
     
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  

БАБИНА ЛУКА 
 

 
 

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

Члан  2. 
  У насељеном месту Бабина Лука, одређују се називи улица и то : 
 
1. УЛИЦА МИЛОВАЧКА - чија траса се простире између границе насељеног места 
Забрдица и кп 2085, простире се делом кп 2236 и завршава између границе 
насељеног места Забрдица и кп 2104/2, КО Бабина Лука; представља заједничку 
улицу са насељеним местом Забрдица. 
 
2. УЛИЦА КРЕМЕНИЦА - чија траса се простире од границе насељеног места 
Забрдица, између кп 2134/1 и кп 2126/2, простире се делом кп 2194 и целом дужином 
кп 2216, кп 2235и кп 2234. Улица завршава између границе насељеног места Дупљај 
и кп 2185, КО Бабина Лука; представља заједничку улицу са насељеним местом 
Дупљај и пролази кроз насељено место Забрдица. 
 
3. УЛИЦА МАРКА НИКОЛИЋА - чија траса се простире од улице Кременица, између 
кп 2012/3 и кп 2132/2, простире се делом кп 2017, кп 2045 и пролази кроз кп 2051/3 и 
кп 2050/2. Улица завршава на кп 2050/1, КО Бабина Лука. 
 
4. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА - чија траса се простире од улице Марка Николића, 
између кп 2130 и кп 2037, простире се делом кп 2119 и пролази кроз кп 2116, кп 
2109/1, кп 2109/2, кп 2114/3, кп 2113/9 и кп 2113/11. Улица завршава између кп 2105/1 
и кп 2105/6, КО Бабина Лука. 
 
5. УЛИЦА БРКИНА - чија траса се простире од улице Кременица, између кп 2141 и кп 



1995/2, простире се делом кп 2187 и завршава између кп 2156 и кп 2157, КО Бабина 
Лука. 
 
6. УЛИЦА МЕЂАЧКА - чија траса се простире од улице Кременица, између кп 2183/1 
и кп 2182, простире се целом дужином кп 2181 и пролази кроз кп 2159, кп 2160 и кп 
2165. Улица завршава између кп 2164/1 и кп 2166/2, КО Бабина Лука. 
 
7. УЛИЦА ВИС - чија траса се простире од границе насељеног места Близоње, 
између кп 612 и кп 613, простире се целом дужином кп 852 и завршава између кп 
713/1 и кп 709, КО Бабина Лука. 
 
8. УЛИЦА БАБИЋЕВИЦА - чија траса се простире од улице Вис, између кп 710 и кп 
712, простире се делом кп 2205, кп 655 и пролази кроз кп 687/1, кп 879, кп 875/2, кп 
875/1. Улица завршава на кп 872, КО Бабина Лука. 
 
9. УЛИЦА ДУБРАВА - чија траса се простире од границе насељеног места Кршна 
Глава, између кп 722/1 и кп 786, простире се целом дужином кп 2193 и завршава 
између кп 1930/2 и кп 1126/3, КО Бабина Лука; представља продужетак и заједничку 
улицу са насељеним местом Кршна Глава. 
 
10. УЛИЦА ДУБОКОВАЦ - чија траса се простире од границе насељеног места 
Кршна Глава, између кп 787 и кп 786, простире се целом дужином кп 800 до 
предложене улице број 11. Улица завршава између кп 799 и кп 808/1, КО Бабина 
Лука. 
 
11. УЛИЦА БАБИНАЦ - чија траса се простире између кп 329/1 и кп 492, простире се 
делом кп 2200, кп 2203 и пролази кроз кп 956, кп 1004, кп 1003/1, кп 959, кп 960 и кп 
993/2. Улица завршава између кп 1108 и кп 1107, КО Бабина Лука. 
 
12. УЛИЦА КРАЈИНАЦ - чија траса се простире од улице Бабинац, на кп 960, 
простире се делом кп 2203 и завршава између кп 565/2 и кп 564/1, КО Бабина Лука. 
 
