
  

ПРЕДЛОГ 

ПРЕДЛАГАЧ :Комисија за одређивање називаулица, тргова, 

заселака и других делова насељеног места на територији општине Ириг 

  

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном 

премеру и катастру (''Службени гласник РС'', број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС 96/15 

и 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18– др. закон и 41/18 – др. закон), 

члана 9. Уредбе о адресном регистру (''Службени гласник РС'', број 63/17), члана 41. а у 

вези са чланом 11. Статута Општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', бр. 

13/2014, 30/2014, 9/2015 и 8/2017) и члана 5. Одлуке о одређивању и промени назива 

улица, тргова, заселака и других делова насељеног места на територији општине Ириг 

(''Службени лист општина Срема'', бр.31/2018), Скупштина Општине Ириг  по 

прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. _____ од _____, на седници 

одржаној ___________ 2018. године доноси  

 

О Д Л У К У 

о обједињеном утврђивању назива улица у насељеном месту Ириг 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се називи улица, тргова, заселака и других делова 

насељеног места Ириг. 

Члан 2. 

У насељеном месту Ириг утврђују се следећи називи улица: 

 

1. Улица Светосавска (Елаборатом предложене улице 1)– улица почиње између 

кп 2256 и 2287/3, пролази кроз кп 9734 целом својом дужином и завршава 

између кп 543 и 1681 КО Ириг. 

 

2. Улица Јакова Игњатовића (Елаборатом предложена Улица 2) – улица 

почиње између кп 751 и 580, пролази кроз кп 9741 целом својом дужином, и 

завршава између кп 586 и 585 КО Ириг. 

 

3. Улица Десанке Максимовић(Елаборатом предложена Улица 3)– улица 

почиње од предложене Улице 5 и кп 9743, пролази кроз кп 9743 већим делом, 

скреће лево у кп 673, и завршава у њој између кп 671 и 674/5 КО Ириг. 

 

4. Улица Ленке Дунђерски (Елаборатом предложена Улица 4) – улица почиње 

од предложене Улице 3 између кп 687/7 и 687/3, пролази кроз кп 687/8 целом 

дужином и завршава на кп 689/2 КО Ириг. 

 

5. Улица Краља Петра (Елаборатом предложена улица бр.5) – предложена 

улица је наставак улице Иве Лоле Рибара и почиње између кп 9888/1 и 9859/1, 

иде делом дуж кп 11995, пролази кроз кп 9723/1 целом дужином, затим прелази 



кроз кп 9723/2 целом својом дужином, и завршава у њој између кп 751 и 753 КО 

Ириг.  

 

6. Улица Милице Стојадиновић- Српкиње (Елаборатом предложена Улица 6)– 

улица почиње од предложене Улице 5 између кп 780 и 1108/1, пролази кроз кп 

9746 целом својом дужином и завршава се између кп 815 и 802/3 КО Ириг. 

 

7. Улица Светог Теодора Тирона (Елаборатом предложена Улица 7)– улица 

почиње од предложене Улице 5 између кп 1188/2 и 1201/5, даље пролази кроз кп 

9749 целом дужином, затим прелази у кп 9751/3, сече 82/1, прелази у 9753/1 кроз 

коју пролази целом дужином, и завршава између кп 2287/3 и 2435 КО Ириг. 

 

8. Улица Смиље Аврамов  (Елаборатом предложена Улица 8)– улица почиње од 

предложене Улице 5, између кп 1199 и 1621,пролази кроз кп 9750/2, целом 

дужином, скреће лево у кп 1229, и завршава између кп 1230/6 и 1228 КО Ириг. 

 

9. Улица Илариона Руварца (Елаборатом предложена Улица 9)– улица почиње 

од предложене Улице 8, и кп 1620, даље пролази кроз кп 9752, скреће у 1619/1, 

потом у 2305, где и завршава између кп 2325 и 2318 КО Ириг. 

 

10. Улица Васе Ешкићевића (Елаборатом предложена Улица 10)– улица почиње 

између кп 3161/2 и 3223/1, даље пролази кроз кп 9750/1 целом својом дужином и 

завршава између кп 1590/1 и 1597/1 КО Ириг. 

 

11. Улица Гаврила Принципа (Елаборатом предложена Улица 11) – улица 

почиње од предложене Улице 5 између кп 1553/4 и 3741/3, даље пролази кроз кп 

1552/1 целом дужином, делимично кроз 1552/2, сече кп 1562/1 и завршава на кп 

1562/3 КО Ириг. 

