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
ДРАЧИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улицаи засеока у насељеном месту
Драчић, на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Драчић, одређују се називи улица и то:
1. УЛИЦА КОСЈЕРИЋКА – чија траса се простире од кп 189/1 дуж кп 491 и
492 све до кп 227/2, КО Драчић; представља заједничку улицу са
насељеним местом Белић и насељеним местом Бранговић.
2. УЛИЦА КАМЕНИТОВАЧКА – чија траса се простире дуж границе са
насељеним местом Дегурић и то од кп 29 дуж кп 489 све до кп 163 КО,
Драчић.
3. УЛИЦА БРАЋЕ НЕДИЋ – чија траса се простире од границе са
насељеним местом Зарубе и од кп 18/1 и 45/2 дуж кп 476 и 477 све до кп
189/22 и 164, КО Драчић, тј. до границе са насељеним местом Дегурић;
представља заједничку улицу са насељеним местом Зарубе.МА
4. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА – чија траса се простире од улице
Браће Недић и од кп 177/2 и 134 дуж кп 477 и 481 све до кп 202/5 и 210,
КО Драчић.
5. УЛИЦА МАЈОРА ТАНКОСИЋА – чија траса се простире од улице Браће
Недић и од кп 477 дуж кп 480 и 482 све до кп 235/1 и 333/1, КО Драчић, тј.
до границе са насељеним местом Бранговић.
6. УЛИЦА. ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА – чија траса се простире од улице
Мајора Танкосића и од кп 292/1 и 271/1 дуж кп 480, 337/3 и 336/9, КО
Драчић, тј. до границе са насељеним местом Ковачице.

7. УЛИЦА МАЉЕНСКА– чија траса се простире од улице Мајора Танкосића
и од кп 480 дуж кп 265 све до кп 274 и 275/2, КО Драчић.
8. УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА – чија траса се простире од улице Браће Недић и од
кп 477 преко кп 133 и 279 све до кп 275/1 и 124/8, КО Драчић.
9. УЛИЦА МАЈОРА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА – чија траса се простире од
улицеЉубомира Ненадовића и од кп 480 дуж кп 487 све до кп 479, КО
Драчић.
10. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА – чија траса се простире од улице Браће
Недић и од кп 73 и 91/10 дуж кп 477, дуж границе са насељеним местом
Зарубе и кп 493 све до кп 473/2, КО Драчић; представља заједничку
улицу са насељеним местом Зарубе.
11. УЛИЦА ПОЖЕШКА – чија траса се простире дуж границе са насељеним
местом Ковачице и то од кп 333/1 дуж кп 494 и 495 све до кп 344/2, КО
Драчић; представља заједничку улицу са насељеним местом Ковачице.
12. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА– чија траса се простире дуж границе са
насељеним местом Равње и то од кп 346/2 дуж кп 496 и 497 све до кп
473/2, КО Драчић; представља заједничку улицу са насељеним местом
Равње.
У насељеном месту Драчић одређује се назив засеока и то:
1. ЗАСЕЛАК МАЧИНЕ - засеолак се налази на тромеђи са насељеним
местима Бујачић и Зарубе и подразумева објекат који се налази на кп
4/2, КО Драчић.

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 Драчић, израђеног од стране
Републичког геодетског завода од 02.08.2018. 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. 015-05-00094/2019-24 од
28.05.2019.године.

Члан 6.
Овa Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-57/2019-04
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 засеока у насељеном месту Драчић, 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 Драчић израђеног од стране Републичког геодетског завода
од
02.08..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. ____________ од _____________________.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА КОСЈЕРИЋКА – налази се на правцу за Косјерић
2. УЛИЦА КАМЕНИТОВАЧКА – уобичајени локлни назив географске
локације
3. УЛИЦА БРАЋЕ НЕДИЋ.
Браћа Недић, Глигорије и Димитрије (Јанко), из села Осечине, били су српски устаници
у Првом српском устанку и команданти српске војске на Боју на Чокешини. У Боју на
Чокешини, пошто су Ђорђе Ћурчија и Јаков Ненадовић одступили, једино су остали браћа
Недић са својим момцима, од којих су њих 303 изгинули. Према народној песми, Турака је
било преко седам хиљада, али је њихов број вероватно преувеличан. Недићи су се
супротставили непријатељу на брду Липовица где су се сатима одупирали све док нису
десетковани. Када им је „понестало џебане“ њих неколико су се повукли према липовичком
потоку где су пружили последњи отпор.Браћа Недић су били рањени на више места,
посебно су им биле тешке ране на ногама, нису могли стајати, а ни склонити се на
сигурније место. Они су из седећег става ослоњени леђима један на другог, пуцали и
храбрили остале борце да истрају све до своје погибије (28.04.1804.година).Заједно су
сахрањени, са својим изгунилим друговима у манастиру Чокешина. Данас по браћи Недић
названа је основна школа у Осечини, улица у Шапцу и подигнут им је споменик на тргу у
Осечини, рад Миодрага Живковића, вајара и професора на Универзитету у Београду.

4.
5.
6.
7.
8.

УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА – општепозната личност
УЛИЦА МАЈОРА ТАНКОСИЋА - општепозната личност
УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА – општепозната личност.
УЛИЦА МАЉЕНСКА – назив по планинском венцу Маљен
УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА – географско обележје локације

9. УЛИЦА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋ – општепозната историјска личност.

10. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА – општепозната историјска личност
11. УЛИЦА ПОЖЕШКА – налази се на правцу за Пожегу
12. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА - општепозната историјска личност
Образложење назива засеока:

1. ЗАСЕЛАК МАЧИНЕ - уобичајени локални назив географске 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

