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 35. став
1. тачка 16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст) 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
ДИВЧИБАРЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Дивчибаре,
на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Дивчибаре, одређују се називи улица и то :
1. УЛИЦА БУКОВСКА – чија траса почиње од улице Ваљевске и од кп 1034/1,
дуж кп 388/5 дуж границе са насељеним местом Осеченица, потом дуж кп 387 и
границом са насељеним местом Крчмар све до кп 7/1, све у КО Дивчибаре.
2. УЛИЦА ПЛАНИНАРА – чија траса почиње од улице Буковске и од кп 388/5
дуж кп 390 и 386 све до кп 146/3 и 153/1, све у КО Дивчибаре.
3. УЛИЦА КРАЉЕВ СТО – чија траса почиње од улице Ваљевске и од кп
1034/1 дуж кп 388/4, 389 све до краја кп 357, КО Дивчибаре, и границе са
насељеним местом Тометино Поље; представља заједничку улицу са
насељеним местом Осеченица у општини Мионица
4. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – чија траса почиње од улице Краљев сто и од кп
389, дуж кп 388/4, преко кп 92/14, 92/17, 92/28 све до предложене улице бр. 3
поново и кп 389, КО Дивчибаре.
5. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА – чија траса почиње од границе са насељеним
местом Дреновци и од кп 1/2 и 5/1, дуж кп 385, 191, 187 све до кп 183/2 и 182,
КО Дивчибаре; представља заједничку улицу са насељеним местом Дреновци
у општини Косјерић.

6. УЛИЦА БЕЛОГ БОРА – чија траса почиње од улице Ваљевске
1034/1 преко кп 343/1, 123/1 и 129/1 све до кп 129/21, КО Дивчибаре.

и од кп

7. УЛИЦА ЛАЈКОВАЧКА – чија траса почиње од улице Ваљевске и од кп
1034/1 преко кп 310/3, 339/5, 336/4, 335/7 све до кп 335/4, КО Дивчибаре.
8. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ – чија траса почиње од улице Ваљевске и од кп
1034/1, преко кп 317/2, 318, 322/1, 332/1, 332/3 до кп 331/3, КО Дивчибаре.
9. УЛИЦА СТАРИ ГРАД – чија траса почиње од улице Ваљевске и од кп 1034/1,
преко кп 609/14, 608/8 и 606 КО Дивчибаре.
10. УЛИЦА ЉУБИШЕ МИЛОШЕВИЋА – чија траса представља наставак трасе
постојеће улице Љубише Милошевића одређене одлуком Скупштине града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 16/18“), тако да се траса ове
улице наставља од 1024 и 591/14 преко кп 591/1,671/2,667/1 до 682/1, КО
Дивчибаре.
11. УЛИЦА ЖИКЕ ПАВЛОВИЋА – чија траса почиње од улице поручника
Савичића и Радића и од кп 606 дуж 607/1,640/2,650/8 и до 666/2 КО Дивчибаре.
12. УЛИЦА БОКЕ ЛОМЕ – чија траса представља наставак трасе постојеће
улице Боке Ломе одређене одлуком Скупштине града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ бр. 5/18“), тако да се траса ове улице од кп 717 и 714/1
преко кп 709/1 и 679 све до кп 680 и 682/1 КО Дивчибаре.
13. УЛИЦА
Дивчибаре.

ЉУБЕ ПОПОВИЋА – улица се простире на кп 682/1 КО

14. УЛИЦА БЕЛОГЛАВИ СУП – чија траса почиње од кп 682/2 и иде преко кп
691/13 и 689 КО Дивчибаре.
15. УЛИЦА ПАНЧЕВАЧКА – чија траса представља наставак трасе постојеће
улице Панчевачке одређене одлуком Скупштине града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ бр. 5/18“), тако да се траса ове наставља дуж кп
948/7,952/5,701/13, преко кп 694/1,708/1,692/1 све до кп 692/3 и 701/3 све у КО
Дивчибаре.
16. УЛИЦА МАРИНКОВИЋА КОСА – чија траса почиње од улице Панчевачке ,
и од кп 948/7 преко кп 957/2,977/1 све до кп 978 КО Дивчибаре.
17. УЛИЦА ЦРНИ ВРХ - чија траса почиње од улице Панчевачке и од кп 948/7,
преко кп 999/2, све до кп 379 КО Дивчибаре.
18. УЛИЦА ОБРЕНОВАЧКА - чија траса почиње од улице Панчевачке и од кп
942, преко кп 948/1, 999/2 КО Дивчибаре.
19. УЛИЦА ТОМЕТИНСКА чија траса почиње од улице Ваљевске и од кп 1027,
преко кп 914,917,920/1 и 921/1/3 све до кп 1032 КО Дивчибаре.

20. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – чија траса представља наставак трасе постојеће
улице Ваљевске одређене одлуком Скупштине града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ бр. 2/12“), тако да се траса ове улице наставља од кп
343/1 и 342/2 дуж кп 1034/1 све до кп 60 и 61 КО Дивчибаре тј. до територије
општине Мионица.
21. УЛИЦА ЗМАЈЕВА – чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп
1027, преко кп 910/5,890/9,889/4 и 887/3 КО Дивчибаре.
22.УЛИЦА БРАЈКОВАЧКА – чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп
1033 преко кп 879/1 све до кп 879/2 КО Дивчибаре.
23.УЛИЦА ЖУЈАНОВА – чија траса се простире од улице Белог нарциса, дуж
кп 862, 861 , 851/1 све до кп 865/7 КО Дивчибаре.
24.УЛИЦА РАЖАНСКА – чија траса се простире од улице Белог нарциса, дуж
кп 848/24, све до кп 848/16 КО Дивчибаре.
25. УЛИЦА ЈЕРЕМИЧКА - чија траса представља наставак трасе постојеће
улице Јеремичка одређене одлуком Скупштине града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ бр. 5/18“), тако да се траса ове улице наставља од кп
794/6 и 741 преко кп 797/5,740,803,517/24,516,807/1,814/3 све до кп 1022 КО
Дивчибаре тј. постојеће улице Бели нарцис.
26.УЛИЦА КРУШИКОВА – чија траса креће од кп 1026 , улице Јеремичка,
преко кп 779,781/1 све до кп 892 КО Дивчибаре.
27.УЛИЦА БЕОГРАДСКА – чија траса креће од кп 1026 , улице Јеремичка,
преко кп 784/1,786/3 све до кп 790/8 КО Дивчибаре.
28.УЛИЦА ЗОРКЕ МАНОЈЛОВИЋ - чија траса креће од кп 1026, улице
Јеремичка, преко кп 826/4,794/1, 796/1 све до кп 827/8 КО Дивчибаре.
29. УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА – чија траса креће од улице Гођевачке ,
од кп 467,540/2 дуж кп 1023 преко кп 474,473/1,476/3 све до кп 476/2 до улице
Милентија Вујића КО Дивчибаре.
30. УЛИЦА КРЧМАРСКА – чија траса креће од улице Мелентија Вујића, преко
кп 454/1,453/6,293/1,295/2 све до кп 153/26 КО Дивчибаре.
31. УЛИЦА 27. ДЕЦЕМБРА – чија траса креће од улице Мелентија Вујића,
преко кп 466/4,463/6,463/1,462/1 и 463/8 КО Дивчибаре.
32. УЛИЦА «28. ЈУЛА» – чија траса креће од улице Мелентија Вујића, преко кп
438/13,438/9 све до кп 436/2 и 436/3 КО Дивчибаре.
33. УЛИЦА ЦРНОГ БОРА – чија траса креће од улице 28. јула, преко кп
552/3,430/17,430/4 до 430/18 КО Дивчибаре.

