ПРЕДЛОГ
ПРЕДЛАГАЧ :Комисија за одређивање назива улица, 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
ОДЛУКУ
о обједињеном утврђивању назива улица у насељеном месту Врдник
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица, тргова, заселака и других делова
насељеног места Врдник.
Члан 2.
У насељеном месту Врдник утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Доситеја Обрадовића (део Елаборатом предложене улице 1)– улица
почиње од постојеће улице Лазара Гојковића и кп 2722, пролази кроз кп 2693, кп
2702/2, 2701/4, сече кп 2660/2, пролази кроз кп 2646, 2626, 2621 целом дужином.
2. Улица Стаза здравља (део улице Оборац из Адресног регистра и део
Елаборатом предложене улице 1)-улица почиње између парцела 2614 и
2396/3, иде дуж кп 7172, потом пролази кроз кп 2455, 2460, 2464. Сече лево
2466, пролази кроз целу 2531, 2535, потом 2541 и завршава на кп 2514, поред кп
2511/2 КО Врдник.
3. Улица Ривички пут (Елаборатом предложена Улица 2) – улица почиње
између кп 4950 и 4949/2, пролази кроз кп 7180 у којој и завршава између кп 3458
и 3435 КО Врдник.
4. Улица Царице Милице(Елаборатом предложена Улица 5)– улица почиње од
већ постојеће улице Бошка Сремца, између кп 3932/8 и 3889, пролази кроз кп
7193/1, потом кп 7193/2 у којој и завршава између кп 4472 и 3868 КО Врдник.
5. Улица Павла Вујисића (Елаборатом предложена Улица 6) – улица почиње од
већ постојеће улице Партизанска, од кп 4076/2, иде границом насеља са
суседним насељеним местом Јазак, пролази кроз кп 7213/2, у којој и завршава
између кп 245 КО Јазак Прњавор и 4193/1 КО Врдник.

Напомена: Улица иде границом насеља, тако да је треба отворити и у суседном
насељеном месту Јазак.
6. Улица Милене Павловић Барили (Елаборатом предложена Улица 7) – улица
почиње од већ постојеће улице Липовачка 2, између кп 4130/4 и 3977/3, пролази
кроз кп 7191 већим делом, затим скреће кроз кп 7190 у којој и завршава између
4480/5 и 4473/3 КО Врдник.
7. Улица Иришка(Елаборатом предложена Улица 8)– улица представља
наставак улице 9.Војвођанске бригаде, креће између кп 4779/1 и 4781/4, пролази
кроз кп 5302/2, 5302/1, сече кп 5314, пролази кроз 5304/3 целом дужином, и
завршава у њој између кп 7198 и 6197/1 КО Врдник.
8. Улица Илије Пантелића(Елаборатом предложена Улица 9)– улица почиње
од предложене Улице 1 (улица Доситеја Обрадовића) између кп 2673 и 2695/1,
пролази кроз кп 2671 и завршава између кп 2677 и 2665 КО Врдник.
9. Улица Небојше Глоговца(Елаборатом предложена Улица 10)– улица почиње
од предложене Улице 6 (улица Павла Вујисића), између кп 4169 и 4168, сече кп
4176, 4161 и завршава код предложене Улице 7 на кп 4164 КО Врдник.
10. Улица Змајевачки пут(Елаборатом предложена Улица 11)– улица почиње
од границе са суседним насељеним местом Раковац, између кп 1430 и 1427,
пролази кроз кп 7162, и завршава између кп 2499 и 1415/2 КО Врдник.
11. Улица Монахиње Јефимије (Елаборатом предложена Улица 12) – улица
почиње од већ постојеће улице Карађорђева и кп 2836, пролази кроз кп 2816/4 и
завршава код улице Микице Лесјака, између кп 2817/2 и 2817/1 КО Врдник.
12. Улица Јована Јовичића(Елаборатом предложена Улица 13)– улица почиње
од већ постојеће улице Браће Петковића, између кп 2885/1 и 1841, пролази кроз
кп 1840, 1858, сече кп 1830, пролази кроз кп 1863, скреће лево кроз кп 1862/2 и
завршава на кп 1878/1 КО Врдник.
13. Улица Цара Проба (Елаборатом предложена Улица 15) – улица почиње од
већ постојеће улице Мирка Гребаревића и предложене Улице 14 (наставка улице
Микице Лесјака), између кп 2273 и 2272, од кп 2274, сече кп 1486/2, пролази
кроз кп 2305 целом дужином и завршава на кп 2314 КО Врдник.
14. Улица Мије Алексића(Елаборатом предложена Улица 16)– улица почиње од
већ постојеће улице Партизанска, између кп 2931/1 и 2931/25, пролази кроз кп
2931/16, 2921 и завршава код кп 2908 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица је део постојеће улице Гробљанска.
15. Улица Зорана Радмиловића(Елаборатом предложена Улица 17)– улица
почиње од већ постојеће улице Лазин вир, од кп 3000/8, пролази кроз кп 3000/1,
3023 у којој и завршава између кп 3022 и 3024/3 КО Врдник.
16. Улица Данила Бате Стојковића(Елаборатом предложена Улица 18)– улица
почиње од већ постојеће улице Моринтово, између кп 2929/1 и 2897/3, пролази