13. УЛИЦА ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА - чија траса се простире од улице Крајинац, 
између кп 1142 и кп 1138/3, простире се делом кп 1143 и завршава на кп 929/2, КО 
Бабина Лука. 
 
14. УЛИЦА ДОКМИРСКА - чија траса се простире између кп 465 и кп 456, простире 
се делом кп 2200 и завршава између кп 1301 и кп 1297/2, КО Бабина Лука. 
 
15. УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВА - чија траса се простире од улице Докмирске, између 
кп 1214/2 и кп 1346/1, простире се делом кп 1604 и завршава између кп 1440 и кп 
1415, КО Бабина Лука. 
 
16. УЛИЦА ГОЛИ БРЕГ - чија траса се простире од улице Хаџи Рувимове, између кп 
1415 и кп 1413/2, простире се делом кп 2206 и кп 2203 до улице Дубоковац. Улица 
завршава између кп 1126/2 и кп 1104/1, КО Бабина Лука. 
 
17. УЛИЦА БРАНИСЛАВА НУШИЋА - чија траса се простире од улице Голи брег, 
између кп 1459/4 и кп 1459/6, простире се делом кп 1459/7, кп 1459/8, кп 1604 и 
пролази кроз кп 972/4, кп 1453/2, кп 1454, кп 972/2 и кп 970/3. Улица завршава на кп 
970/2, КО Бабина Лука. 
 



18. УЛИЦА КНЕЗА СТРОЈИМИРА - чија траса се простире од улице Голи брег, 
између кп 1494/1 и кп 1402/2, простире се делом кп 2211, кп 1802, пролази између кп 
1821 и кп 1780 и завршава између кп 1822/2 и кп 1821, КО Бабина Лука. 
 
19. УЛИЦА КНЕЗА ЧАСЛАВА КЛОНИМИРОВИЋА - чија траса се простире од улице 
Кнеза Стројимира, између кп 1781/2 и кп 1821, простире се делом кп 1802 и 
завршава између кп 1792 и кп 1805, КО Бабина Лука. 
 
20. УЛИЦА ПЕТРА НИКОЛАЈЕВИЋА МОЛЕРА - чија траса се простире од улице 
Хаџи Рувимове, између кп 1359 и кп 1360, простире се целом дужином кп 1347 и 
завршава између кп 1387 и кп 1327/5, КО Бабина Лука. 
 
21. УЛИЦА БРАНКОВАЧКА - чија траса се простире од раскрснице улице Петра 
Николајевића Молера и улице Кнеза Михаила, између кп 1327/5 и кп 1547/3, 
простире се делом кп 2209 и кп 2200 и завршава на граници насељеног места 
Дупљај,између кп 1603/1 и кп 1296/1, КО Бабина Лука; представља заједничку улицу 
која пролази кроз насељено место Дупљај. 
 
22. УЛИЦА КНЕЗА МИХАИЛА - чија траса се простире од раскрснице предложених 
улица број 20 и 21, између кп 1387 и кп 1547/2, простире се делом кп 2209 и целом 
дужином кп 1812/3. Улица завршава на кп 1812/2, КО Бабина Лука. 
 
23. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ - чија траса се простире од предложене улице број 21, 
између кп 1591 и кп 1572, простире се целом дужином кп 1589 и завршава између кп 
1574 и кп 1586, КО Бабина Лука. 
 
24. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - чија траса се простире од предложене улице број 
21, између кп 1296/1 и кп 1293, простире се делом кп 2214 и завршава између кп 
1704 и кп 1703/2, КО Бабина Лука. 
 
25. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - чија траса се простире од предложене улице број 
21, између кп 1291 и кп 1297/1, простире се делом кп 2213 и пролази кроз кп 1677/4. 
Улица завршава на кп 1677/7, КО Бабина Лука. 
 
