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
ЖАБАРИ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту
Жабари, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Жабари, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА ЛЕПЕНИЧКА - чија траса се простире од границе са
насељеним местом Пауне од кп 335/1 и 350 дуж 1086 све до границе
са насељеним местом Пријездић, до кп 985 и 991/4, КО Жабари.
2. УЛИЦА МИЛИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА - чија траса се простире од
границе са насељеним местом Пауне и од кп 333/6 и 334/2 дуж кп
333/8, 333/13 и 330/5 све до кп 338/1, КО Жабари.
3. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА - чија траса се простире од предложене улице
бр. 1 и од кп 1086 дуж кп 1087 и 1085 све до границе са насељеним
местом Клинци, до кп 259/1 и 305/1, КО Жабари; представља
продужетак постојеће улице Светогорске и заједничка је улица са
насељеним местом Клинци.
4. УЛИЦА ЗЛАТИБОРСКА – чија траса се простире од улице
Светогорске и од кп 1087 дуж кп 299 и 278/2 све до кп 276 и 278/4, КО
Жабари.
5. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА – чија траса се простире од
улице Светогорске и од кп 1087 дуж кп 1085 све до улице Ваљевске и
кп 468/2, КО Жабари.

6. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА – чија траса се простире од улице
песника Сретена Кушаковића и од кп 1084 дуж кп 219 све до кп 229,
КО Жабари.
7. УЛИЦА ХИЛАНДАРСКА – чија траса се простире од улице песника
Сретена Кушаковића и од кп 1084 дуж кп 652 и 236/1 све до кп 233 и
216/2, КО Жабари.
8. УЛИЦА ПЕСНИКА СРЕТЕНА КУШАКОВИЋА – чија траса се простире
од улице Ваљевске и од кп 2015 и 651 дуж кп 1084 све до границе са
насељеним местом Клинци, до кп 221 и 200/1, КО Жабари;
представља продужетак постојеће улице песника Сретена
Кушаковића и заједничка је са насељеним местом Клинци.
9. УЛИЦА БАЊСКА – чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп
1084 дуж кп 653 и 1094 све до границе са насељеним местом Петница
тј. до кп 36 и 1, КО Жабари.
10. УЛИЦА ЗЛАТАРСКА – чија траса се простире од улице Ваљевске и
од кп 97, преко кп 107, 106 и 105/1 све до кп 104/1, КО Жабари.
11. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – чија траса се простире од границе са
насељеним местом Зарубе од кп 75/2 и 77/1 дуж кп 1084, 1088, 617,
1085 и 476 све до предложене улице бр. 1 и кп 1086, КО Жабари.
12. УЛИЦА ГАЈСКА- чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп
1084 дуж кп 705 све до кп 708 и 748, КО Жабари.
13. УЛИЦА ОРАШАЧКА – чија траса се простире од улице пилота
Миленка Павловића и од кп 1092 дуж кп 1089, преко кп 858/5, 770/2,
770/4 све до кп 784, КО Жабари.
14. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – чија траса се простире
од улице Ваљевске и од кп 1088 дуж кп 1089 и 1092 све до границе са
насељеним местом Зарубе, до кп 883/3 и 974/2, КО Жабари; до
границе са насељеним местом Зарубе.
15. УЛИЦА ВРЕЛСКА – чија траса се простире од предложене улице
Лепеничке и од кп 1086 дуж кп 1093, 1088, 1091, 1090 све до
предложене улице бр. 14 и кп 1089, КО Жабари.
У насељеном месту Жабари одређује се назив засеока и то:
1. ЗАСЕЛАК ШУМИЦЕ - обухвата објекте који се налазе на кп 997, 998/1,
998/2 и 999/1 КО Жабари.

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 Жабари, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од `18.06.2018. 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.015-05-00073/2019-24 од
09.04.2019.године.

Члан 6.
Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011- 47/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Милорад Илић

у

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 Жабари, 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 Жабари израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
18.06.2018. год.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о
претходној сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2.
Одлуке бр. 015-05-00073/2019-24 од 09.04.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА ЛЕПЕНИЧКА – назив по реци Лепеници
2. УЛИЦА МИЛИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА.
Миливоје

Радосављевић

(Пауне, код Ваљева, 1919 — Космај, 8. август 1941),
револуционар и учесник Народноослободилачке борбе.Рођен је 1919. године у селу Пауне,
код Ваљева. Потицао је из сиромашне сељачке породице, која је тешко живела, након
смрти његовог оца Божидара. После завршене основне школе, по сугестији учитеља, јер је
био одличан и талентован ученик, његова мајка се одлучила да га пошаље на даље
школовање. Током учења гимназије у Ваљеву, спадао је међу најбоље ученике и добијао је
многе награде. Како би обезбедио средства за издржавање и живот у Ваљеву, давао је
приватне часове слабијим ученицима. Током 1934. године повезао се са радничком
омладином и преко ње добио прва знања о марксизму. Након тога је сво своје слободно
време проводио у Опанчарcкој и Кројачкој задрузи. Тако је врло брзо дошао на полицијски
списак сумњивих лица. Гимназија је била обавештена о његовом кретању, па је директор
гимназије Илија Мајсторовић у неколико наврата лично вршио претрес собе у којој је
становао, тражећи забрањену литературу. Упркос забранама, Миливоје је активно
учествовао у омладинском и радничком покрету. Био је веома активан у школској
литерарној дружини „Чика Љуба”. Овде се сукобљавао са многим националистичкофашистички настројеним ученицима и професорима. Његову активност, уочили су
руководиоци тада илегалне Комунистичке партије Југославије (КПЈ), па је у току 1936.
године примљен у чланство Савеза комунистичке омладине Југославије (СКОЈ). Две
године касније, 1938. године, примљен је и у чланство КПЈ. Јуна 1939. године, након
завршене гимназије, уписао је Правни факултет у Београду. Изабрао је Правни факултет,
јер је једино на њему имао могућност да већи део времена проводи у Ваљеву и свом
родном селу, пошто није имао довољно средстава за стални боравак у Београду. Окружни
комитет КПЈ за Ваљево поверавао је Миливоју најодговорније задатке. Учествовао је у
организовању штрајка грађевинскох радника, штрајка радника „Висад”, штрајка ученика
Државне пољопривредне и техничке школе у Ваљеву и др. Био је један од најистакнутијих
чланова СКОЈ-а у Ваљеву. Организовао је растурање комунистичких летака, писање
парола по зидовима кућа и др. Због писања парола против режима, 1939. године, изведен