34. УЛИЦА БРЕЗА – чија траса креће од улице Мелентија Вујића, преко кп
581/1,422/26,422/2,425/7 и 497/2 све до 299/3 КО Дивчибаре.
35. УЛИЦА ЉУТИ КРШ – чија траса креће од улице Ваљевске, дуж кп
407/2,408/38,414/25,300/5, и 300/9 све до кп 300/10 КО Дивчибаре.
36. УЛИЦА МИОНИЧКА – чија траса креће од улице Љути крш, дуж кп 408/34
све до кп 409/7 и 408/16 Дивчибаре.
37. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија траса креће од улице Љути крш,
преко 408/40,414/35,409/10,409/11,401/16 све до кп 402/3 Дивчибаре.
38. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА – чија траса креће од улице Љути крш, од кп
300/50 дуж кп 300/52 и 412/2 све до кп 412/13 КО Дивчибаре.
39. УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКА - чија траса креће од улице Љути крш, дуж кп
300/7 и 300/68 све до кп 300/19 КО Дивчибаре.
40. УЛИЦА СТРАЖАРСКА – чија траса која крећа од улице Ваљевске, дуж кп
402/3 све до кп 153/41 КО Дивчибаре.
41. УЛИЦА ЂАЧКА – чија траса која креће од улице Ваљевске, дуж кп 386 све
до кп 153/41 и 126/1 КО Дивчибаре.
42. УЛИЦА МЕЛЕНТИЈА ВУЈИЋА – чија траса представља наставак постојеће
улице Мелентија Вујића која је одређена одлуком Скупштине града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/18“ и 2/19) ,тако да се траса ове улице
продужава дуж кп 476/2 преко кп 480 дуж 393 све до кп 177/4 и 175/6 КО
Дивчибаре.
43. УЛИЦА ПОРУЧНИКА САВИЧИЋА И РАДИЋА – чија траса почиње од
улице
Љубише
Милошевића
па
преко
кп
606,631/2,634/1,644/1,654/12,664,973,975,663/2 све до кп 663/3 КО Дивчибаре
У насељеном месту Дивчибаре, одређује се назив засеока и то :
1. ЗАСЕЛАК ЛУЧИЋА ОГРАДА – који се налази на граници са насељеним
местом Мрчић и обухвата објекте који се налазе на кп 241/1 КО Дивчибаре
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 Дивчибаре, израђеног од

стране Републичког геодетског завода од 29.06.2018. године који је усклађен
новембра 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. 015-05-00028/2019-24 од 22.02.2019.године.
Члан 6.
Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-11/2019-04
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 47/17-аутентично
тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17)
члану 35. став 1. тачка 16) и 98.став 1. Статута града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст, 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 35. став 1. тачка 16). Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града
у складу са законом утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места.
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 98. став 1. Статута града Ваљева прописано је да град одлучује о називима
улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој
територији посебном одлуком, уз предходну 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 Дивчибаре, 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
Дивчибаре израђеног од стране Републичког геодетског завода од 29.06.2018.2018.
год. који је усаглашен новембра месеца 2018. године.
Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. 015-05-00028/201924 од 22.02.2019.године.

Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА БУКОВСКА - улица која спаја главну улицу Ваљевску
на
Дивчибарама са местом Букови и Подбукови у подножију Дивчибара
2. УЛИЦА ПЛАНИНАРА - улица која од Планинарског дома води ка обронцима
Маљена. Дивчибаре су познате као омиљена дестинација чланова бројних
планинарских удружења.
3. УЛИЦА КРАЉЕВ СТО – локални назив за географску локацију. Краљев сто,
надморска висина 1104м, највиши врх планине Маљен. Легенда каже да је
на Краљевом столу, Цар Душан пратио одвијање једне битке која се водила
у долини и командовао истом, с обзиром да је народ волело више титулу
краља, отуда Краљев сто.
4. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – по легенди на Краљевом столу, највишем врху
планине Маљен, Цар Душан је пратио одвијање једне битке којом је
командовао а која се водила у долини .
5. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА
Светомир Ђукић, , (Ражана код Косјерића, 29. мај 1882 — Дуизбург 19.
октобар 1960) рођен у месту Ражана, у подножију Дивчибара, удаљеном
неких 15 км од Дивчибара .Официр војске Краљевине Србије и дивизијски
генерал у војсци Краљевине Југославије. Оснивач српског олимијског
савеза, познат још и као отац српског и југословенског олимпијзма.
6. УЛИЦА БЕЛОГ БОРА - Бели бор је један од два најзаступљенија
четинара на Дивчибарама .
7. УЛИЦА ЛАЈКОВАЧКА - улица се налази у насељу где доста мештана
Лајковца, вароши у подножју Маљена, има своја имања и викенд куће .
8. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ – општепозната личност.
9. УЛИЦА СТАРИ ГРАД - локални назив за географску локацију насеља.
„Стари
град“ је једно од 10-так викенд насеља на Дивчибарама и ова улица
се налази у средишњем делу овог насеља.
10. УЛИЦА ЉУБИШЕ МИЛОШЕВИЋА - траса ове улице представља наставак
постојеће „Улице Љубише Милошевића“ чији је назив одређен одлуком
Скпштине града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 16/18“).
Елаборатом уличниг система за насељено место Дивчибаре дат је предлог
да се траса улице Љубише Милошевића продужи под истим називом.
11. УЛИЦА ЖИКЕ ПАВЛОВИЋА Живојин Жика Павловић (Шабац 15.04.1933 - 29.11.1998.Београд). Познати
филмски редитељ. Дао је велики допринос развоју југословенског и српског