26. УЛИЦА ВАЉЕВСКА - чија траса се простире између границе насељеног места 
Докмир и кп 2221, простире се целом дужином кп 2191 и кп 2192. Улица завршава на 
граници насељеног места Дупљај, између кп 1725 и кп 1721/2, КО Бабина Лука; 
представља заједничку улицу и продужетак кроз насељена места Дупљај и Докмир. 
 
27. УЛИЦА СЛОВАЧКА - чија траса се простире од улице Ваљевске, између кп 116/1 
и кп 103/1, простире се целом дужином кп 2198 и завршава између кп 461/2 и кп 566, 
КО Бабина Лука. 
 
28. УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ЖИВАНОВИЋА - чија траса се простире од улице 
Словачке, између кп 128 и кп 129, пролази између кп 130 и кп 132 и завршава на кп 
132, КО Бабина Лука. 
 
29. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија траса се простире од улице Словачке, 
између кп 152 и кп 153, простире се делом кп 144, кп 138 и пролази кроз кп 138. 
Улица завршава на кп 136/2, КО Бабина Лука. 
 
30. УЛИЦА БУНАРЏИЈСКА - чија траса се простире од улице Словачке, између кп 



160/3 и кп 249, простире се целом дужином кп 250 и завршава између кп 193 и кп 213, 
КО Бабина Лука. 
 
31. УЛИЦА КРАЉА МИХАИЛА ВОЈИСЛАВЉЕВИЋА - чија траса се простире од 
улице Ваљевске, између кп 285/2 и кп 281, простире се целом дужином кп 284 и 
завршава између кп 283 и кп 273, КО Бабина Лука. 
 
32. УЛИЦА МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИЋА - чија траса се простире од улице 
Ваљевске, између 297 и кп 296/5, простире се делом кп 2199 и кп 1648. Улица 
завршава између кп 1649/2 и кп 1647, КО Бабина Лука. 
 
33. УЛИЦА ПОПОВА - чија траса се простире од улице Ваљевске, између 294 и кп 
292/1, простире се целом дужином кп 291/2 и завршава између кп 262 и кп 290, КО 
Бабина Лука. 
 
У насељеном месту Бабина Лука одређују се називи заселака, и то: 
 

1. ЗАСЕЛАК БУЏАК - који обухвата кп 2076, КО Бабина Лука 
2. ЗАСЕЛАК СРНИЋ - који обухвата кп 1847, КО Бабина Лука. 
3. ЗАСЕЛАК КРШНА ГЛАВА - који обухвата кп 667/2, кп 667/1 и кп 639, КО 

Бабина Лука. 
4. ЗАСЕЛАК ЛОКВА - који обухвата кп 538 и кп 539, КО Бабина Лука. 

 
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 Бабина Лука, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 29.06.2018. 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: 011-120/2019-04 

 
 

                                    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 Бабина Лука, 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 Бабина Лука израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 
29.06.2018. 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 МИЛОВАЧКА – катастарски потес 

2.УЛИЦА КРЕМЕНИЦА – катастарски потес 

3.  УЛИЦА МАРКА НИКОЛИЋА – општепозната личност 

4. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА - општепозната личност 

5. УЛИЦА БРКИНА – уобичајени локални назив за локацију 

6. УЛИЦА МЕЂАЧКА – катастарски потес 

7. УЛИЦА ВИС- географско обележје и катастарски потес 

8. УЛИЦА БАБИЋЕВИЦА – катастарски потес 

9. УЛИЦА ДУБРАВА – катастарски потес 

10. УЛИЦА ДУБОКОВАЦ – катастарски потес 

11. УЛИЦА БАБИНАЦ – катастарски потес 

12. УЛИЦА КРАЈИНАЦ – катастарски потес 

13. УЛИЦА ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА. 

Драгослав Срејовић (Крагујевац, 8. октобар 1931 — Београд, 29. новембар 1996) 

је био српски археолог, културни антрополог, професор Универзитета и академик. 

