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
РАЂЕВО СЕЛО
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту
Рађево Село,на територији града Ваљева.
Члан 2.
У насељеном месту Рађево Село, одређују се називи улица и то :
1.УЛИЦА ШАБАЧКИ ПУТ - чија траса почиње од границе са насељеним местом
Ваљево, између кп 993/9 и кп 988/4, простире се целом дужином кп 1080/2 и
завршава на граници са насељеним местом Јазовик, између кп 193/1 и кп 194/5, КО
Рађево Село;представља део државног пута IБ реда.
2. УЛИЦА СЛОБОДАНА ТОДОРОВИЋА- чија траса почиње од улице Шабачки пут,
између кп 992/3 и кп 993/2, простире се делом кп 994/1 и завршава између кп 994/3 и
кп 992/1, КО Рађево Село.
3. УЛИЦА ДРОЧИНСКА - чија траса почиње од предложене улице улице Шабачки
пут, између кп 364/2 и кп 364/4, простире се целом дужином кп 364/3, кп 1081 и делом
кп 1069 до Дрочинске улице. Улица завршава између кп 1024/4 и кп 1033/5, КО
Рађево Село; представља заједничку улицу са насељеним местом Горња Грабовица.
4. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛОША ЖУЊИЋА - чија траса почиње од предложене улице
Дрочинске, између кп 393/2 и кп 388/3, простире се целом дужином кп 384 и
завршава између кп 381/2 и кп 385, КО Рађево Село.
5. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА - чија траса почиње између границе насељеног
места Ваљево и кп 1024/4, простире се делом кп 11431 (КО Ваљево) и завршава
између границе насељеног места Ваљево и кп 1024/1, КО Рађево Село; представља
продужетак постојеће улице Јакова Ненадовића односно заједничку улицу са
насељеним местом Ваљево.

6. УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА - чија траса почиње од улице Шабачки пут, између
кп 193/1 и кп 193/2, простире се целом дужином кп 193/5, делом кп 1077/1 и делом кп
1076. Улица завршава између границе насељеног места Рађево Село и кп 1475/1,
КО Котешица; представља заједничку улицу са насељеним местоима Јазовик и
Котешица.
7. УЛИЦА РАТКА САРИЋА - чија траса почиње од предложене улице глумца Томе
Јовановића, између границе насељеног места Рађево Село и кп 1545/3 (КО Ваљево),
простире се делом кп 1076 и кп 166/4. Улица завршава између кп 166/6 и кп 168/4,
КО Рађево Село; представља заједничку улицу са насељеним местом Котешица.
8. УЛИЦА КНЕЗА АРСЕНА- чија траса почиње између границе насељеног места
Котешица и кп 164/1, простире се делом кп 1075 и завршава између границе
насељеног места Котешица и кп 1074, КО Рађево Село; представља заједничку
улицу са насељеним местом Котешица.
9. УЛИЦА ЂЕРДАПСКА - чија траса почиње од границе насељеног места Ваљево,
између кп 887/5 и кп 18001/1 (КО Ваљево), простире се делом кп 1060 и завршава
између кп 299/3 и кп 884, КО Рађево Село; представља заједничку улицу односно
продужетак постојеће улице Ђердапске у насељеном месту Ваљево.
10. УЛИЦА КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА - чија траса почиње на раскрсници улице
Браће Драгојловића и улице Стублина, између кп 647 и кп 846/1, простире се делом
кп 1059 и завршава на граници насељеног места Ваљево, између кп 1055 и кп 861/1,
КО Рађево Село.
11. УЛИЦА РАДИВОЈА ПЕШИЋА - чија траса почиње од улице Коло српских сестара,
између кп 844/2 и кп 841, простире се целом дужином кп 842, кп 650/6, кп 650/5 и
делом кп 843. Улица завршава између кп 661 и кп 660, КО Рађево Село.
12. УЛИЦА БРАЋЕ ДРАГОЈЛОВИЋ - чија траса почиње на раскрсници улице Коло
српских сестара и улице Стублина , између кп 644/5 и кп 846/1, простире се делом кп
1059 и завршава између кп 450/3 и кп 442, КО Рађево Село.
