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
ВРАГОЧАНИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Врагочаница, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Врагочаница, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА МИОДРАГА МАЏАРЕВИЋА - чија траса се простире између кп 2007 и кп
2157, простире се делом кп 2288 и завршава се на раскрсници улице Светозара
Ђурашиновића и улице Победничке, између кп 391/1 и кп 274, КО Врагочаница.
2. УЛИЦА СВЕТОЗАРА ЂУРАШИНОВИЋА - чија траса се простире од раскрснице
улуце Миодрага Маџаревића и улице Победничке, између кп 322/1 и кп 319/1,
простире се делом кп 2288 и завршава се између кп 660/2 и кп 586/2, КО
Врагочаница.
3. УЛИЦА КУЉЕВАЦ - чија траса се простире од улице Миодрага Маџаревића,
између кп 2050/1 и кп 2150/4, простире се делом кп 2298 и завршава се између кп
2057/2 и кп 2098/4, КО Врагочаница.
4. УЛИЦА ВЕЛИКА ПОЉА - чија траса се простире од улице Миодрага Маџаревића,
између кп 181/2 и кп 1577, простире се целом дужином кп 1580/2, делом кп 2295, кп
2290, целом дужином кп 2320 и завршава се између кп 2521/1 (КО Каменица) и кп
2110, КО Врагочаница.

5. УЛИЦА ШКОЛСКА - чија траса се простире од улице Миодрага Маџаревића,
између кп 295 и кп 181/4, простире се целом дужином кп 180/2, делом кп 185/2 и
завршава се између кп 264/1 и кп 184/2, КО Врагочаница.
6. УЛИЦА ПОБЕДНИЧКА - чија траса се простире од раскрснице улица Миодрага
Маџаревића и улице Светозара Ђурашиновића, између кп 322/1 и кп 274, прoстире
се целом дужином кп 2287, кп 2308 и завршава се између кп 2170 (КО Каменица) и кп
231/1, КО Врагочаница.; представља заједничку улицу са насељеним местом
Каменица.
7. УЛИЦА ОРАШЋЕ - чија траса се простире од улице Победничке, између кп 359/11
и кп 351/2, пролази кроз кп 352/2, кп 352/1, кп 354, кп 350 и завршава се на кп 348/1,
код кп 349, КО Врагочаница.
8. УЛИЦА ЈЕЛИНА БРЕЗА - чија траса се простире од улице Победничке, између кп
254/6 и кп 240/4, простире се целом дужином кп 240/2 и завршава се на кп 239/1, код
кп 293/2, КО Врагочаница.
9. УЛИЦА ПЕТЛОВАЧА - чија траса се простире од границе са насељеним местом
Каменица, између кп 39 и кп 76/2, простире се делом кп 89, пролази кроз кп 50, затим
враћа се на кп 89 и завршава се између кп 49/2 и кп 53, КО Врагочаница; представља
заједничку улицу са насељеним местом Каменица.
10. УЛИЦА ТРУШЕНИЦА - чија траса се простире од улице Светозара
Ђурашиновића, између кп 413 и кп 412/2, простире се целом дужином кп 406/2 и
завршава се на кп 396/2, код кп 387/1, КО Врагочаница.
11. УЛИЦА ОСТЕЊАЧКА - чија траса се простире од улице Светозара
Ђурашиновића, између кп 455/1 и кп 460, простире се делом кп 457, пролази кроз кп
444/1, кп 444/2, затим поново кп 457 и завршава се између кп 441 и кп 425, КО
Врагочаница.
12. УЛИЦА МАЛИ ГАЈ - чија траса се простире од улице Светозара Ђурашиновића,
између кп 545 и кп 543, простире се делом кп 544, пролази кроз кп 547, затим поново
кп 544 и завршава се на кп 550, код кп 542, КО Врагочаница.
13. УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА - чија траса се простире од улице Светозара
Ђурашиновића, између кп 666/4 и кп 521, пролази кроз кп 667, кп 521, кп 668,
простире се делом кп 671, пролази кроз кп 670/8 и завршава се на кп 673, код кп
672/7, КО Врагочаница.
14. УЛИЦА ВРАГОЧКА РЕКА - чија траса се простире од улице Миодрага
Маџаревића, између кп 1616/2 и кп 2031, простире се делом кп 2294 и завршава се
између кп 1838 и кп 1833, КО Врагочаница.
15. УЛИЦА МАЛО СОКАЧЕ - чија траса се простире од улице Врагочка река, између
кп 1905/1 и кп 2026, простире се делом кп 2297 и завршава се између кп 1919/2 и кп
1995, КО Врагочаница.
16. УЛИЦА СТЕВАНА ЈАНКОВИЋА - чија траса се простире између кп 1248/3 (КО
Врагочаница) и кп 561/1 (КО Станина Река), простире се делом кп 2317 (КО
Врагочаница) и завршава се између кп 116/1 (КО Станина Река) и кп 2273 (КО