 

12. Улица Адама Монастерлије (Елаборатом предложена Улица 12)– улица 

почиње од предложене Улице 6, између кп 1057/3 и 1093/1, скреће десно у кп 

1076/1, даље пролази кроз кп 1074/4 целом дужином и завршава између кп 

1074/1 и 1076/2 КО Ириг. 

 

13. Улица Виноградарска (Елаборатом предложена Улица 13) – улица почиње 

између кп 968 и 937, пролази кроз кп 9744 и завршава у њој код кп 903/2 КО 

Ириг. 

 

14. Улица Мике Антића(Елаборатом предложена Улица 14)– улица почиње 

између кп 4195/1 и 3619/9, пролази кроз кп 9745/6 и завршава између кп 3756/1 и 

1551/2 КО Ириг. 

 

15. Улица Патријарха Павла (Елаборатом предложена Улица 15)– улица почиње 

од предложене Улице 36, од кп 3245, пролази кроз кп 9754 целом својом 

дужином и завршава између кп 504 и 503 КО Ириг. 

 



16. Улица Игуманије Екатарине (Елаборатом предложена Улица 17)– улица 

почиње између кп 1234/1 и 1232/1, даље иде кроз кп 1233, 1253 целом својом 

дужином, и завршава између кп 1258 и 1252 КО Ириг. 

 

17. Улица Гаврила Ковачевића (Елаборатом предложена Улица 18)– улица 

почиње између кп 5183/16 и 5180/1, даље иде кроз кп 5182 целом дужином, и 

завршава између кп 5183/1 и 5180/1 КО Ириг. 

 

18. Улица Македонска (Елаборатом предложена Улица 20)– улица почиње од 

предложене Улице 3 између кп 614/3 и 684/1, даље пролази кроз кп 9743 и 

завршава између кп 590 и 676/1 КО Ириг. 

 

19. Улица Хиландарска (Елаборатом предложена Улица 21)– улица почиње од 

предложене Улице 3, између кп 715 и 714, пролази кроз кп 720 целом својом 

дужином и завршава на кп 721 КО Ириг. 

 

20. Улица Мире Алечковић (Елаборатом предложена Улица 22)– улица почиње 

од предложене Улице 10, између кп 3069/1 и 3180, пролази кроз кп 3068 целом 

својом дужином, и завршава на кп 3067 КО Ириг. 

 

21. Улица Стевана Мокрањца (Елаборатом предложена Улица 23)– улица 

почиње од предложене Улице 5 и кп 3698, пролази даље кроз кп 3699, скрече 

лево кроз 3706, и завршава на кп 3709/2 КО Ириг. 

 

22. Улица Милутина Миланковића (Елаборатом предложена Улица 24)– улица 

почиње од предложене Улице 5 и кп 3683/3, даље пролази кроз кп 3684/1, скреће 

десно кроз 3692 целом својом дужином, и завршава код кп 4095 КО Ириг. 

 

23. Улица Моме Капора (Елаборатом предложена Улица 25) - улица почиње од 

предложене Улице 11 између кп 3745 и 3746/4, пролази кроз кп 3746/3 и 

завршава на кп 3751/1 КО Ириг. 

 

24. Улица Иве Андрића (Елаборатом предложена Улица 26) -улица почиње од 

предложене Улице 5, између 1151/1 и 1160, пролази кроз 1151/3, 1152/5 целом 

својом дужином, и завршава између кп 1158 и 1152/6 КО Ириг. 

 

25. Улица Милоша Црњанског (Елаборатом предложена Улица 27)  – улица 

почиње од границе са суседним насељеним местом Сремска Каменица, од кп 

9731, пролази кроз кп 27 целом својом дужином, сече десно кп 18/1, и завршава 

у њој поред 18/15 КО Ириг. 

 

26. Улица Др Лазара Марковића (Елаборатом предложена Улица 28)  – улица 

почиње од границе са суседним насељеним местом Сремска Каменица, између 

кп 37 и 24, пролази кроз кп 9723/2 целом својом дужином и завршава између кп 

30 и 9741 КО Ириг. 

 

27. Улица Вељка Петровића(Елаборатом предложена Улица 29)  – улица почиње 

од предложене Улице 6 између кп 1048/1 и 1048/3, пролази кроз кп 1048/2 целом 



својом дужином, сече кп 1043/1, скреће лево кроз кп 1046 и завршава између кп 

1045 и 1041 КО Ириг. 