13. УЛИЦА СТУБЛИНА - чија траса почиње на раскрсници улица Коло српских
сестара и улице Браће Драгојловић , између кп 644/5 и кп 647, простире се целом
дужином кп 1066, кп 504, делом кп 1065, кп 1057, кп 1058 и пролази кроз кп 579/1 и кп
579/2. Улица завршава између кп 436/1 и кп 431/3, КО Рађево Село.
14. УЛИЦА МИОМИРА ВУКОБРАТОВИЋА - чија траса почиње од улице Браће
Драгојловић, између кп 644/12 и кп 644/18, простире се целом дужином кп 644/13 до
предложене улице број 13. Улица завршава између кп 644/7 и кп 644/14, КО Рађево
Село.
15. УЛИЦА ДР ЕЛСИ ИНГЛИС - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 871
и кп 802/1, простире се делом кп 869 и делом кп 863/1 и завршава на кп 863/1, КО
Рађево Село.
16. УЛИЦА ЕВЕЛИН ХАВЕРФИЛД - чија траса почиње од улице др Елси Инглис ,
између кп 863/4 и кп 863/5, простире се делом кп 863/1 и завршава на кп 863/1, КО
Рађево Село.

17. УЛИЦА ДР ЕЛИЗАБЕТЕ РОС - чија траса почиње од Радничке улице, између кп
803/7 и кп 802/2, простире се делом кп 804/1 и завршава између кп 803/24 и кп 803/16,
КО Рађево Село.
18. УЛИЦА ФЛОРЕ СЕНТС - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 803/5 и
кп 801/1, простире се целом дужином кп 804/8 и завршава између кп 803/12 и кп
804/4, КО Рађево Село.
19. УЛИЦА ОЛИВЕ КИНГ - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 785/1 и
кп 784/13, простире се делом кп 784/1 и завршава између кп 785/3 и кп 784/3, КО
Рађево Село.
20. УЛИЦА БРАЋЕ ВАЈАГИЋ - чија траса почиње од Радничке улице, између кп
765/3 и кп 762/2, простире се целом дужином кп 1068, кп 1084, кп 1067 и кп 1083.
Улица завршава на граници насељеног места Доња Буковица, између границе
насељеног места Рађево Село и кп 98/2 (КО Златарић, представља заједничку улицу
са насељеним местима Златарић и Доња Буковица.
21. УЛИЦА МИЛА ПЕТРОВИЋА - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између
кп 729/4 и кп 609/4, простире се целом дужином кп 729/3, кп 728/5 и кп 729/5 до
предложене улице број 22. Улица завршава између кп 609/7 и кп 729/1, КО Рађево
Село.
22. УЛИЦА СТОЈАНА ПАЈИЋА- чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између
кп 717 и кп 734/1, простире се делом кп 1065 и завршава између кп 683 и кп 612/2,
КО Рађево Село.
23. УЛИЦА КРАЉИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ - чија траса почиње од улице Сликара Стојана
Пајића , између кп 686/1 и кп 686/2, простире се целом дужином кп 686/8 и завршава
између кп 697/3 и кп 697/1, КО Рађево Село.
24. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ПЕРСИДЕ- чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између
кп 562/1 и кп 560/1, простире се целом дужином кп 1064 до предложене улице број 13.
Улица завршава између кп 579/2 и кп 513/2, КО Рађево Село.
25. УЛИЦА ПРИНЦЕЗЕ ЈЕЛЕНЕ - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између
кп 546/3 и кп 546/13, простире се целом дужином кп 546/2 и завршава између кп
546/11 и кп 546/13, КО Рађево Село.
26. УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између
кп 401/1 и кп 536, простире се целом дужином кп 1063 и делом кп 1057 до
предложене улице број 13. Улица завршава између кп 505/5 и кп 513/2, КО Рађево
Село.
27. УЛИЦА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ - чија траса почиње од улице Краљице Марије,
између кп 524 и кп 528/4, пролази кроз кп 525/1, кп 525/2, кп 525/4, кп 525/9 и кп
525/10. Улица завршава између кп 525/6 и кп 545/2, КО Рађево Село.
28. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ - чија траса почиње од улице Краљице Марије, између
кп 521/1 и кп 521/2, пролази кроз кп 517/4 и кп 518. Улица завршава на кп 517/2, КО
Рађево Село.

