
     
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  
ДУПЉАЈ 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту 
Дупљај, на територији града Ваљева. 
 

Члан  2. 
  У насељеном месту Дупљај, одређују се називи улица и то : 
 
1. УЛИЦА КРЕМЕНИЦА - чија траса се простире између границе насељеног места 
Дупљај и кп 2186 (КО Бабина Лука), простире се целом дужином кп 1222 и кп 1221 и 
завршава између границе насељеног места Дупљај и кп 2185 (КО Бабина Лука); 
представља заједничку улицу са насељеним местом Бабина Лука. 
 
2. УЛИЦА  КРУШИК - чија траса се простире од улице Кременица, између кп 636/2 и 
кп 643, простире се делом кп 1206 и завршава између кп 602/1 и кп 657, КО Дупљај. 
 
3. УЛИЦА ВРТАЧЕ - чија траса се простире од улице Крушик, на 602/6, пролази кроз 
кп 602/1 и простире се делом кп 615 и завршава између кп 625 и кп 630, КО Дупљај. 
 
4. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса се простире од улице Кременица, између кп 686/2 
и кп 644, простире се целом дужином кп 1209 и завршава на граници насељеног 
места Попучке, између кп 781 и кп 813/3, КО Дупљај. 
 
5. УЛИЦА  КУМОВА - чија траса се простире од улице Брђанске, између кп 708/1 и кп 
1209, простире се целом дужином кп 681 и пролази кроз кп 674/3, кп 674/2, кп 674/4 и 
завршава на кп 674/1, КО Дупљај. 
 
6. УЛИЦА ПОЈАШАК - чија траса се простире од улице Кумова , између кп 710/4 и кп 
708/1, простире се целом дужином кп 709 и завршава на кп 728, КО Дупљај. 
 
7. УЛИЦА  ГРЕДИЦА - чија траса се простире од улице Брђанске, између границе 
насељеног места Попучке и кп 781, простире се делом кп 1223, кп 753, целом 



дужином кп 780 и пролази кроз кп 756/2 и кп 754. Улица завршава на кп 757, КО 
Дупљај. 
 
8. УЛИЦА  ОСТЕЊАК- чија траса се простире од улице Гредица, између кп 1023 и кп 
816/3, простире се делом кп 1025 и завршава између кп 1007/1 и кп 1032/1, КО 
Дупљај. 
 
9. УЛИЦА БРАНКОВАЧКА - чија траса се простире од улице Ваљевске4, између кп 
55/2 и кп 119/3, простире се целом дужином кп 1204 и завршава на граници 
насељеног места Бабина Лука, између кп 39/3 и кп 2/1, КО Дупљај; представља 
продужетак и заједничку улицу са  насељеним местом Бабина Лука. 
 
10. УЛИЦА  РАБАС - чија траса се простире од улице Бранковачке, између кп 38 и кп 
124, простире се делом кп 1205 и завршава између кп 394/9 и кп 545, КО Дупљај. 
 
11. УЛИЦА БОЖИДАРА ТЕРЗИЋА - чија траса се простире од улице Рабас између 
кп 127/2 и кп 131/2, простире се целом дужином кп 130 и делом кп 138 и завршава 
између кп 136/2 и кп 141, КО Дупљај. 
 
12. УЛИЦА  ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА- чија траса се простире од улице Рабас, између кп 
360 и кп 34/2, простире се делом кп 32 и пролази кроз кп 33. Улица завршава на кп 
12/1, КО Дупљај.. 
 
13. УЛИЦА  ПОТОЧАРСКА- чија траса се простире од улице Рабас, између кп 416/1 
и кп 361, простире се делом кп 417 и пролази кроз кп 395/3, кп 395/1, кп 391/1 и кп 
394/1. Улица завршава код предложене улице број 10,између кп 394/9 и кп 578, КО 
Дупљај. 
 
14. УЛИЦА  ВАЉЕВСКА - чија траса се простире од границе насељеног места 
Бабина Лука, између кп 59/1 и кп 60/5, простире се делом кп 1203 и пролази кроз кп 
59/1. Улица завршава између кп 1163/3 и кп 915, КО Дупљај; представља заједничку 
улицу са насељеним местом Бабина Лука. 
 
