
 
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 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЗАРУБЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Зарубе, 

на територији града Ваљева. 
 

Члан  2. 
У насељеном месту Зарубе, одређују се називи улица и то: 
 
1. УЛИЦА РАДИВОЈА ЈОВАНОВИЋА БРАДОЊЕ– чија траса се 

простире од раскрснице са улицом Краља Милутина и од кп 369/2 дуж 
границе са насељеним местом Пријездић и кп 408 све до границе са 
насељеним местом Равње, до улице војводе Мишића и до кп 338/2, 
КО Зарубе; представља заједничку улицу са насељеним местом 
Пријездић.  

 
2. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА – чија траса се простире најпре дуж 

границе са насељеним местом Драчић и од кп 227/1 дуж кп 405, 406, 
407 дуж границе са насељеним местом Равње све до кп 338/2 и 
раскрснице са улицом Радивоја Радоњића Брадоње , КО Зарубе; 
представља заједничку улицу са насељеним местима Пријездић, 
Драчић и Равње. 

 
3. УЛИЦА РИБНИЧКА– чија траса се простире од улице Краља 

Милутина и од кп 197 и 271/4 дуж кп 401, 283, 305, преко кп 350, 355, 
358/2 и 358/3 све до кп 408 и границе са насељеним местом 
Пријездић, КО Зарубе. 
 

4.  УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА– чија траса се простире од границе са 
насељеним местом Драчић и од кп 226/1 и 187/6 дуж кп 401, 193, 218, 
поново кп 401 све до границе са насељеним местом Пријездић тј. до 
кп 408, КО Зарубе. 
 



5. УЛИЦА ЂУРЕ ГОЂЕВЦА - чија траса се простире од границе са 
насељеним местом Драчић и од кп 169/1 и 187/3 дуж кп 400 све до кп 
93/6 и 389/1 тј. до границе са насељеним местом Жабари, КО Зарубе.  
 

6. УЛИЦА КОЈИЋКА – чија траса се простире од улице Краља Милутина 
и од кп 401 дуж кп 221/3 и 233/1 све до границе са насељеним местом 
Драчић и кп 405, КО Зарубе. 
 

7. УЛИЦА МАЛЕШЕВСКА– чија траса се простире од улице Краља 
Милутина и од кп 401, дуж кп 187/12, све до кп 187/3 и 187/2, КО 
Зарубе.  

  
8. УЛИЦА БРАЋЕ НЕДИЋ – чија траса се простире од границе са 

насељеним местом Драчић од кп 29/3 и 159/1 дуж кп 398 све до кп 
13/4 и 35/1 до границе са насељеним местом Жабари, КО Зарубе ; 
представља заједничку улицу са насељеним местом Драчић. 

 
9. УЛИЦА ЋАБЛИНСКА – чија траса се простире од улице Браће Недић 

од кп 398 дуж кп 52, преко кп 39/2 и 43/3 све до кп 40 и 41/1, КО 
Зарубе. 

 
Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива 
улица 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 из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату 

уличног система за насељено место Зарубе, израђеног од стране Републичког 
геодетског завода  од 18.06.2018. године. 

 
 

 Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије 
доставило је  акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица 
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: 011-62/2019-04 

 
 

                                    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 у насељеном месту Зарубе, 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 Зарубе израђеног од стране Републичког геодетског завода  од 
18.06.2018. год. 
 Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о 
претходној сагласности  за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 
015-05-00094/2019-24  од 28.05.2019.године. 
 
Образложење предлога назива улица 
 

1. УЛИЦА РАДИВОЈА ЈОВАНОВИЋА БРАДОЊЕ. 

 Радивоје Јовановић Брадоња (Зарубе, код Ваљева, 10. новембар 1918 —

 Београд, 22. јун 2000), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-

потпуковник ЈНА и народни херој Југославије. Основну школу завршио је 

селу Драчићу, а гимназију у Ваљеву. После завршетка гимназије, 1937. ступио 

је у Војну академију, из које 1940. излази као 

артиљеријски потпоручник.После Априлског рата и капитулације краљевске 

војске, успео је да се спасе из заробљеништва и вратио се у родни крај. Кад су 

почеле припреме за оружану борбу, прикључио се комунистима, и од првог 

дана устанка, јула 1941. године, сврстао се у партизанске редове. 

Био је командир Колубарске партизанске чете Ваљевског партизанског одреда. 
После низа успешно изведених акција, у којима је показао и смисао за 
организацију и командовање, Јовановић веома брзо напредује, и октобра 
постаје заменик команданта Ужичког партизанског одреда. 

Био је командант прве партизанске војне параде, одржане 7. новембра 1941. 
године у Ужицу, у част 24-ворогодишњице Октобарске револуције. 

У току Прве непријатељске офанзиве на ослобођену територију Србије, 
новембра 1941. године, Радивоје Јовановић организује одбрану, прелази с 
једног на други део фронта, прикупља јединице и сам учествује у низу тешких 
одбрамбених борби. У бици на Кадињачи 29. новембра 1941. године Брадоња 
се посебно истакао својом личном храброшћу и умешношћу. Његов избор 
положаја за једини партизански топ, показао се исправним. Немци га нису 
успели погодити скоро све време трајања битке. 