филма; књижевник, сликар и професор Факултета драмских уметности у
Београду.Деценијама уназад његова породица и он лично је био велики
љубитељ Дивчибара где има кућу и где је проводио доста времена. Бројне
телевизијске емисије и интервјуи су на његово инсистирање урађени
управо на Дивчибарама.
12. УЛИЦА БОКЕ ЛОМЕ- траса ове улице представља наставак постојеће
„Улице Боке Ломе“ чији је назив одређен одлуком Скпштине града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/18“). Назив наставка већ постојеће
улице је предложен Елаборатом уличниг система за насељено место
Дивчибаре. Богољуб Бока Лома, истакнути и угледни ваљевац, аутор је две
књиге о Дивчибарама.Својим радом дао је немерљив допринос развоју
туризма на Дивчибарама.
13. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА.
Љубомир Љуба Поповић (Тузла 14.04.1934 – 12.08.2016. Београд. Једна од
најпознатијих и најпризнатијих савременика српског сликарста.Основну
школу и гимназију је завршио у Ваљеву. Завршио је Академију ликовних
уметности у Београду. Од 1963. године живео је и радио у Паризу.
Његове надреалистичке визије,
постављене
углавном
у ренесансни амбијент истичу се израженим натурализмом. Године 1991. је
изабран за члана ван радног састава САНУ.Био је један од чланова
групе Медиала.Основао је Модерну галерију у Ваљеву 1985. године.
14. УЛИЦА БЕЛОГЛАВИ СУП – Белоглави суп је ретка законом заштићена
врста орла.Мали број ове врсте орлова живи у клисури реке Градац, у
близини Дивчибара.
15. УЛИЦА ПАНЧЕВАЧКА - траса ове улице представља наставак постојеће
„Улице Панчевачке“ чији је назив одређен одлуком Скпштине града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/18“). Назив наставка већ постојеће
улице је предложен Елаборатом уличниг система за насељено место
Дивчибаре. Становници Панчева су чести и бројни посетиоца Дивчибара и
власници бројних викенд кућа на Дивчибарама.
16. УЛИЦА МАРИНКОВИЋА КОСА – локални географски назив за локацију
постојећег насеља. Улица пролази средиштем овог насеља. Између два
светска рата своју вилу је ту имао Војислав Воја Маринковић, (Београд, 13.
мај 1876 — Београд, 18. септембар 1935) који је био српски економиста ,
политичар и министар. Докторат права из области економије стекао је
у Паризу. Вишеструки је министар владама Србије (1914 — 1917)
и Југославије, и то у ресорима народне привреде, трговине, унутрашњих
дела и, најдуже, иностраних дела. Важио је за једног од најбољих
финансијских стручњака Србије почетком XX века. Био је ожењен Аном
(1881 — 1973), сликарком и ћерком хемичара Симе Лозанића.Невезано за
поменуте Мариковиће, почетком XX века своја имања на овом делу
Дивчибара имала је велика фамилија Маринковић из Тометиног Поља,
подно Дивчибара.
17. УЛИЦА ЦРНИ ВРХ - назив за географску локацију.Црни врх, надморска
висина 1099 м, највиши је врх Дивчибара и најпопзнатији видиковац,
незаобилазан туристима.Име добија по црном бору је добио по
најзаступљенијем четинару на Дивчибарама, а по погледу на врх
мештанима из околине тај врх делује тамно тј црно.