Врагочаница.
17. УЛИЦА АЛБАНСКА - чија траса се простире између кп 1328 и кп 2286, простире
се делом кп 2301, пролази кроз кп 2201, кп 2199, кп 2187/1 и завршава се на кп
2187/2, код кп 2186, КО Врагочаница.
18. УЛИЦА МАЛА ПЕРУНИКА - чија траса се простире од улице Албанске, између кп
1360 и кп 1756/1, простире се делом кп 1755 и завршава се на кп 1749, код кп 1733/3,
КО Врагочаница.
19. УЛИЦА МЕДЕТИЋ - чија траса се простире од улице Стевана Јанковића, између
кп 1286/5 и кп 1299, простире се делом кп 1298, кп 1405 и завршава се између кп
1275/5 и кп 1404, КО Врагочаница.
20. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - чија траса се простире од границе са насељеним
местом Станина Река, између кп 1248/2 (КО Врагочаница) и кп 2561/1 (КО Станина
Река), простире се делом кп 2317, кп 2533/3 (КО Станина Река), затим поново кп 2317
и завршава се између кп 24 (КО Станина Река) и кп 905/2 (КО Врагочаница);
представља улицу заједничку са насељеним местом Станина Река.
21. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса се простире од улице Илије Бирчанина,
између кп 1214/6 и кп 1218, простире се делом кп 1201/1, пролази кроз кп 1198/1, кп
1200, кп 1181, кп 1182, простире се делом кп 1177, кп 2291/1 и завршава се између кп
880/1 и кп 957, КО Врагочаница.
22. УЛИЦА ПЕТРА МРКОЊИЋА - чија траса се простире од улице Ђурђевданске,
између кп 1221 и кп 1218, пролази кроз кп 1219, кп 1238/4, кп 1238/2, кп 1237/1, кп
1239/5, кп 1243 и завршава се на кп 1253/1, код кп 1253/2, КО Врагочаница.
23. УЛИЦА НЕМАЊЕ ЈАНКОВИЋА - чија траса се простире од улице Ђурђевданске,
између кп 1050 и кп 1140, простире се делом кп 2291/1, пролази кроз кп 1064/3, кп
1065, кп 1072, кп 1070/2, кп 1065 и завршава на кп 1064/1, код 1022, КО Врагочаница.
24. УЛИЦА ЛЕВА РЕКА - чија траса се простире од улице Ђурђевданске, између кп
1038 и кп 1048, простире се делом кп 1042 и завршава се између кп 1041 и кп 1044/1,
КО Врагочаница.
25. УЛИЦА ЦЕРОВАЧКА - чија траса се простире између кп 2571 (КО Драгијевица) и
кп 778 (КО Врагочаница), простире се делом кп 2312 (КО Врагочаница) и завршава се
између кп 2748/1 (КО Драгијевица) и кп 797 (КО Врагочаница); представља
заједничку улицу са насељеним местом Драгијевица, општина Осечина.
У насељеном месту Врагочаница одређују се називи заселака, и то:
1. ЗАСЕЛАК ЂУРАШИНОВИЋИ - обухвата делове кп 494/4 и кп 492/2, КО
Врагочаница.
2. ЗАСЕЛАК ЖИВАНОВИЋИ – обухвата кп 1668 и делове кп 1667/2 и кп 1667/3,
КО Врагочаница.
3. ЗАСЕЛАК РЕКА – обухвата делове кп 2175 и кп 2123, КО Врагочаница

4. ЗАСЕЛАК ЈУГОВИЋИ – обухвата кп 1378, делове кп 1377 и кп 1722, КО
Врагочаница.
5. ЗАСЕЛАК ИСАИЛОВИЋИ – обухвата делове кп 946, кп 947 и кп 948, КО
Врагочаница.
6. ЗАСЕЛАК ЛАЗАРЕВИЋИ – обухвата делове кп 204 и кп 208, КО Врагочаница.