15. УЛИЦА  НИКОЛЕ ТЕСЛЕ- чија траса се простире од улице Ваљевске, између кп 
249 и кп 1156/1, простире се делом кп 1213 и завршава између кп 1186/2 и кп 1177, 
КО Дупљај. 
 
16. УЛИЦА ШКОЛСКА - чија траса се простире од улице Ваљевске, између кп 317 и 
кп 878/1, простире се делом кп 1210 и завршава између кп 869/1 и кп 895/2, КО 
Дупљај. 
 
17. УЛИЦА  СВЕТОГ ЛУКЕ- чија траса се простире од улице Школске, између кп 
318/2 и кп 315, простире се делом кп 1208 и завршава између кп 286/1 и кп 445/2, КО 
Дупљај. 
 
18. УЛИЦА  ЈАНИЋИЈА МИЋИЋА- чија траса се простире од улице Школске, између 
кп 877 и кп 874, простире се делом кп 875 и завршава између кп 873/3 и кп 889, КО 
Дупљај. 
 
19. УЛИЦА  РЕБЕЉСКА - чија траса се простире од улице Школске, између кп 321 и 
кп 499, простире се делом кп 1207 и пролази кроз кп 534/6, кп 536/3 и кп 537/5. Улица 
завршава између кп 537/4 и кп 472/1, КО Дупљај. 



 
20. УЛИЦА ГАЈ - чија траса се простире од улице Ваљевске, између кп 915 и кп 1148, 
простире се делом кп 1211 и пролази кроз кп 1096/4, кп 1075, кп 1081/2 и кп 1081/3. 
Улица завршава између кп 1081/3 и кп 1108, КО Дупљај. 
 
21. УЛИЦА  РИО - чија траса се простире од улице Гај, између кп 930/2 и кп 1100, 
простире се делом кп 1212 и завршава између кп 1068 и кп 953/1, КО Дупљај. 
 

У насељеном месту Дупљај одређују се називи заселака, и то: 
 
1.ЗАСЕЛАК ЈАРУГА – који обухвата кп 721, КО Дупљај. 
 
2. ЗАСЕЛАК МАЏАРСКО –  који обухвата кп 574, КО Дупљај. 
 
3. ЗАСЕЛАК ДУЛИЋА БУНАР - који обухвата део кп 374/1, КО Дупљај. 
 
4. ЗАСЕЛАК КАМАРА –  који обухвата кп 200/3, КО Дупљај. 
 
 

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 Дупљај, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 28.06.2018. 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: 011-119/2019-04 

 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

                                       Милорад Илић 
 
 

 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 93. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-
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) 
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 
заселака у насељеном месту Дупљај, 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 Дупљај израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 28.06.2018. 
године. 
 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној 
сагласности  за одређивање назива улица и заселака из члана 2. Одлуке бр. 015-05-
00183/2019-24 од 30.07.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица. 
 