У Рађевом Селу одређују се називи заселака и то:
1. ЗАСЕЛАК МИТРОВИЋА - који обухвата кп 271 и кп 272/1, КО Рађево Село.
2. ЗАСЕЛАК ЈЕЗДИЋА - који обухвата обухвата кп 212, кп 263, кп 259, кп 258, кп
262, кп 321 и кп 323, КО Рађево Село.
3. ЗАСЕЛАК СТОЈАНЦА - који обухвата обухвата кп 315/6, кп 315/9, кп 316/2, кп
310, кп 316/3, кп 315/4, кп 309/4, кп 303, кп 300/4 и кп 300/2, КО Рађево Село.
4. ЗАСЕЛАК ДУБРОВНИК - који обухвата обухвата кп 987/1, кп 987/24, кп 987/23
и кп 987/25, КО Рађево Село.
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 из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног
система за насељено место Рађево Село, израђеног од стране Републичког
геодетског завода од 13.07.2018. 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. 015-05-00104/2019-24 од 20.05.2019.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-75/2019-04
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, 83/14-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 Рађево Село, 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
Рађево Село израђеног од стране Републичког геодетског завода од 13.07.2018. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је акт о претходној
сагласности за одређивање назива улица из члана 2. Одлуке бр. . 015-05-00104/2019-24

од 20.05.2019.године.
Образложење предлога назива улица
1. УЛИЦА ШАБАЧКИ ПУТ – на правцу ка Шапцу
2. УЛИЦА СЛОБОДАНА ТОДОРОВИЋА.
Слободан Тодоровић (Ваљево 1943 -1975 Шабац).
Професор техничке школе дипломирани машински инжењер Слободан
Тодоровић 20.јануара 1975. у наставничкој канцеларији Техничке школе у
Ваљеву рекао је : „ Тито је учествовао у Колубарској битци на страни
Аустроугарске војске“. Осуђен је због тога 22.априла на два месеца затвора а
већ 17. децембра исте године био је мртав само пет дана од почетка
издржавања казне у Окружном затвору у Шапцу. Његова смрт до данас није
разјашњена. Наводни убица је најпре осуђен на годину ана затвора а потом је
ослобођен. После 32 године суд је скинуо љагу са имена инжењера
Слободана Тодоровића, тачније 24.септембра 2007. утврдио је да професор
Тодоровић није повредио углед државе, њених органа и представника и да је
Слободан пресудом кривичног суда лишен права на слободу из политичких и
идеолошких разлога.
3.УЛИЦА ДРОЧИНСКА – по месту Дрочине
4. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛОША ЖУЊИЋА.
Милош Жуњић (Ваљево, 16. април 1907 — Глогоњ, 6. април 1941) био је
југословенски војни пилот који је са чином капетана I класе предводио 102.
ескадрилу, 1. ваздухопловне ловачке бригаде стациониране у Земуну, која је
бранила Београд у Априлском рату. Када је 6. априла око 7 сати ујутру
оглашена ваздушна опасност он је издао наредбу:„За мном! Пали и полећи по
патролама“ и полетео са својим људима. Он је током ваздушних борби успео
да обори један немачки бомбардер Хајнкел 111, али је његов авион тешко
оштећен у сукобима са месершмитима (-Me 109F-) због чега је био приморан
да падобраном искочи
из
авиона.
Иако
према
неписаном
пилотском кодексу пилот који искочи из авиона престаје да буде мета, пилоти
немачког Луфтвафеа су митраљезима усмртили Жуњића док се падобраном
спуштао на земљу. Према другој верзији пак, Милоша су усмртила двојица
рибара на Тамишу код Панчева, где је Милош рањен пао. Ова двојица
обзиром симпатизери нациста (према овом извору, касније су били
фолксдојчери), пришли су чамцем Милошу који се рањен борио да се испетља
из падобранских гуртни и да дође до ваздуха, и усмртили га ударањем
веслима.