Крајем 1941. године био је начелник Главног штаба НОП одреда Србије. У 
августу 1942. године Врховни штаб поставља га за команданта Главног штаба 
НОП одреда Србије и члана Врховног штаба НОВ и ПОЈ. 
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Крајем септембра 1943. године, постављен је за команданта Прве шумадијске 
бригаде, с којом је, новембра исте године, после успешних борби у Србији, 
прешао у Санџак и прикључио се Другој пролетерској дивизији. 
Формирањем Треће српске ударне бригаде, 10. фебруара 1944. године, 
Јовановић је постављен за њеног команданта, да би већ у марту примио 
дужност заменика команданта Друге пролетерске дивизије. Јуна 1944. 
постављен је за команданта 25. српске дивизије, која се истакла у многим 
борбама. 

Почетком септембра 1944, Радивоје је примио дужност команданта 14. српског 
корпуса, који је успешно дејствовао у североисточној Србији и први дошао у 
везу с јединицама Црвене армије на Дунаву. Корпус је успешно дејствовао и у 
рејону Авале, приликом ослобођења Београда; наставио борбу у 
долини Западне Мораве, учествовао у ослобођењу Краљева и Чачка и, у 
саставу Друге армије, водио борбе за ослобођење источне Босне, а затим 
и Загреба. 

После завршетка рата, Радивоје Јовановић је извесно време био 
командант града Београда, а затим је, почетком 1946. године, отишао на 
школовање у Совјетски Савез, где је био слушалац Артиљеријске академије 
„Джержински“ у Москви. 

Из Москве се вратио 1948. године, када је примио дужност 
команданта артиљерије ЈНА. Био је творац концепције ОНО (Опште-народне 
одбране) са посебним акцентом на Територијалну одбрану.[1] 

После завршетка Више војне академије ЈНА, 1953. године, постављен је за 
команданта Корпуса у Љубљани, затим у Скопљу, да би 1958. године постао 
начелник Штаба армије у Сарајеву. Маја 1959. преведен је у резерву, у 
чину генерал-потпуковника, када је прешао у цивилну службу, где му је 
поверена дужност секретара за саобраћај и везе у Извршном већу Народне 
Републике Србије. Пензионисан је 1963. године. 

Умро је 22. јуна 2000. године и сахрањен у Алеји народних хероја на Новом 
гробљу у Београду. 

Носилац је Партизанске споменице 1941. као и многобројних југословенских и 
совјетских одликовања. Орденом народног хероја одликован је 15. 
децембра 1949. године 

 

2. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА – општепозната историјска личност 

3. УЛИЦА РИБНИЧКА – уобичајени локални назив локације 

4. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА - општепозната историјска личност 

5. УЛИЦА ЂУРЕ ГОЂЕВЦА. 

Ђура Гођевац ( Гођевићи у Босни 1789- 1859 Зарубе).Време сеобе српсих 

породица због турског прогона, описано у књизи Љубе Павловића у 

гласнику Географског друштва свеска 5 из 1921.године.Ђура Гођевац је 

пребацивао породице из Боснеу Србију у ваљевски и ужички крај. Са 

својом фамилијом се стално настанио у село Зарубе.Ђура и остали из 

његове задруге су били познати неимари и на особитом гласу. Као 

најпознатији неимари радили су на темељној обнови манастира 

Боговађа.Године 1818. изградили су цркву у Крагујевцу а 1819.године 
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почели су зидати Милошеву задужбину, цркву на Савинцу. Изградили су 

цркву у Горњој Добрњи 1822.године, манастир Чокешину на Церу 1823. 

године а цркву у Осипаоници код Смедерева 1827. године, цркву у 

Шаторњи 1829. године.Под руководством неимара Ђуре изграђене су 

Милошеви конаци у Крагујевцу и Топчидеру. Под Ђуриним руководством 

изграђено је више државнихграђевина: Велика касарна у Београду, Дворац, 

коњушњица, Попичетељство у Ваљеву и Среска кућа у Мионици. Изградио 

је цркву у Паунама 1834. године. Радио је на обнови цркава у Ћелијама, 

Рабровици, Јовањи и Крчмару.Цркву у Бранковини чији је ктитор Прота 

Матеја Ненадовић изградили су 1829.године Алекса и Ђуро Гођевац, што је 

забележено у књизи Бранка Вујовића.Ђура је са три сина Иваном, Ранком и 

Филипом, купио плац на коме се налазила механа и некадашњи хотел 

Гођевац (данашња управна зграда Ваљевске индустрије коже). Ђурини 

синови су први у Србији основали Фабрику металне индустрије у Београду 

која је са радом почела 1889. године. Са производима из своје фабрике 

учествовали су на међународном сајму у Лијежу и за своје изложене 

експонате освојили бронзану медаљу а у Торину у Италији 1911. године 

добили сребрну медаљу. (Извори биографских података: књига „Осећански 

неимари“- Радована Драшковића 1987. година, „Ваљево које нестаје“ 

аутора Милорада Радојчића,“Београдска чаршија“ из 1915. аутора Љубише 

Николића, „Ревија Колубара“ из јуна 2007. године -портрети Гођеваца  

6. УЛИЦА КОЈИЋКА - уобичајени локални и катастарски назив локације 

7. УЛИЦА МАЛЕШЕВСКА - уобичајени локални назив локације 

8. УЛИЦА БРАЋЕ НЕДИЋ – општепознате историјске личности 

9. УЛИЦА  ЋАБЛИНСКА - уобичајени локални и катастарски назив 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 
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