1.УЛИЦА КРЕМЕНИЦА- уобичајени локални назив мештана и катастарски потес 
2.УЛИЦА КРУШИК – географско обележје, брдо Крушик 
3.УЛИЦА ВРТАЧЕ    - катастарски потес                
4.УЛИЦА БРЂАНСКА   - географско обележје  
5.УЛИЦА КУМОВА – катастарски потес 
6.УЛИЦА ПОЈАШАК – катастарски потес 
7.УЛИЦА ГРЕДИЦА    - катастарски потес                 
8.УЛИЦА  ОСТЕЊАК      -  катастарски потес                              
9.УЛИЦА БРАНКОВАЧКА   -  катастарски потес                 
10.УЛИЦА РАБАС – географско обележје, река Рабас 
11.УЛИЦА БОЖИДАРА ТЕРЗИЋА 
Божидар Терзић  (генерал, одликован 12 пута) Божидар Терзић (Горњи Милановац, 
7. септембар 1867 — Београд, 29. септембар 1939) био је српски генерал и министар 
војни Краљевине Србије у Првом светском рату. У војсци Краљевине Југославије 
био је армијски генерал и командант армијских области. Рођен је 7. септембра 1867. 
године у Горњем Милановцу, од оца Петра, писара среза Качерског, округа 
Рудничког и мајке Јерине. Основну школу завршио је у Горњем Милановцу, а седам 
разреда гимназије у Крагујевцу. У војску је ступио као питомац 19. класе Војне 
академије, 10. септембра 1886. године. Током школовања прошао је све војничке 
чинове од каплара у који је унапређен 14. марта 1887, преко поднаредника који је 
постао 30. септембра 1887. до наредника у који је унапређен 10. септембра 1888. 
године. Школовање је завршио 1. септембра 1889. године, као девети у рангу, када је 
произведен у чин пешадијског потпоручника. По завршетку Ниже, октобра 1892. 
ступио је, као питомац 4. класе, на Вишу школу Војне академије, а завршио је јула 
1894. као други у рангу. Војно школовање је продужио у иностранству. Августа 1896. 
година, као државни питомац послат је у Немачку. Служио је у пољској артиљерији и 
Померанском артиљеријском пуку. На усавршавању је остао до октобра 1897. У 
октобру 1898. ступио је на курс приправника за генералштабну струку. Курс је 
завршио новембра 1900. По завршетку Војне академије унапређен је у чин 
пешадијског потпоручника 1. септембра 1889. године. Поручник је постао 2. августа 
1893, капетан 2. класе 2. августа 1896, капетан 1. класе 2. августа 1898, мајор 12. 
августа 1901, потпуковник 29. јула 1907, пуковник 29. јуна 1912, генерал 29. јуна 1916. 
и армијски генерал 21. октобра 1923. Првим распоредом, по завршеној Војној 
академији, одређен је за водника у 1. а затим у 2. чети 12. батаљона сталног кадра. 
Но, већ марта 1890. преведен је у други род војске, артиљерију, те одређен за 