 

28. Улица Милунке Савић (Елаборатом предложена Улица 30)  – улица почиње 

од предложене Улице 6, између кп 1057/5 и 1056/2, пролази кроз кп 1056/9 и 

завршава између кп 1056/5 и 1058/3 КО Ириг. 

 

29. Улица Драгана Николића (Елаборатом предложена Улица 31)– улица почиње 

између кп 3217 и 3162, пролази кроз кп 3177, скреће лево истом парцелом и 

завршава између кп 3194 и 3193 КО Ириг. 

 

30. Улица Данила Бате Стојковића (Елаборатом предложена Улица 32)– улица 

почиње од предложене Улице 14, између кп 3669 и 3672, пролази кроз кп 3671 

целом дужином, сече кп 3656/1и завршава на 3655/4 КО Ириг. 

 

31. Улица Јована Јовичића (Елаборатом предложена Улица 33)Опис предложене 

улице бр.33 – улица почиње између кп 6691 и 6666/1, пролази кроз кп 6690/2 

целом дужином, и завршава у кп 6690/2, између кп 6698 и 6668/1 КО Ириг.  

Напомена: Предложена улица је део постојеће улице Ривички пут. 

32. Улица Госпојинска (Елаборатом предложена Улица 34)– улица почиње 

између кп 4733 и 4824, пролази кроз кп 9773 целом својом дужином и завршава 

поред кп 4790/2 КО Ириг. 

 

33. Улица Ђуре Јакшића (Елаборатом предложена Улица 35)– улица почиње од 

већ постојеће улице Стевана Гудурића, између кп 10164 и 3494/2, пролази кроз 

кп 12003, скреће десно у кп 9755/1, потом кроз 9736/1 целом својом дужином и 

завршава на кп 9736/2 КО Ириг. 

 

34. Улица Гусларске школе (Елаборатом предложена Улица 37)– улица почиње 

од већ постојеће улице Вука Караџића, између кп 4479 и 9718/2, од кп 9730/4 

пролази кроз кп 9730/2, 9730/3, 9730/1 у којој и завршава на граници са 

суседним насељеним местом Ривица, поред кп 4279, КО Ириг. 

 

35. Улица Светогорска (Елаборатом предложена Улица 38)– улица почиње од 

већ постојеће улице Доситеја Обрадовића, између кп 10246 и 11359, пролази 

кроз кп 11358 и кп 11329 целом дужином и завршава на кп 11995 КО Ириг.  

Напомена: Предложена улица делимично већ постоји у Адресном регистру под 

називима улица: Војвођанска и Фрушкогорска. 

36. Улица Стевана Радића (Елаборатом предложена Улица 39)  – улица почиње 

од кп 10606, пролази кроз кп 9769/2, 9769/1, скреће лево у кп 9764 и завршава на 

кп 4023, поред кп 9747 КО Ириг. 

 

37. Улица Еустахије Арсић (Елаборатом предложена Улица 40)– улица почиње 

од предложене Улице 15, између кп 2251 и 2253, пролази кроз кп 2252 целом 

дужином, затим кроз кп 2462, 1997 целом дужином и завршава између кп 2001 и 

2002 КО Ириг. 



 

38. Улица Проте Василија Николајевића (Комисија предложила улицу)- улица 

почиње између кп 11536 и 11518, иде према северу дуж кп 12009/1 (улица 

Стевана Пузића), затим пролази кроз део кп 11998 (улица Доситеја Обрадовића) 

и завршава између кп 10240 и 11384 КО Ириг. 

Напомена: Предложена улица делимично већ постоји у Адресном регистру под 

називима улица: Стевана Пузића од броја 1 до 10 и Доситеја Обрадовића број 1, 

2, 2А, 4, 6, 8, 10 и 12 . 

 

39. Улица Борислава Михајловића Михиза (Комисија предложила улицу)- улица 

почиње између кп 11531 и 11537/1, иде према истоку дуж кп 11996 (улица 

Војводе Путника), скреће десно између кп 11537/2 и 11586, наставља према југу 

дуж кп 11996 и завршава на кп 11571КО Ириг (Улица Војводе Путника бр. 39). 

Напомена: Предложена улица делимично већ постоји у Адресном регистру под 

називом улица Војводе Путника (од броја 1 до броја 39- само непарна страна). 