Пилотску школу је завршио 1935. године, ловачку школу 1937. године и
ваздухопловну школу гађања 1938. године. Поред тога што је односио победе
на ваздухопловним утакмицама за пехар за Његовог Величанства Краља,
Милош је писао и стручне књиге, а често су му излазили чланци у листу
"Политика" где је писао о научним достигнућима у ваздухопловству. Био је и
"путујући" наставник летења од аеродрома до аеродрома. Када су Италијани у
јесен 1940. године бомбардовали Битољ, пет месеци је са својом ескадрилом
обезбеђивао Јадранску обалу из базе у Мостару, одакле је свакодневно ишао
по један пар из ескадриле у Подгорицу у патролирање и заседу.

Дана 5. априла 1941. године, иако је био дежурни пилот одсео је на кратко у
кафани "Руска лира" (данашња Зора) а након тога се јавио у команду
аеродрома у зору 6. априла. По објављеном нападу Луфтвафеа сео је у
свој Рогожарски ИК-3 и полетео да брани Београдско небо од надолазеће
инвазије
и
бомбардовања.
Погођен
је
од
стране
непријатељских Месершмита и успео је да се катапултира из запаљеног
авиона. Спуштајући се падобраном пилоти Луфтвафеа су пуцали у њега и
убили га. Њевог тело са падобраном је пало у реку Тамиш у рејону
села Глогоњ. Био је сахрањен тајно од стране мештана села а касније су
његови посмртни остаци пренети у породичну гробницу.
5. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА – општепозната личност
6.УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА.
Тома Јовановић (Ваљево 1929- 2012. Нови Сад)
Јовановић је каријеру почео 1950. у Ваљевском Градском народном позоришту,
потом је играо у Народном позоришту у Нишу, Народном позоришу у Мостару
и Српском Народном позоришту у Новом Саду. У позоришту је одиграо велики
број улога, улогу Манета у представи Зона Замфирова, одиграо је 786 пута.
Играо је у 13 дугометражних филмова, снимио је 9 ТВ филмова, 14 ТВ серија.
„Кад сване дан“ био је последњи дугометражни филм у коме је играо улогу
Најфелда (2012.)
7. УЛИЦА РАТКА САРИЋА.
Ратко Сарић (Ваљево 1916 - 1991 Београд).
Био је позторишни, филмски и ТВ глумац, најпознатијхи по улози деда
Пауна.Оставио је неизбрисив траг у Нишком театру где је глумио пуних 14
година.
8. УЛИЦА КНЕЗА АРСЕНА - општепозната историјска личност. Кнез Арсен
Карађорђевић је био брат краља Петра Првог Карађорђевића.
9. УЛИЦА ЂЕРДАПСКА – продужетак постојеће улице Ђердапске у
насељеном месту Ваљево.
10.УЛИЦА КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА- Коло српских сестара је женско
културно-просветно, патриотско, ванстраначко и хуманитарно друштво
основано 1903. године у Београду. Међу оснивачима друштва истичу
се Надежда
Петровић, Делфа
Иванић, Катарина
Миловук, Драга
Љочић, Анђелија
Станчић, Бранислав
Нушић и Иван
Иванић.Обласне
организације Кола српских сестара осниване су у многим подручјима где
живе Срби.
11. УЛИЦА РАДИВОЈА ПЕШИЋА.
Радивоје Пешић (Велес 1931. – 1993. Београд).
Бавио се палеолингвистиком. Најпознатији његови су радови везани за
Винчанско писмо.
12. УЛИЦА БРАЋЕ ДРАГОЈЛОВИЋ.
Михаила, Милана и Петронија стрељали су Немци у јесен 1941. године. Милан
је биуо малолетан.На почетку ове улица постављена је спомен плоча на којој
су поред осталих жртава исписана и имена браће Драгојловић.
13. УЛИЦА СТУБЛИНА – на локацији ове улице се налази чесма звана
„Стублине“где се одржава сеоска водица и сеоска слава Спасовдан. На тој
чесми се налази икона која је освештана од стране Ваљевске епархије .
Стублина постоји од 1918. годинекоја је појила више од пола села и никада
није пресушила. Грађани су на тој чесми саградили дечији забавни парк.
14. УЛИЦА МИОМИРА ВУКОБРАТОВИЋА.

Академик Миомир Вукобратовић (1931.-2012). Био је пионир хуманоидне
роботике.
15. УЛИЦА ДР ЕЛСИ ИНГЛИС.