18. УЛИЦА ОБРЕНОВАЧКА – локални назив за локацију.Становници
Обреновца су чести и бројини посетиоца Дивчибара и власници бројиних
викенд кућа, једно од дивчибарских насеља носи исти назив.
19. УЛИЦА ТОМЕТИНСКА – назив по селу Тометино Поље,које се налази на
граници општина Ваљево и Пожега, у подножију Црног врха са јужне стране,
чији становници су одувек
везани за Дивчибаре, и који су били
најзаступљенији међу запосленима на Дивчибарама,( неимари, занатлије) и
дали најзначајнији допринос за свакодневно функционисање насеља и
Дивчибара као туристичке дестинације.
20. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – траса ове улице представља наставак постојеће
„Улице Ваљевске“ чији је назив одређен одлуком Скпштине града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/12“). Елаборатом уличниг система
за насељено место Дивчибаре дат је предлог да се траса улице Ваљевске
продужи под истим називом.
21. УЛИЦА ЗМАЈЕВА – по називу одмаралишта на локацији ове улице.
фабрика „Змај“ из Београда, након Другог светског рата је изградила
смештајни обејкат за потребе својих запослених, одмаралиште „Змај“ на
Дивчибарама, које се налази у насељу где је ова улица.
22. УЛИЦА БРАЈКОВАЧКА – по називу села Брајковићи, општина Косјерић,
чији мештани у овом делу Дивчибара поседују своја имања. У периоду прве
половине XX века мештани овог села су овде имали своје колибе, где су
лети боравили и чували стоку на испашу.
23. УЛИЦА ЖУЈАНОВА – локални израз за географску локацију.Улица води до
извора „Жујан“ , најстаријег и најпознатијег изворишта воде на
Дивчибарама, незаобилазна локација за посету туриста .
24. УЛИЦА РАЖАНСКА – по називу села Ражана.
25. УЛИЦА ЈЕРЕМИЧКА – траса ове улице представља наставак постојеће
„Улице Јеремичка“ чији је назив одређен одлуком Скпштине града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/18“). Елаборатом уличниг система
за насељено место Дивчибаре дат је предлог да се траса улице Јеремичка
продужи под истим називом. Јеремичак је цвет који је трећи по
заступљености на обронцима Маљена и Дивчибара, врло декоративан и у
сезони цветања прави украс дивчибарских ливада и пашњака.
26. УЛИЦА КРУШИКОВА – по локалном називу насеља на локацији ове
улице.фабрика војне индустрије „Крушик“ из Ваљева, је половином XX века
на Дивчибарама изградила одмаралиште за своје запослене. По тој
фабрици и одмаралишту истоимено насеље је добило локални назив, а ова
улица пролази средиштем овог насеља.
27. УЛИЦА БЕОГРАДСКА – по становницима Београда . Око 10-так викенд
насеља на Дивчибарама добило је локални назив по Београду и његовим
становницима, као најбројнијим посетиоцима Дивчибара.
28. УЛИЦА ЗОРКЕ МАНОЈЛОВИЋ
Зорка Манојловић (1929-2013) , српска филмска, позоришна и телевизијска
глумица.Била је вишедеценијски члан позоришта „Бошко Буха“О остварила
значајне улоге у филмовима „Туђа Америка“, „Ране“, „Јагода у
супермаркету“, „Седам и по“,позоришне улоге у представама „Том Сојер“,
„Хаклбери Фин“, „Оливер Твист“, „Сновиђења Симоне Машар“, а улогу у
представи Србољуба Станковића „Украдени принц и изгубљена
принцеза“ је играла тридесет годин. била је велики заљубљеник у