је пред суд и осуђен на два месеца затвора. Приликом истраге, упорно је тврдио да је сам
написао све пароле по целом граду и тиме спасао од затвора своје другове, који су са њим
учествовали у овој акцији. Недуго по изласку из затвора, 1940. године, био је постављен за
секретара Окружног комитета СКОЈ-а за Ваљево, а нешто касније и за члана Окружног
комитета КПЈ за Ваљево. Априла 1941. године, након напада cила Oсовинe на Југославију,
заједно са групом другова је отишао у правцу Ужица, са циљем да као добровољци ступе
у Југословенску војску. У војску нису били примљени, а убрзо је уследила и капитулација,
па су били заробљени од стране Немаца и затворени у згради Ужичке гимназије. Успели су
да пресеку бодљикаву жицу и побегну, а потом и да се врате у Ваљево. Од првих дана
окупације, активно је радио на организовању Народноослободилачког покрета у Ваљеву.
Био је учесник састанка Окружног комитета КПЈ за Ваљево, 22. јуна 1941.године, након
чега је са групом партијских активиста КПЈ, напустио Ваљево и прешао на политички рад у
околна села. На састанку ОК КПЈ, 25. јуна 1941, када је донета одлука о
формирању Ваљевског партизанског одреда, Миливоје је одређен за специјалног курира за
везу између Штаба одреда и Главног штаба НОП одреда Србије и Покрајинског комитета
КПЈ за Србију. За специјалног курира, био је одређен јер је већину чланова Покрајинског
комитета и Главног штаба лично познавао из времена илегалног партијског рада у Ваљеву
и Београду. Свој задатак је успешно обављао обилазећи разна места по западној Србији.
Крајем јула 1941. године, у обилазак Ваљевског одреда је довео чланове Главног штаба за
Србију Родољуба Чолаковића и Филипа Кљајића. Почетком августа, Миливоје је отишао
на Космај, где је ухватио везу са чланом Главног штаба Бранком Крсмановићем, који се
тада налазио у обиласку Космајско-посавског партизанског одреда. Припремајући се за
полазак у Ваљево, Бранка и Миливоја је ухватила немачка офанзива на Космај, 8. августа
1941. године, током које су обојица страдали.

3. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА – локални назив , по Светој Гори
4. УЛИЦА ЗЛАТИБОРСКА – већина житеља из ове улице се доселила са
Златибора
5. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА – општепозната историјска
личност
6. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА – општепозната личност
7. УЛИЦА ХИЛАНДАРСКА- локални назив , по Хиландару
8. УЛИЦА ПЕСНИКА СРЕТЕНА КУШАКОВИЋА
Сретен Кушаковић Песник Сретен Кушаковић – (Ваљево 1944. - Ваљево
1986. г. на клупи парка код Јадра). Живео је боемски и представљао је једну
од најзначајнијих уметничких фигура Ваљева средином друге половине
двадесетог века. Поезију објављује 1967. г. У Књижевним новинама,
Књижевности, Савременику, Књижевној речи, Младости, Студенту,
Видицима, Напреду и др. Његове песме су плод патње и бола, рођених на
искушењима маргине коју собом носи провинција. Испуњене су
апокалиптичним визијама, оличеним у згуснутом присуству тамних слика
које куљају из сновиђења. Песниково једино и најпоузданије оружје против
сила зла и хаоса била је поетска реч. Његова песничка заоставштина налази
се у градској библиотеци у Ваљеву, књиге „Дозиви из таме“ 1982.г., „Тајни
живот несрећних мртваца“ 1988.године.
9. УЛИЦА БАЊСКА – локални назив за географску локацију
10. УЛИЦА ЗЛАТАРСКА – локални назив за географску локацију, по
некадашњој реци Златар која је одавно пресушила
11. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – налази се на правцу за Ваљево
12. УЛИЦА ГАЈСКА – локални назив за географску локацију, шумски гајеви

13. УЛИЦА ОРАШАЧКА – локални и катастарски назив за потес
14. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА- по хероју пилоту Миленку
Павловићу
15. УЛИЦА ВРЕЛСКА- по извору „Врело“ у Жабарима
Образложење предлога назива засеока:
1. ЗАСЕЛАК ШУМИЦЕ – по географском обележју локације
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