Др Елси Инглис /Elsie Inglis/ (1864-1917).Славна лекарка, основала је
12.08.1914. године организацију „Болница Шкотских жена“ која је помагала
рањеницима у Србији. Особље је сачињавало 30 жена ( 5 лекарки 24
болничарке и возач амбулантних кола). Прва Болница шкотских жена је са 100
постеља стигла у Србију у децембру 1914.година.
16. УЛИЦА ЕВЕЛИН ХАВЕРФИЛД.
Евелин Хаверфилд /Evelina Haverfield/ (1867.-1920.) британска бароница,
радила је као медицинска сестра једно време и у Ваљеву. Када се рат
завршио доселила се у Бајину Башту где је основала Дом за ратну сирочад и
оболеле од туберкузлозе. Одликована је орденом Светог Саве и орденом
Белог орла са мачевима. Сахрањена је у порти цркве Светог Илије у Бајиној
Башти 1020. године.
17. УЛИЦА ДР ЕЛИЗАБЕТЕ РОС.
Др Елизабет Рос /Elizabeth Ross/(1878-1915) инфектолог, у Србију је дошла као
добровољац, под покровитељством руске владе.Оболела је од тифуса лечећи
српске војнике у 37. години живота и после непуне три године, постала једна
од многих Британки које су током рата премунуле у Србији. Преминула је на
рођендан 14.фебруара 1915., сахрањена је у Крагујевцу. Поред волонтерки
Mejbl Dermer и Lorne Feris.
18. УЛИЦА ФЛОРЕ СЕНТС.
Болничарка Флора Сентс /Flora Sends/ (1876-1956) добровољна болничарка
која је на бојном пољу напредовала до официрског чина. Флора је једина жена
из Британије која је постала војник у Првом светском рату.Учествовала је у
првим борбеним редовима и одликована 7 пута. Носилац је престижне
Карађорђеве звезде.
19. УЛИЦА ОЛИВЕ КИНГ
Олив Кинг /Olive May Kelso King/ (1885-1958) богата и храбра Аустралијанка
добровољно одлучује да постане возач амбулантних кола. Олив је од свог
новца преуредила половни комби за потребе амбулатног возила и назвала га
„Слоница Ела“ . Почетком 1915. придружила се савезничкој Пољској
санитетској служби а затим је прешла у Болницу Шкотских жена. У априлу
1917. унапређена је у чин наредника. Крајем 1918. уз великодушну помоћ
богатог оца и грађана Сиднеја отворила је 17 мобилних кантина за помоћ
најугроженијим Србима, обезбеђујући им лекове, храну и одећу. Крајем 1920.
кантине су престале са радом. Олив је преостали новац из фонда дала
Београдском универзитету, дечјој болници у Сремској Каменици и
хуманитарним организацијама у Сарајеву. Краљ Александар јој је доделиуо
краљевски орден Светог Саве. Умрла је у Белбурну 1.новембра 1958. године.
20. УЛИЦА БРАЋЕ ВАЈАГИЋ.

Велики хероји Првог светског рата Лука (1877-1970), Ристо (1878-1936),
Михајло (1882-1960), Марко (1885-1961), Симо (1889-1923), Симо Вајкана
(1889-1932), Јово (1893-1923), Ђуро (1896-1941) и Стеван (1895-1980)
јуначки су се борили за своју отаџбину.Деветорица браће Вајагић
пореклом из Босанске Бојне и Зборишта код Велике Кладуше, су пре
стотину година напустили Америку и прикључили се српском војсци на

Солунском фронту, својим примером и надахњују многе Крајишнике
расуте по свету. Бошко Вајагић погинуо је борећи се против Бугара, а
његов споменик у Солуну сведочи о вери и оданости Србији.Њихови
преци, стари Вајагићи, емигрирали су у 18. веку у Војну Крајину, где су
били граничари.Девет браће Вајагића и њихов пријатељ Алекса
Вишњевац из Милвокија пријавили су се као добровољци на једном од
неколико масовних скупова организованих у Гери, у држави Индијана.
Било је то 22. децембра 1917. године, дакле пре тачно једног века –
потврђено је у више историјских докумената.Иначе, неколико хиљада
северноамеричких Срба, од 1915. до 1918. године напустило је своје куће
те после обуке и причешћа у православним црквама, сврстани у
добровољачке одреде, кренуло је у рат и одбрану отаџбине Србије.Из
Герија и цркве Светог Ђорђа, 1917. у Солун је стигла група предвођена
браћом Вајагић.Сви су били синови тројице браће, забележио је Тодор
Ерцег у књизи „Хроника добровољаца из Америке 1914. – 1918.”