Дивчибаре.Њена породица је још пре Другог светксог рата имала своју
викендицу на Дивчибарама. Њен син је познати глумац Мики Манојловић.
29. УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА – по општепознатој историјској личности,
учеснику НОБ-а, који је страдао у Ваљеву, 1942 године. Центар дечијих
одмаралишта држи своје одмаралиште у овом делу Дивчибара по именом „
Стеван Филиповић“.
30. УЛИЦА КРЧМАРСКА – назив по селу Крчмар.Село Крчмар, општина
Мионица, које се граничи са Дивчибарама са северне стране Маљена.Нна
овом делу Дивчибара поседују своје колибе и имања, житељи овог села који
су деценијама уназад дали свој немерљив допринос развоју овог насеља
као занатлије, неимари, домаћини који туристе снабдевају пољопривредним
производима.
31. УЛИЦА 27. ДЕЦЕМБРА – по датуму значајног догађаја за Дивчибаре . Дана
27. децембра 1921. године група угледних ваљеваца је основала
здраствено друштво „Дивчибаре“ и тај дан се сматра почетком
организованог развоја туризма на Дивчибарама.
32. УЛИЦА 28. ЈУЛА – назив по историјском догађају.28.јула 1941. године,у
месту Букови, 15 км удаљеном од Дивчибара на путу за Ваљево, први пут у
историји Другог светског рата се десио догађај „ стрељати 100 Срба за 1
немачког војника“. Наиме немачка војска је за 1 убијеног Немца на том
месту страљала 100 Срба из ових крајева (Дивчибара, села Росића,
Скакаваца, Дреноваца, Ражане ), старости од 16 до 60
година.
33. УЛИЦА ЦРНОГ БОРА – назив по четинару, црни бор који је један од два
најзаступљенија четинара на Дивчибарама.
34. УЛИЦА БРЕЗА – назив по брези која је најзаступљеније листопадно дрво на
Дивчибарама, поред најмногобројнијих четинара има врло декоративни
карактер крајолика на Дивчибарама.
35. УЛИЦА ЉУТИ КРШ – по локалном називу географске локације, стеновитом
пределу.
36. УЛИЦА МИОНИЧКА - назив по општини Мионица, која се граничи са
Дивчибарама.
37. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – општепозната личност.
38. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА – општепозната личност.
39. УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКА – назив по војвођанима који су најбројнији и
највернији посетиоци Дивчибара.
40. УЛИЦА СТРАЖАРСКА - локални назив географске локације. Видиковац
„Стражара“ један је од 10-так дивчибарских видиковаца.По предању на том
месту је некада била граница са аустроугарском државом и да је ту била
војничка кула за граничаре – стражара.
41. УЛИЦА ЂАЧКА – назив по најбројнијим посетиоцима ђацима током године.
42. УЛИЦА МЕЛЕНТИЈА ВУЈИЋА - траса ове улице представља наставак
постојеће „Улице Мелентија Вујића “ познате личности, чији је назив
одређен одлуком Скпштине града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“ бр. 5/18“, 2/19-исправка). Елаборатом уличниг система за
насељено место Дивчибаре дат је предлог да се траса улице Мелентија
Вујића продужи под истим називом.
43. УЛИЦА ПОРУЧНИКА САВИЧИЋА И РАДИЋА Поручници Жељко Савичић (рођен 1975.год) и Синиша Радић (рођен
1976.год ) били су припадници 126.војне бригаде војске Савезне Репубилке

Југославије, на положају у покретном радару на Краљевом столу, насељу на
Дивчибарама, дана 06.04.1999.године када су погинули у агресији НАТО
снага, на задатку у одбрани државе. Били су старешине Команде војне
поште 54012. Београд.
Образложење назива засеока:
1. ЗАСЕЛАК ЛУЧИЋА ОГРАДА – локални уобичајен назив за географску
локацију и катастарски назив за локацију.
По предању старији дивчибарци кажу да је ту велика фамилија Лучић из
околне вароши Ражане некада имала своје колибе и пашњаке за чување
и испашу стоке.Отуда је код мештана назив локације засеока постао
уобичајен због колиба и ограда за стоку.
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