Рођен је 8. октобра 1931. године у Крагујевцу, где је завршио основну школу и 

гимназију. На археолошкој групи Филозофског факултета у Београду дипломирао 

је 1954. године, а за асистента је изабран 1958. године. Докторирао је на 

Филозофском факултету у Београду са тезом „Неолитска и енеолитска 

антропоморфна пластика у Југославији“ (1964). За доцента за предмет 

праисторијска археологија постављен је 1965. године, за ванредног професора 

1970. и редовног професора 1976. године.Руководио је археолошким 

ископавањима 67 праисторијских и античких локалитета у Србији, Босни и Црној 

Гори (Дукља, Сребреница, Лепенски Вир, Власац, Дивостин, Гамзиград, 

Шаркамен и др.). Објавио је више од 200 радова у земљи и иностранству. За 

књигу Лепенски Вир добио је Октобарску награду Београда (1970). За дописног 



члана САНУ изабран је 1974, а за редовног 1983. године. Био је директор 

Галерије САНУ од 1989, а потпредседник САНУ од 1994. године.По једна улица у 

Београду, Новом Саду и Крагујевцу носе његово име.Преминуо је 29. новембра 

1996. године у Београду, а сахрањен је 3. децембра у Крагујевцу. 

Најважнија дела:Праисторија (1967)Лепенски Вир – Нова праисторијска култура у 

Подунављу (1969)Музеју Југославије (1973)Lepenski Vir – Eine vorgeschichtliche 

Geburtssatte europaischer Kultur (1973, Bergisch-Gladbach),Власац – Мезолитско 

насеље у Ђердапу (са Горком Летицом, 1978),Речник грчке и римске митологије 

(са Александрином Цермановић, четири издања: 1979, 1987, 1989, 

1992),Уметност Лепенског Вира (са Љубинком Бабовић, 1983),Musei della 

Iugoslavia (1983, Милано).Римска скулптура у Србији (са А. Цермановић, 

1987),Лексикон религија и митова древне Европе (са А. Цермановић, два издања: 

1992, 1996),Imperial Mausolea and Consecration Memorials in Felix Romuliana 

(Гамзиград, источна Србија) (са Чедомиром Васићем, 1994),Празно поље (два 

издања, 1996),Srejović, Dragoslav (1996). Illiri e Traci. Milano: Jaca 

Book.,Археолошки лексикон (1997),Огледи о древној уметности (1998),Срејовић, 

Драгослав (2002). Илири и Трачани: O старобалканским племенима. Београд: 

Српска књижевна задруга. 

14. УЛИЦА ДОКМИРСКА – на правцу за село Докмир 

15. УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВА – општепозната личност 

16. УЛИЦА ГОЛИ БРЕГ – географско обележје и катастарски потес 

17. УЛИЦА БРАНИСЛАВА НУШИЋА -општепозната личност 

18. УЛИЦА КНЕЗА СТРОЈИМИРА. 

Стројимир Властимировић.Стројимир је био средњи син кнеза Властимира, који 

је владао Кнежевином Србијом и успео да је одбрани од бугарских покушаја да је 

заузму. Након његове смрти, врховну власт је преузео његов најстарији син 

Мутимир (851 — 891), док су млађи синови Стројимир и Гојник добили делове 

државе на управу, као удеони кнезови. Бугари су покушали да искористе промену 

на српском престолу и поново су напали Србију. Међутим и овог пута њихов 

напад је одбијен здруженим снагама сва три брата, а о тежини њиховог пораза 

најбоље сведочи чињеница да је у борбама заробљен син бугарског кана Бориса 

(852 — 889) Владимир (889 — 893) са дванаест највећих великаша.Односи међу 

браћом су се времено погоршали и дошло је до борбе око власти, из које је као 

победник изашао Мутимир. Он је узео сву власт за себе, док је млађу браћу са 

породицама послао у Бугарску као таоце, задржавши крај себе Гојниковог сина 

Петра (892 — 917). Током боравка у Бугарској, Стројимировог сина Клонимира је 

бугарски кан Борис оженио једном племенитом Бугарком и он је у браку са њом 

добио сина Часлава (927—после 950), који ће касније постати највећи владар 

Првобитне Србије. Не зна се када је умро, али је то било сигурно пре 897. године, 

