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
СТАНИНА РЕКА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Станина Река, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Станина Река, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - чија траса почиње између кп 2560 (КО
Станина Река) и кп 2120 (КО Бобова), простире се целом дужином кп
2559 (КО Станина Река), делом кп 2523, целом дужином кп 2561/1,
делом кп 2583, целом дужином кп 2553/3, кп 2553/2 и завршава се
између кп 905/2 (КО Врагочаница) и кп 24 (КО Станина Река);
представља продужетак односно заједничу улицу са насељеним
местима Станина Река, Бобова, Причевић и Мајиновић.
2. УЛИЦА ТИХОМИРА ВУКОВИЋА - чија траса почиње од улице Илије
Бирчанина , између кп 178 и кп 180/2, простире се целом дужином кп
179/2, делом кп 2532/2, пролази кроз кп 215, кп 239, кп 238, простире
се делом кп 279/2, целом дужином кп 427/4, кп 422/3, кп 490/3, кп
491/2, делом кп 2547, пролази кроз кп 492/2, простире се целом
дужином кп 493/3, кп 494/5, затим поново се простире делом кп 2547, и
простире се делом кп 2535 и завршава се између кп 962/1 и кп 1048/1,
КО Станина Река
3. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА - чија траса почиње од улице Илије
Бирчанина, пролази кроз кп 2504/2, кп 2503/3, кп 2549, кп 2494/2,
простире се делом кп 2533, пролази кроз кп 2429, кп 2431/2, кп 2423/1,
кп 2422, кп 2420, затим поново кп 2422, кп 323 и простире се делом кп
380 и завршава се код улице Стугарске између кп 365 и кп 364, КО
Станина Река.

4. УЛИЦА ПАРТИЗАНСКИХ БОРАЦА - чија траса почиње од улице
Светогорске, пролази кроз кп 2448/1, кп 2448/2, кп 2473, кп 2474, кп
2475/1, простире се делом кп 2546 и завршава се између кп 2437 и кп
2376/1, КО Станина Река.
5. УЛИЦА ЛОВАЧКА чија траса почиње од раскрснице улица
Светогорске и улице Шумске, пролази кроз кп 2417, затим простире се
делом кп 2390, кп 2546 и завршава се између кп 2345 и кп 2381, КО
Станина Река.
6. УЛИЦА ШУМСКА чија траса почиње од раскрснице улица
Светогорске и улице Ловачке, између кп 2415 и кп 2417, простире се
делом кп 2390, кп 361 и завршава се између кп 354 и кп 2310/1, КО
Станина Река.
7. УЛИЦА СТРУГАРСКА - чија траса почиње од улице Шумске, између
кп 345 и кп 326, простире се делом кп 380, кп 359, кп 2536, пролази
кроз кп 2296, кп 2285, кп 2289/1, кп 2290/2, кп 2082, кп 2089, простире
се делом кп 2097 и завршава се на кп 2098, КО Станина Река.
8. УЛИЦА ТИЋЕ МИЛОВАНОВИЋА - чија траса почиње од улице
Тихомира Вуковића, између кп 2057 и кп 2059, простире се делом кп
2058, пролази кроз кп 2038, кп 2040/1, кп 1011, кп 1732/1, кп 1736/1, кп
1742, кп 1737/2, кп 1733, кп 1728/3, кп 1739, простире се делом кп
2543, целом дужином кп 1990, кп 1982/3, кп 2143, делом кп 2544 и
завршава се између кп 2139 и кп 2219, КО Станина Река.
9. УЛИЦА БУРМАЗИ - чија траса почиње од улице Тиће Миловановића,
између кп 1988 и кп 1754/4, простире се делом кп 2545, пролази кроз
кп 1927/1, кп 1951/1, кп 1951/2 и завршава се на кп 1952, КО Станина
Река.
10. УЛИЦА КРСТОВИ - чија траса почиње од раскрснице улица
Тихомира Вуковића и улице Малинарске, између кп 961 и кп 962/1,
простире се делом кп 2547, пролази кроз кп 967/1, кп 966/2, кп 698/5,
кп 968/6 и завршава се на кп 976/4, КО Станина Река.
11. УЛИЦА КАРАУЛА - чија траса почиње од улице Илије Бирчанина ,
између кп 2497/1 и кп 2524, простире се делом кп 2523, кп 2558, кп
2531 и завршава се између кп 168 и кп 145, КО Станина Река.
12. УЛИЦА ВУКОВИЋА ПОЉА - чија траса почиње од раскрснице улица
Тихомира Вуковића и улице Малинарске, између кп 1089 и кп 1049/6,
простире се делом кп 2547, пролази кроз кп 1051/3, кп 1051/4, затим
простире се делом кп 2540, кп 1595, пролази кроз кп 1507, кп 1514,
простире се делом кп 2556 и завршава се између кп 477 (КО
Драгодол) и кп 1548/1, све у КО Станина Река.