 

40. Улица Сремска (Комисија предложила улицу)- улица почиње од предложене 

улице 16, између кп 6655 и 6767/3 и иде дуж целе кп 6765 и завршава се између 

6743/1 и 6755 КО Ириг. 

 

Продужавају се и мењају опис следеће улице у насељеном месту Ириг: 

 

1. Улица Доситеја Обрадовића (матични број 801895010081) -мења свој опис тако 

што јој се одузима део за новоименовану улицу Проте Василија Николајевића 

(број 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10 и 12)и сада улица почиње између кп 10234 и 10187, даље 

пролази кроз кп 11998 и завршава између 9991 и 3500/2, даље се продужава од 

кп 9751/1, између кп 3237/1 и 3500/1, пролази кроз кп 9751/1 целом својом 

дужином и завршава између кп 3223/1 и 3240 КО Ириг.(Елаборатом 

предложена Улица 36). 

 

2. Улица Војводе Путника (матични број 801895010079)–мења свој опис тако што 

јој се одузима део за новоименвану улицу Борислава Михајловића Михиза (од 

броја 1 до броја 39-само непарна страна) , а постојећа улица се продужава од кп 

11835 и 11980/1, даље пролази кроз кп 11997, 9724/1, 9727/1, и завршава код 

предложене Улице 19 између кп 6741/2 и 9727/1 КО Ириг (Елаборатом 

предложена Улица 16). 

 

3. Улица Румски друм (матични број 801895011113)- мења свој опис и сада улица 

почиње од предложене Улице 16, између кп 6741/2 и 9727/1, даље пролази кроз 

кп 9724/1 целом дужином, потом кроз9724/2, и завршава између кп 9113 и 

7095/7 КО Ириг (Елаборатом предложена Улица 19). 

 

4. Улица Стевана Пузића(матични број 801895010092)- мења свој опис тако што 

јој се одузима део за новоименовану улицу Проте Василија Николајевића (од 

броја 1 до 10) и сада улица почиње од кп 11587, пролази кроз кп 12009/1 и 

завршава између кп 11824 и 11831/1 КО Ириг. 



 

5. Улица Иве Лоле Рибара (матични број801895010084)- мења свој опис тако што 

јој се одузима део за новоимановану улицу Краља Петра (од броја 91А до 107 

непарна страна и бројеви 116 и 118) и сада улица почиње између кп 11051 и 

11332, иде северно дуж кп 11995 и завршава између кп 9888/1 и 9859/1 КО Ириг.  

 

Мењају назив следеће улице у насељеном месту Ириг: 

1. Улица Нова (матични број 801895010087)- мења назив у улицу Небојше 

Поповића 

 

2. Улица Занатски центар (матични број 801895011111)- мења назив у улицу 

Републике Српске 
 

У насељеном месту Ириг утврђују се следећи називи засеока: 

 

1. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 62/1, 62/2, 66, 69/2 и 69/1 КО Ириг, 

,утврђује се назив Заселак Јулишка  

2. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 925 и 919 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Беленгир 

3. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 916/2, 643/2 и 643/3 КО Ириг,утврђује 

се назив Заселак Селиште 

4. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 2561, 2611, 2605, 2567 КО 

Ириг,утврђује се назив Заселак Камен 

5. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 6582 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Јабука 

6. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 294 и 282 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Крчевине 

7. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 227 и 230 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Шумски брег 

8. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 472 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Рајковац 

9. Засеоку у насељу Ириг који се налази на 132 КО Ириг,утврђује се назив Заселак 

Прокићи 

10. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 5095 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Парлози 

11. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 5476 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Плавуља 

12. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 6068 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Горње поље 

13. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 5350 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Мојини 

14. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 2874/1 и 2874/2 КО Ириг,утврђује се 

назив Заселак Точак 

15. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 4521 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Будаковац 

16. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 1326/1 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Обреново 



17. Засеоку у насељу Ириг који се налази на кп 2646 КО Ириг,утврђује се назив 

Заселак Кајновац 

18. Засеоку у насељу Ириг који обухвата кп 9223/3 и 9223/4 КО Ириг,утврђује се 

назив Заселак Гајеви 

 

У насељеном месту Ириг бришу се следеће улице: 

 

1. Брише се улица Крсташице, матични број 801895000006 (Означено није улица 

него потес. Потес се састоји од више улица које су описане Елаборатом уличног 

система за насељено место Ириг као предложена улица 20,20,4,3,21,29,6 и др.) 