када је његов син Клонимир покушао да потисне Петра Гојниковића са 

власти.Порекло и време настанка печатаДвоструки крст на византијском златнику 

(945 — 959), у доба када је Часлав владао Србијом.На основу натписа на печату, 

да се закључити да је припадао кнезу Стројимиру и да је настао у другој половини 

IX века. Направљен је у некој од византијских царских златара у Солуну, Атини 

или Цариграду. Постојање печата само по себи доказује да је у ондашњој Србији 



постојала администрација, архива и придворска канцеларија које су 

карактерисале једну државу. Присуство двоструког крста на печату, указује на 

чињеницу да је његов наручилац био хришћанин, а Јанковић сматра да се на 

основу њега може претпоставити да су и његови преци били хришћани, што је 

противно досадашњем схватању да су српски кнезови примили хришћанство 

између 867. и 870. године, пошто се тада међу рођеним принчевима (млађи 

Мутимиров син Стефан и Гојников син Петар) по први пут јављају хришћанска 

имена. 

19. УЛИЦА КНЕЗА ЧАСЛАВА КЛОНИМИРОВИЋА. 

Часлав Клонимировић је био српски владар који је, највероватније са титулом 

кнеза, владао Србијом током друге четвртине X века. Он је последњи познати 

владар из династије Властимировића, која је Србе довела на Балканско 

полуострво и један од њених најзначајнијих представника. Током своје владавине, 

успео је да, уз подршку Византије, обнови српску државу коју су опустошили 

Бугари и претвори је у јаку државу која је могла да парира тадашњој Бугарској, а 

сматра се да је погинуо у борбама против Мађара на реци Сави. Подаци о 

његовом животу познати су на основу дела византијског цара и његовог 

савременика Константина Порфирогенита (913—959) „О управљању Царством“, 

као и неких делова списа „Летописа Попа Дукљанина“, за које се сматра да 

поседују већу поузданост. Чаславов деда Стројимир био је средњи син кнеза 

Властимира,а познат је и по једном недавно нађеном печату. Старији брат 

Мутимир протерао је у Бугарску Стројимира заједно са најмлађим братом 

Гојником.У Бугарској, Стројимировом сину, Клонимиру бугарски владар „Борис 

даде Бугарку за жену”, а из тог брака родио се Часлав (Τζεέσθλαβος). 

Претпоставља се да је Часлав рођен између 875. и 880. године, 

највероватније у тадашњој престоници Бугарске Плисци. Порфирогенит је 

написао да је Часлав са четворицом пратилаца побегао из Преслава од Бугара у 

Србију и обновио српску кнежевину уз помоћ Византије.Порфирогенит наводи да 

је Часлав у Србији затекао само педесетак мушкараца без жена и деце, који су 

преживљавали ловећи, али историчари одбацују овакав опис прилика као 

нереалан. Према даљем опису, српске избеглице из околних земаља (Бугарска, 

Хрватска и друге) почеле су да се враћају у земљу након Чаславовог повратка, 

посебно истичући да је део Срба побегао из Бугарске у Цариград. Византијски цар 

је Чаславу пружио и финансијску подршку, што му је олакшало обнављање и 

јачање Србије. Србија је обновљена, вероватно, у границама које су личиле са 

оне из времена пре бугарског освајања. Константин Порфирогенит за Часлава 

каже да је "ујединио све српске земље". Постоји претпоставка да је Часлав умро 

943. годину.Последње године Чаславове владавине, његове борбе са Мађарима и 

погибија, описане су у „Летопису Попа Дукљанина“. Након Чаславове смрти, 

његова држава се распала на мање кнежевине, које су наставиле своје постојање 

независно једне од других.Након Чаславове смрти, локални племић је повратио 

контролу над покрајином, а то је био Тихомир. Смрћом Часлава се означава крај 

династије Властимировића. 