13. УЛИЦА МАЛИНАРСКА - чија траса почиње од раскрснице улице
Крстови и улице Вуковића поља , између кп 961 и кп 1089, простире
се делом кп 2537, кп 932/3 и завршава се између кп 937/2 и кп 942, КО
Станина Река.
14. УЛИЦА ВАСИЉЕВИЋА ПОЉА- чија траса почиње од улице Крстови,
између кп 961 и кп 886, простире се делом кп 960 и завршава се
између кп 894 и кп 718, КО Станина Река.
15. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА - чија траса почиње од
улице Илије Бирчанина , између кп 61 и кп 65/1, простире се целом
дужином кп 62, кп 2534, кп 941, делом кп 2357, кп 2539 и завршава се
између кп 1433/3 и кп 1424, КО Станина Река.
16. УЛИЦА ИВСКИ ПУТ - чија траса почиње од улице Илије Бирчанина,
између кп 7/3 и кп 24, простире се целом дужином кп 2553/1, кп 5678
(КО Лопатањ), кп 2550 (КО Станина Река) и завршава се између кп
5258/7 (КО Лопатањ) и кп 1242/2 (КО Станина Река); представља
заједничку улицу са насељеним местом Лопатањ, општина Осечина.
17. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА - чија траса почиње од улице Ивски пут,
између кп 11 и кп 1177, пролази кроз кп 683, затим делом исте кп 1177
и завршава се на кп 689/2 , КО Станина Река.
18. УЛИЦА ПЕТРОВДАНСКА - чија траса почиње од улице Ивски пут,
између кп 1248 и кп 1242/2, простире се целом дужином кп 1247/2,
пролази кроз кп 1322, кп 1321, кп 1309 и завршава се на кп 1316, код
кп 1306/1, КО Станина Река.
19. УЛИЦА СТОЛАРСКА - чија траса почиње од улице Илије Бирчанина,
између кп 209/2 и кп 111, простире се делом кп 2530/1 и завршава се
између кп 139 и кп 171, КО Станина Река.
У насељеном месту Станина Река одређују се називи заселака, и то:
1. ЗАСЕЛАК ВАСИЉЕВИЋИ - обухвата делове кп 1556, кп 1274/2 и
кп 1300, КО Станина Река.
2. ЗАСЕЛАК БАЋИЋИ- обухвата део кп 1438, КО Станина Река.
3. ЗАСЕЛАК ВУКОВИЋИ - обухвата делове кп 1834/5 и кп 1898/1, КО
Станина Река.
4. ЗАСЕЛАК БУРМАЗИ - обухвата делове кп 1945/2, кп 1945/4 и кп
1960, КО Станина Река.
5. ЗАСЕЛАК ВЛАЈКОВИЋИ - обухвата део кп 2206, КО Станина
Река.
6. ЗАСЕЛАК ЛУКИЋИ - обухвата делове кп 1045/1 и кп 1042, КО
Станина Река.

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 Станина Река, израђеног од
стране Републичког геодетског завода од 25.05.2018. 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: 011-105/2019-04
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 заселака у насељеном месту Станина Река, 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 Станина Река израђеног од стране Републичког геодетског завода од
25.05.2018. 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 ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА – општепозната личност
2. УЛИЦА ТИХОМИРА ВУКОВИЋА.
Тихомир Вуковић ( Станина Река 30.08.1875.-1914. Гучево); резервни официр,
поручник и водник 3. чете 4.батаљона 5. пешадијског пука Дринске дивизије,
батаљонског 17. пешадијског пука; погинуо септембра месеца 1914. године у
борби на Гучеву а по неким изворима на Биљегу, Мачковом камену ( која места
се налазе у троуглу на мапи удаљености до 20 км, против Аустроугара у
западној Србији.Тихомир Вуковић је значајан за ово село по учешћу у Првом
светском рату у коме се истакао као један од најхрабријих и који је носилац
многобројних признања и одликовања. Тихомира мештани памте по многим
заслугама за живот, развој и напредовање села. У прилогу достављена
Похвалница за заслуге Министарства за просвету и црквене послове бр. 18422
од 1.11. 1901. године. У похвалници држава изражава захвалност Тихомиру који
је као благјник општинске заједнице за државу прикупљао и на време предао
порез општинске заједнице и за рад за добро Српскога народа и његов
дрштвени напредак. Извор биографских података - Милорад Радојчић на основу
чињеница прикупљених за издавање књиге – „Осечански крај у ратовима 19121918 – споменик ратним жртвама (уредник проф. др Вељко Ђурић Мишин,
рецезенти историчари др Жарко С.Јовановић. др. Милић Ј. Милићевић и мр
Милоје Ж.Николић.
3. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА – по Светој Гори
4. УЛИЦА ПАРТИЗАНСКИХ БОРАЦА – на терену спомен - чесма са уписаним
уменима погинулих партизана (преко 100 погинулих партизана са територије
Месне заједнице)
5. УЛИЦА ЛОВАЧКА - мештани ловци
6. УЛИЦА ШУМСКА – географско обележје
7. УЛИЦА СТРУГАРСКА – стругаре у улици
8. УЛИЦА ТИЋЕ МИЛОНОВИЋА - општепозната личност, народни херој

9. УЛИЦА БУРМАЗИ – уобичајени локални назив и катастарски потес
10. УЛИЦА КРСТОВИ - уобичајени локални назив локације
11. УЛИЦА КАРАУЛА – по локалном називу географског места
12. УЛИЦА ВУКОВИЋА ПОЉА – катастарски потес
13. УЛИЦА МАЛИНАРСКА – географско обележје
14. УЛИЦА ВАСИЉЕВИЋА ПОЉА – катастарски потес
15. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА-општепозната личност
16. УЛИЦА ИВСКИ ПУТ – географског обележје,врбе
17. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА- географско обележје, ливаде
18. УЛИЦА ПЕТРОВДАНСКА – по слави мештана
19. УЛИЦА СТОЛАРСКА – по зантлијама, столарима у улици
Образложење назива заселака:
1. ЗАСЕЛАК ВАСИЉЕВИЋИ – по презимену фамилије која живи на локацији
2. ЗАСЕЛАК БАЋИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији
3. ЗАСЕЛАК ВУКОВИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији
4. ЗАСЕЛАК БУРМАЗИ– по презимену фамилије која живи на локацији
5. ЗАСЕЛАК ВЛАЈКОВИЋИ– по презимену фамилије која живи на локацији
6. ЗАСЕЛАК ЛУКИЋИ– 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