водника у 2. дивизиону Шумадијског артиљеријског пука. По завршетку Више школе 
Војне академије одређен је за водника и наставника у Артиљеријској подофицирској 
школи. На овој дужности остао је до августа 1895, када је постављен за водника 2. 
дивизиона Дунавског артиљеријског пука. На том положају остао је до августа 
наредне године, када одлази у Немачку. Октобра 1897. одређен је за командира 
батерије у 2. дивизиону Дунавског артиљерјског пука. На службу у Унутрашњи одсек 
Генералштабног одељења Команде Активне војске прешао је 25. децембра 1897. 
године. Након завршетка генералштабног курса распоређен је на службу у 
Операцијско одељење Главног генералштаба. За ађутанта начелника Главног 
генералштаба одређен је 28. децембра.  
У времену од 1901. до 1905. постављан је на више командних дужности. Од 5. марта 
1901. до 31. јула 1901. био је вршилац дужности команданта 1. батаљона у 26. 
пешадијском пуку; од 31. јула 1901. до 19. априла 1902. вшилац дужности 
команданта 2. батаљона 19. пешадијског пука; од 19. априла 1902. до 14. новембра 
1903. начелник је Штаба команде Шумадијске дивизијске области, од 14. новембра 
1903. до 9. априла 1905. вршилац је дужности команданта 12. пешадијског пука. У 
истом периоду, од 1903. до 1905. био је и ађутант краља Петра I. За вршиоца 
дужности шефа Унутрашњег одсека Оперативног одељења Главног генералштаба 
постављен је 9. априла 1905. Од 30. септембра 1906. био је вршилац дужности 
команданта 1. пешадијског пука. Са ове дужности 25. марта 1907. одређен је за 
вршиоца дужности, а од 6. јуна за команданта 17. пешадијског пука. Од марта 1908. 
до априла 1913. године био је на више штабних дужности: од 24. марта 1908. до 9. 
фебруара 1910. шеф Унутрашњег одсека Опертивног одељења Главног 
генералштаба; од 9. фебруара до 14. октобра 1910. вршилац дужности начелника 
Историјског одељења Главног генералштаба; од 14. октобра 1910. до 17. септембра 
1912. вршилац дужности начелника Оперативног одељења Главног генералштаба. У 
време избијања рата са Турском, септембра 1912, постављен је за начелника 
Оперативног одељења штаба Врховне команде. На том положају остао је до априла 
1913, када је постављен за команданта Шумадијске дивизије 1. позива Народне 
војске. Овим дивизијом командовао је у рату са Бугарском 1913. године. Њен 
командант био је до 13. августа 1913, када је преузео команду Шумадијске 
дивизијске области, до 12. априла 1914. са ове дужности премештен је за 
команданта Вардарске дивизијске области. 
По објави рата Аустроугарске, јула 1914. ратним распоредом постављен је за 
начелника Штаба 1. армије. Убрзо је поново био на челу Шумадијске дивизије 1. 
позива, са којом је учествовао у пробоју у Срем, септембра 1914. Овом јединицом 
командује и у Колубарској бици, у саставу 2. армије, а затим и у борбама за 
ослобођење Београда 1914. године. У јесен 1915. ова дивизија, под његовом 
командом, водила је борбу код Пирота, а затим код Смедерева. Пред надмоћнијим 
непријатељем, са осталим јединицама, и она је одступила преко Црне Горе и 
Албаније до Скадра. Ту је њен командант преузео нову дужност. 
Гробница генерала Терзића на градском гробљу у Горњем Милановцу. 
Реконструкцијом кабинета Николе Пашића, 6. децембра 1915. постављен је за 
министра војног, заменивши на тој дужности пуковника Радивоја Бојовића. Ову 
дужност обављао је и у кабинету Никола Пашића, од 10. јуна 1917. до 10. марта 1918. 
У новоформираном кабинету Николе Пашића остао је до 10. марта 1918. до 31. маја 
1918, када је поднео оставку. Октобра 1918. одређен је за изванредног изасланика 
Врховне команде у Сарајеву. Кратко, од 1. децембра 1918. до 1. јануара 1919, био је 
командант Вардарске дивизијске области, а од 1. јануара 1919. командант је 3. 
армијске области. Исте године постављен је и за команданта свих трупа у Банату. За 
команданта 2. армијске области одређен је 12. новембра 1919. године уместо 
војводе Степе Степановића. По својој молби, 10. маја 1920. је пензионисан. Поново 