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 Врагочаница, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 19.06.2018. 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. 015-05-00183/2019-24 од 30.07.2019.године.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-115/2019-04
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 Врагочаница, 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 Врагочаница израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
19.06.2018. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-0500183/2019-24 од 30.07.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА МИОДРАГА МАЏАРЕВИЋА.
Миодраг Маџаревић; (Врагочаница 1954-25.09.1985.
у Вучитрну Подујево).Завршио је основну школу „Илија Бирчанин“на Ставама.Завршио
школу за авиомеханичара. Био је војно лице, у сталном саставу Војске
СрбијеБио је наставник летења и пилот хеликоптера.Имао је чин капетана
прве класе. Погинуо је у 31 години,на лету у току полагања за чин мајора у
месту Подујево-Вучитрн код Косовске Митровице. Мештани села предлажу
назив улице на сећање на успешног и храброг Миодрага . Локација ове улице
је улица у којој је његова породична кућа и мештани ову улицу уобичајено
називају улица пилота Миодрага.
2. УЛИЦА СВЕТОЗАРА ЂУРАШИНОВИЋА.
Светозар Ђурашиновић ( Врагочаница 1924-1988 Ваљево) .Учесник НОР-а,
ратни војни инвалид,завршио Економски факултет у Београду.Радио је у
Пољопривредном заводу „Ваљево“, „Крушику“, Синдикалном већу у Ваљеву,
на руководећим местима. У два мандата био је попредседник Скупштине
општине Ваљево а у ЗОИЛ „Дунав“ Ваљево дуги низ година обављао је
функцију директора. Био је истакнути друштвенополитички радник са
немерљивим доприносом за целокупну Општину Ваљево. Није заборављао ни
своје родно село где је радио на афирмацији Задруге, асфалтуирању пута од
Доње Каменице до раскршћа као и увођење редовне аутобуске линије. Био је
омиљен међу својим земљацима и са великом љубављу и ентузијазмом
несебично и одговорно је помагао у решавању свакодневних проблема
мештана. Био је бна челу више друштвених и спортских организација,
потпредседник фудбалског клуба „Будућност“.За двој друштвенополитички рад
више пута је награђиван. Носилац је ордена рада са златним венцем.
3. УЛИЦА КУЉЕВАЦ – катастарски потес
4. УЛИЦА ВЕЛИКА ПОЉА - катастарски потес
5. УЛИЦА ШКОЛСКА – иде према школи
6. УЛИЦА ПОБЕДНИЧКА – по ратним победама државе

7. УЛИЦА ОРАШЋЕ – катастарски потес
8. УЛИЦА ЈЕЛИНА БРЕЗА –катастарски потес, локални назив локација
9. УЛИЦА ПЕТЛОВАЧА – катастарски потес и локални уобичајени назив
локације
10. УЛИЦА ТРУШЕНИЦА – катастарски потес
11. УЛИЦА ОСТЕЊАЧКА – катастарски потес
12. УЛИЦА МАЛИ ГАЈ – географско обележје
13. УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА – по палим борцима мештанима у свим ратовима
14. УЛИЦА ВРАГОЧКА РЕКА – географско обележје локације, река Врагочка
15. УЛИЦА МАЛО СОКАЧЕ – уобичајени назив локације
16. УЛИЦА СТЕВАНА ЈАНКОВИЋА. Улица већ има сагласност са овим
називом у Одлуци о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљевоулица бр. 65.
Стеван Јанковић (Врагочаница 1867 год. – 1940 год.). Основну школу завршио је
у Ваљевској Каменици. Породично предањље каже да се крајем 19-ог века
зближио са Петром Првим Карађорђевцићем који је за време владавине
Обреновића илегално долазио у Србију. Спомиње се дса је био умешан и у
заверенички преврат у Србији 1903. год. По политичким уверењима припадао је
Радикалној странци Николе Пашића. Као успешан и популаран политичар чак је 6
пута био биран за народног посланика ( 1905, 1906,1908,1920,1927 и 1935.гтод.),
више него ико други у ваљевском крају пре и после њега. 30-тих година био је
потпредседник Сената Креаљевине Југославије. У балканским реатовима рањен
је у руку. Од одличја имао је Албанску споменицу, Карађорђеву звезду са
мачевима, ордење Белог орла, Светог Саве и страна одликовања
17. УЛИЦА АЛБАНСКА – уобичајени назив мештана за локацију (место где се
налази улица мештани одувек зову албанија)
18. УЛИЦА МАЛА ПЕРУНИКА – катастарски потес
19. УЛИЦА МЕДЕТИЋ- географска локација Брдо Медетић
20. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – општепозната личност
21. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА-најчешћа сеоска слава
22. УЛИЦА ПЕТРА МРКОЊИЋА - устаничко име Краља Петра Првог – по Јовану
Цвијићу
23. УЛИЦА НЕМАЊЕ ЈАНКОВИЋА .
Немања Јанковић (Врагочаница 25.08.1920-23.03.1945 Подрињска Слатина). Био
је партизан и свој живот дао за отаџбину борећи се против фашизма. Иза њега је
оставио супругу и троје деце , сина и две кћерке.Биографски подаци преузети са
споменика погинулим партизанима у НОБ-у селу.
24. УЛИЦА ЛЕВА РЕКА – по називу реке

25. УЛИЦА ЦЕРОВАЧКА – по шуми и катастарски потес

Обрасзложење назива заселака:
1. ЗАСЕЛАК ЂУРАШИНОВИЋИ – по презимену фамилије која живи на локацији
2. ЗАСЕЛАК ЖИВАНОВИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији
3. ЗАСЕЛАК РЕКА – катастарски потес
4. ЗАСЕЛАК ЈУГОВИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији
5. ЗАСЕЛАК ИСАИЛОВИЋИ – по презимену фамилије која живи на локацији
6. ЗАСЕЛАК ЛАЗАРЕВИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији
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