     20.УЛИЦА ПЕТРА НИКОЛАЈЕВИЋА МОЛЕРА - општепозната личност 

21.УЛИЦА БРАНКОВАЧКА- локални назив за локацију, на правцу за Бранковину 

22. УЛИЦА КНЕЗА МИХАИЛА – општепозната личност 



23. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ- општепозната личност 

24. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - општепозната личност 

25. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - општепозната личност  

26. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – на правцу за Ваљево 

27. УЛИЦА СЛОВАЧКА – уобичајени локални назив мештана за локацију 

28. УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ЖИВАНОВИЋА. 

Војислав Живановић - генерал(Крагујевац, 26. јануар 1870. — Ћуприја, 17. 

фебруар 1932) био је српски и југословенски генерал.Предавао је генералштабну 

обуку на Војној академији (1907 — 1912).Као начелник штаба 2. армије 

учествовао је у балканским ратовима (1912—1913), а у чин пуковника унапређен 

је у јануару 1913. године.У Првом светском рату командовао је Тимочком 

дивизијом I позива, која се за време Колубарске битке нарочито истакла у 

борбама код Лазаревца (16—18. новембра 1914), а затим у борбама против 

аустроугарске 7. дивизије, од које је 8. децембра у противнападу узела Космај и 

гоњењу делова 5. аустроугарске армије према Београду.На Крфу и Солунском 

фронту начелник је штаба 2. армије, а затим командант Југословенске 

дивизије.Пензионисан је 1918. године.Одликован је Карађорђевом звездом с 

мачевима. На ванредној скупштини Друштва „Београдски соко“ 4. октобра 1908. 

године Милутин Гр. Мишковић (1864—1934), генералштабни пуковник српске 

краљевске војске је предложио да се уједине сва српска витешка удружења.Та 

идеја је прихваћена и 21. фебруара 1909. године основан је „Савез српских 

витезова“ са председником Управног одбора Емерихом Штајнлехнером, тј. нем. 

Emmerich Steinlehner, који је након два месеца то место препустио пуковнику 

Мишковићу, председнику Друштва Београдски Соко и почасном председнику 

Друштва „Душан Силни“.Међутим, нису сва витешка друштва ушла у Савез, те 

зато је Мишковић слао позиве/апеле тим друштвима да дођу на конференцију у 

Крагујевац 25. и 26. октобра 1909. године ради уједињења.Услед геополитичких 

дешавања (Аустроугарска анексија Босне и Херцеговине 1908. године) Савез 

витешких друштава „Душан Силни“ и „Савез српских соколова“ ујединили су се 8. 

новембра 1909. године у Савез соколских друштава „Душан Силни“.На уједињењу 

ова два соколска друштва је још 1908. године радио и престолонаследник Ђорђе 

П. Карађорђевић (1887—1972), као заштитник витешких друштава, као и чешки 

адвокат (од 1904. године) др Јозеф Еуген Шајнер (1861—1932), тј. чеш. Josef 

Eugen Scheiner, који је био старешина Чешког соколског савеза (чеш. Česká obec 

sokolská: 1889—1938) и Савеза словенског соколства (чеш. Svaz slovanského 

sokolstva: 1908—1938), посебно српска патриотска (полувојна) организација 

„Народна одбрана“ (1908—1914) и друга соколска и витешка друштва „Душан 

Силни“ коначно су се ујединили 2. II 1910. године када је одржана прва скупштина 

новооснованог Савеза соколских друштава „Душан Силни“ и изабран Управни 

одбор са председником Стеваном Тодоровићем (1832—1925) и потпредседником 

потпуковником Војиславом Живановићем (1870—1932).Савез је окупио 20 

друштава у своје чланство. 

29. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – општепозната личност 

30. УЛИЦА БУНАРЏИЈСКА – уобичајени локални назив мештана за локацију 



31. УЛИЦА КРАЉА МИХАИЛА ВОЈИСЛАВЉЕВИЋА. 

