јевтовић, Милош Миловановић, Глигорије Миливојевић, Јордан
Стефановић, Слободан Антонијевић и други).
9. УЛИЦА ТАОРСКА БРДА – по брдовитом пределу локације у селу.
10. УЛИЦА РАВНИ КРАЈ- по равном пределу географске локације у селу.
11. УЛИЦА ТАОРСКИ КИК – локални назив за географску локацију
стеновитог брда.
12. УЛИЦА ПРУЖЕВИНЕ- локални израз за географску локацију.
13. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИЈАИЛОВИЋА.
Александар Мијаиловић (Доњи Таор 17.10.1961 – 29.09.1991.
Београд). Погинуо на ратишту као војник ЈНА у рату 1991. године.
14. УЛИЦА СКРАПЕШКА – по реци Скрапеж која извире и протиче кроз
Таор.
15. УЛИЦА ТАОРСКА ВРЕЛА – по познатим извориштима и водопадима,
заштићеном природном добру.

Образложење предлога назива засеока
1.ЗАСЕЛАК РИДОВИ –
географску локацију

локални

и

катастарски

назив

потес,

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