 

2. Брише се улица Потес Гајеви, матични број 801895222222 (Означено није 

улица него потес. Потес се састоји од улице која је описана Елаборатом уличног 

система за насељено место Ириг као предложена улица 19) 

 

3. Брише се улица Потес Њиве, матични број 801895000011 (Означено није улица 

него потес. Потес се састоји од више улица које су описане Елаборатом уличног 

система за насељено место Ириг) 

 

4. Брише се улица Турско брдо, матични број 801895000000 (Означено није улица 

него потес. Потес се састоји од више улица које су описане Елаборатом уличног 

система за насељено место Ириг као предложена улица 26, 17, 8, 5, 9, 7, 11 и 

др.) 

 

У насељеном месту Ириг задржавају се следећи називи улица: 

 

3. Улица Ђоке Шундуковића, матични број 801895010082 

4. Улица Анке Матић, матични број 801895010075 

5. Улица Бранка Радичевића, матични број 801895010076 

6. Улица Доситеја Обрадовића, матични број 801895010081 

7. Улица Фрушкогорска, матични број 801895010093 

8. Улица Иве Лоле Рибара, матични број 801895010084 

9. Улица Карађорђева, матични број 801895010085 

10. Улица Николе Тесле, матични број 801895010086 

11. Улица Партизанска капија, матични број 801895010088 

12. Улица Рибарски трг, матични број 801895010089 

13. Улица Ривички пут, матични број 801895011112 

14. Улица Стевана Гудурића, матични број 801895010091 

15. Улица Стевана Пузића, матични број 801895010092 

16. Улица Светозара Милетића, матични број 801895010090 

17. Улица Велес Петра, матични број 801895010077 

18. Улица Војвођанска, матични број 801895010078 

19. Улица Војводе Путника, матични број 801895010079 

20. Улица Вука Караџића, матични број 801895010080 

21. Улица Змај Јовина, матични број 801895010083 

22. Улица Румски друм, матични број 801895011113 

 

Члан 3. 

 

Саставни део Одлуке је Елаборат уличног система за насељено место Ириг од 

20.03.2018.године, израђен од стране Републичког геодетског завода. 



 

 

Члан 4. 

 

Начин и поступак обавештавања по овој Одлуци, означавање назива насељених места, 

улица, засеока, тргова и обележавање објеката кућним бројевима, спровешће се у 

складу са Уредбом о Адресном регистру и актима органа Општине Ириг донети у 

складу са овом Одлуком. 

 

Члан 5.  

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општина Срема''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Број: 01-011-__  /2018 

Дана: __.__. 2018.  године 

ИРИГ 

                                                                                                           Председник 

                                                                                                     Владислав Илкић 

 

 

Образложење 

Чланом 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 

83/2014-др. закон) 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, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе.  

Влада Републике Србије је на предлог Координационог тела приступила 

реализацији пројекта „Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. Пројекат 

укључује сва релевантна министарства и организације, и подразумева синхронизоване 

активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив улице и кућни број, то јест, 

да се званична база података адресног регистра у потпуности ажурира и да је након 

тога преузму и користе све државне институције. На основу тога Републички геодедски 

завод израдио је елаборате у неименованим улицама и доставио их свим јединицама 

локалне самоуправе.  

Разметрајући елаборат за насеље Ириг, Комисија за одређивање назива улица на 

територији општине Ириг, на седници одржаној 24.12.2018. године, донела је одлуку 

којом Скупштини општине Ириг предлаже да се свим неименованим улицама дају 

називи, као и да се постојеће улице продуже, бришу и мењају назив како је у предлогу 

дато. 

Ирижанин Гаврило Ковачевић je најчитанији Србин XIX века. Касније се 

преселио у Земун, друговao je са многим умним Србима, међу којима и Вуком 

Караџићем, али, чим је букнуо Први српски устанак, сва своја умећа и знања ставио је 

у службу Карађорђа. Гаврило Ковачевић је признат у историји српске литературе као 

први песник устанка, пошто је своја “сочињенија” потписивао пуним именом и 

презименом. 



 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу дао је сагласност број: ________________ да се неименованим улицама 

утврде називи као што је то Комисија предложила. На основу наведеног предложена је 

Одлука као у диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Оливера Филиповић Протић 

 