 Михаило I Војислављевић је био први српски краљ, који је владао Дукљом, 

Травунијом, Захумљем и Рашком, од око 1050. до 1081. године. У почетку је 

владао као кнез, а своју државу је око 1077. године уздигао на ранг краљевине, за 

шта је добио потврду од папе Гргура VII (1073—1085). Током своје владавине, 

очувао је и учврстио тековине свога оца, кнеза Стефана Војислава. Додатно је 

проширио државу Војиславића, објединивши под својом влашћу готово све српске 

земље. Активно је учествовао у међународној политици, одржавајући везе са 

Византијом, јужноиталијанским Норманима и папством. Михаило је био син 

Стефана Војислава, који је према наводима „Летописа Попа Дукљанина“, попут 

Јована Владимира, био ожењен принцезом из Самуилове (976—1014) породице 

са којом је имао петорицу синова (Гојислав, Предимир, Михаило, Саганек и 

Радослав). Извесна потврда овога се може наћи и у чињеници да су Словенски 

устаници, који су се 1072. године побунили против Византије, тражили од 

Михаила да им пошаље једног од својих синова да га прогласе за цара и 

Самуиловог наследника. Не зна се када је тачно рођен, али се на основу навода 

Попа Дукљанина да је са својом браћом учествовао у бици код Бара 1042. године, 

може закључити да је рођен крајем друга или почетком треће деценије XI века. 

Након очеве смрти, Михаило постаје владар Трибала и Срба. Михаило није 

испунио заклетву свом брату Радославу, па је Зету подарио свом сину 

Владримиру. Владимир и његова браћа су освојили Рашку и дали је Петриславу 

(око 1060-1083.) Петрислав и Бодин су од 1072. водили Србе, који су победили 

Ромеје, што је Словенима на Косову, Македонији у Бугарској дало храброст за 

устанак.Након смрти Стефана Војислава средином XI века, Михаило је на управу, 

према Попу Дукљанину, добио Облик (Тарабош), Црмницу и Прапратну. Међутим, 

убрзо је дошло до сукоба међу Војислављевим синовима из којих је као победник 

изашао Михаило. Извесно је такође, на основу византијских извора, да се под 

његовом влашћу пре 1072. године нашао и Котор. Након великог раскола, у време 

Михаилове владавине. Војне операције у драчкој теми су настављене до 1075. 

године, када Нићифор Вријеније сузбио Михаилове снаге и повратио граничне 

утврде према Зети, али није улазио у њу, плашећи се да му се не понови 

византијски пораз код Бара из 1042. године.Почетком 1077. године, он користи 

унутрашње сукобе у Византији и заузима Дубровник, а током исте године се 

проглашава за краља, за шта је од Папе затражио и потврду, од кога је покушао 

да издејствује обнову Дукљанске архиепископије. Папа Гргур VII му је током 1078. 

године потврдио титулу краља и највероватније му је послао краљевски венац, 

док су његови захтеви о обнови Дукљанске архиеписопије усвојени 1089. године, 

након његове смрти. Поред повезивање са Папством, Михаило је успоставио везе 

и са Норманима са југа Апенинског полуострва, који су се спремали да се 

искрцају на Балканско полуострво предвођени Робертом Гвискаром. Према 

писању Попа Дукљанина, владао је 35 година, сахрањен је у цркви светог Срђа и 

Ваха на Бојани и наследио га је брат Радослав, који је владао 16 година, након 

чега га је Бодин збацио са власти. 

32. УЛИЦА МЕХМЕД ПАШЕ СОКОЛОВИЋА – општепозната личност 

33. УЛИЦА ПОПОВА – уобичајени локални назив локације 

Образложење назива заселака: 



1. ЗАСЕЛАК БУЏАК – катастарски потес 

2. ЗАСЕЛАК СРНИЋ – катастарски потес 

3. ЗАСЕЛАК КРШНА ГЛАВА – катастарски потес 

4. ЗАСЕЛАК ЛОКВА – 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 
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