је реактивиран 19. фебруара 1923. и десет дана касније постављен за команданта 3. 
армијске области. На том положају остао је до 30. децембра 1925. Тог дана одређен 
је на исти положај у 5. армијској области. На тој дужности остао је до пензионисања, 
11. априла 1929. 
Уз поменуте дужности, кратко је током 1890. године, био и уредник часописа Ратник. 
Преминуо је 29. септембра 1939. године. Сахрањен је у породичну гробницу у 
Горњем Милановцу. Домаћа одликовања 
Одликовања Армијског генерала Божидара Терзића  
• Домаћа одликовања:Орден Светог Саве Орден Карађорђеве звезде Орден 
Југословенске круне, Орден Белог орла са мачевима Орден Карађорђеве звезде 
са мачевима Орден Белог орла Орден Таковског крста,Орден Италијанске 
круне Орден Скендербега Орден Румунске круне Орден Румунске Звезде са 
мачевима,Орден Полонија Реститута Орден Светог Михајла и Светог Ђорђа
 Орден Белог лава Орден Легије части, Орден Карађорђеве звезде са 
мачевима 3. и 4. Реда, Орден Карађорђеве звезде 2. Реда,Орден белог орла са 
мачевима 2. Реда,Орден белог орла 4. и 5. Реда,Орден Таковског крста 5. Реда, 
Орден Светог Саве 1. Реда, Орден Југословенске круне 2. Реда,Медаља за војничке 
врлине,Споменице балканских ратова 1912—1913.,Споменица Првог светског рата 
1914—1918.,Споменица Краља Петра I,Албанска споменица. 
• Инострана одликовања :Орден Скендербега 1. реда, Албанија, Орден Светог 
Михајла и Светог Ђорђа 2. реда, Енглеска,Орден Италијанске круне 1. реда, 
Италија,Орден Полонија Реститута 1. реда, Пољска,Орден Румунске круне 1. реда, 
Румунија,Орден Румунске Звезде са мачевима 1. реда, Румунија,Орден Легије части 
3. реда, Француска,Орден Белог лава 2. реда, Чехословачка,Медаља за храброст 2. 
реда, Грчка 
12.УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА - општепозната личност 
13.УЛИЦА ПОТОЧАРСКА - катастарски потес                 
14.УЛИЦА ВАЉЕВСКА – на правцу ка Ваљеву 
15.УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – општепозната личност 
16.УЛИЦА ШКОЛСКА – на правцу ка школи 
17.УЛИЦА СВЕТОГ ЛУКЕ – слава мештана  
18.УЛИЦА ЈАНИЋИЈА МИЋИЋА. 
 Јанићије Мићић.   (потпуковник одликован 7 пута)  (Рожанство, 1874—Београд, 
1949) био је потпуковник, учесник Балканских ратова и Првог светског рата и 
носилац два Ордена Карађорђеве звезде са мачевима.Рођен је 13. августа 1874. 
године у Рожанству, општина Чајетина, у породици угоститеља Пауна и Јелице. 
Шест разреда основне школе похађао је у Прокупљу, а три разреда гимназије у 
Београду и Нишу. Српску пешадијску подофицирску школу завршио је 1892. године у 
Београду и одмах добио чин поднаредника.Као активан официр у периоду од 
фебруара 1900. године до јула 1906. године, у чину водника и ађутанта налазио се 
на служби у XII пуку Карађорђе, затим у штабу XIX пука у Крагујевцу и IX 
Браничевској пуковској окружној команди. У то време је учествовао у четничким 
акцијама на турској територији, у Кумановској и Криво-паланачкој кази. Био је у 
горском штабу и командовао у борби на Челопеку 1905. године.У пролеће 1906. 
године у Крагујевцу учествовао је у припреми Подофицирске контразавере против 
тадашњег режима, због незадовољства својим статусом у односу на заверенике из 
1903. године. Завера је планирана за 1. мај 1906. године, али је 30. априла 
откривена. Велик војни суд у Београду оптужио је заверенике за велеиздају и 9. 
фебруара 1907. године изрекао строге казне, Јанићије је осуђен на шест година 
робије. У фебруару 1909. године је помилован, али у војну службу није враћен. Тек 
29. новембра 1912. године враћен му је чин резервног поручника и упућен је на 
положај. Како у Балканским ратовима, тако и за време Првог светског рата, 



командовао је четама, више пута рањаван, прошавши кроз најтеже борбе и пробој 
Солунског фронта.После рата, 1920. године, због заслуга враћен је у активну војну 
службу, у чину потпуковника, у ађутантски одсек Министарства војске и морнарице, а 
касније за командира Занатлијске чете војне одеће, одакле је отишао у 
пензију.Живео је у својој кући у Београду. Умро је 17. априла 1949. године и 
сахрањен на Новом гробљу у Београду .      Одликовања и споменице:Орден 
Карађорђеве звезде IV степена,Орден Карађорђеве звезде III степена, Златна 
медаља за ревносну службу,Орден Белог орла V степена,Орден Белог орла IV 
степена,Албанска споменица,Француски Орден Легије части V реда.      
19.ЛИЦА РЕБЕЉСКА – на правцу за Ребељ 
20.УЛИЦА ГАЈ – географско обележје 
21.УЛИЦА РИО - уобичајени локални назив мештана за локацију 
 
Образложење назива заселака:            
                                             
1.ЗАСЕЛАК ЈАРУГА – катастарски потес 
2.ЗАСЕЛАК МАЏАРСКО – катастарски потес 
3.ЗАСЕЛАК ДУЛИЋА БУНАР – катастарски потес 
4.ЗАСЕЛАК КАМАРА – катастарски 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. 
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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 

                                                                                   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 