наглашавајући да је половина добровољаца изгинула на Солунском
фронту.Храбра одлука деветорице браће да напусте сигуран дом и посао
и прикључе се првој линији фронта дирнула је све, а прича о њима се
муњевито проширила по српским заједницама у Америци. Проглашени су
за нову браћу Југовиће, јер их је вукла матица Србија, њихова Крајина и
песма „Тамо далеко“.Размештени су у чете Дунавске дивизије, како би се
умањила опасност да наједном погине више њих.Генерал Степа
Степановић позвао је најстаријег Ристу, којег су остали звали Ћаћом то
јест оцем да остане у штабу, али је али је он то одбио.Испоставило се да
је био најхрабрији борац, забележио је историчар Владимир Гречић који
је изучавао улогу српских добровољаца из Америке у Првом светском
рату.Ристо Вајагић је храбро ушао у бугарски ров и заробио седам
непријатељских војника. Једнога је донео на леђима јер су му ноге
отказле од страха.За то је добио Карађорђеву звезду са златним
мачевима. И његови синови и рођаци су одликовани за јунаштво. Сви
Вајагићи преживели су Први светски рат.Само је један, Михајло, био
рањен у ногу и остао неспособан. Као добровољачким ратницима дати су
им поседи у Бачком Темерину и Старом Ђурђеву, Мојковцу и Ади поред
Вировитице у Славонији и у Лаћарку у Срему. Чланови братства који су
живели у БиХ и Хрватској страдали су од усташа.Тројица од девет браће
Вајагић су ратовали у Другом светском рату у партизанима и сахрањени
су у Војводини и у Босни.
Град Нови Сад дао је једној улици у овом граду назив „Браће Вајагић“
21.УЛИЦА МИЛА ПЕТРОВИЋА.
Сликар Миле Петровић (Неготин 1935. – Уб 2016). Основну школу и молерски
занат завршио је у Неготину, трогодишњу картографску школу у Београду,
редовне (1959.) и послдипломске (1961.) студије сликарства завршио је на
Академији ликовних уметности у Београду у класи Недељка Гвозденовића.
Сликао је у неколико запажених циклуса панораме и визуре старог Ваљева, Уба,

Обреновца и Неготина, драматичне сударе светлости и таме у рана свитања,
буку и бес неба и мора у Бококоторском заливу, серију портрета знаменитих
људи Ваљевског краја. Имао је стотину самосталних изложбих од прве у
Атељеу 212 за време студија. Члан је УЛУС-а од 1959. Поред осталих награда
Југословенска изложба портрета у Тузли; почасни је грађанин Пераста.
22. УЛИЦА СТОЈАНА ПАЈИЋА
Сликар Стојан Пајић (Гола Глава 1923 – Ваљево 2002). Основну школу учио је
у Голој Глави, а у Ваљеву ниже разреде гомназије и техничку школу.
Машинство је завршио у Љубљани. Учесник је Другог светског рата. Прве
сликарске поуке добио је од Драгомира Глишића, Богдана Бакића и Николаја
Пупинина. Био је члан УЛУС-а . Ликовни критичар Станислав Живковић сврстао
гфа је у најбоље југословенске4 акварелисте. Био је сликар Ваљевског пејзажа.
23. УЛИЦА КРАЉИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ – општепозната личност
24.УЛИЦА КНЕГИЊЕ ПЕРСИДЕ - општепозната личност
25. УЛИЦА ПРИНЦЕЗЕ ЈЕЛЕНЕ - општепозната личност
26.УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ - општепозната личност
27. УЛИЦА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ - општепозната личност
28.УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ - општепозната личност
Образложење назива заселака :
1. ЗАСЕЛАК МИТРОВИЋА – по презимену мештана засеока
2. ЗАСЕЛАК ЈЕЗДИЋА - по презимену мештана засеока
3. ЗАСЕЛАК СТОЈАНЦА - по презимену мештана засеока
4. ЗАСЕЛАК ДУБРОВНИК – потес
5.
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
насељених места
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