кроз кп 2928, 2923, сече кп 2931/5 и завршава код Гробљанске улице између кп
2931/4 и 2931/5 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Новосадска.
17. Улица Франц Розмана(Елаборатом предложена Улица 20)– улица почиње
од улице Карађорђева између кп 2850 и 2851, пролази кроз кп 2035, 2059 целом
дужином, пресеца кп 52077 и завршава код предложене Улице 22 (Дана
Котура) КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Стара Колонија.
18. Улица Есак(Елаборатом предложена Улица 21)– улица почиње од
предложене Улице 20 (улица Франц Розмана) и кп 2061, пролази кроз кп 2035,
сече кп 2008, прелази на кп 2035 и завршава између кп 1993/3 и 1976 КО
Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Стара Колонија
19. Улица Мире Ступице (Елаборатом предложена Улица 24) – улица почиње
од предложене Улице 1, између кп 2408 и 2619. Пролази кроз целу кп 2395,
скреће лево у кп 2441 и сече десно кп 2440 и завршава на кп 2438/1 КО Врдник.
20. Улица Оливере Марковић(Елаборатом предложена Улица 26)– улица
почиње од дела постојеће улице Луке Бугарског између кп 261 и 260/2.
Пролази кроз кп 1277 и завршава између кп 246/1 и 289 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Луке Бугарског.
21. Улица Фрање Ожеговића (Елаборатом предложена Улица 27)– улица
почиње између кп 1185 и 1188, пролази кроз кп 1186 целом дужином и
завршава између кп 1178 и 1195 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Нова Колонија- 3
ред.
22. Улица 1300 каплара(Елаборатом предложена Улица 28)– улица почиње од
предложене Улице 2, између кп 3529/5 и 3463/2. Пролази кроз кп 3482 целом
дужином, потом скреће десно кроз кп 7166 целом дужином. Сече кп 3075 и
мањим делом иде уз границу са суседним насељеним местом Ириг. Потом
наставља кроз кп 7181 у којој и завршава између кп 3139 и 3140 КО Врдник.
23. Улица Митрополита Стефана Стратимировића(Елаборатом предложена
Улица 29)– улица почиње од већ постојеће улице Партизанска између кп 3987 и
3985. Пролази кроз целу кп 3986, сече кп 4008/1, 4012/2, скреће десно у кп
4013/3 целом дужином и завршава између кп 4014/2 и 4013/2 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица је део постојеће улице Партизанска.
24. Улица Лукијана Мушицког(Елаборатом предложена Улица 30)– улица
почиње од предложене Улице 4, између кп 4901 и 4879, пролази кроз кп 4902,
потом сече десно кп 4879, прелази у кп 4835 целом дужином, и завршава на кп
4836 поред кп 4838 КО Врдник.
25. Улица Васе Ешкићевића(Елаборатом предложена Улица 31)– улица почиње
од већ постојеће улице Фрушкогорска између кп 479 и 494, пролази кроз кп
1280 целом дужином и завршава између кп 485 и 489/2 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Фрушкогорска.

26. Улица Авксентија Лукића (Елаборатом предложена Улица 32) – улица
почиње од већ постојеће улице Павла Живаничића – Дудаша, између кп 457 и
427. Пролази кроз кп 1286 целом својом дужином и завршава између кп 439/4 и
456/1 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Павла
Живанчевића-Дудаша.
27. Улица Петефи Шандора (Елаборатом предложена Улица 33) – улица
почиње од већ постојеће улице Микице Лесјака од кп 2787/2, пролази кроз целу
кп 2787/1 и 2790 у којој и завршава између кп 2791/1 и 2788/1 КО Врдник.
Напомена: Предложена Улица улица је део постојеће улице Микице Лесјака.
28. Улица Прешернова(Елаборатом предложена Улица 34)– улица почиње од
већ постојеће улице Павла Живанчевића Дудаша, између кп 399/2 и 410,
пролази кроз кп 400 целом дужином и завршава између кп 398/1 и 399/1 КО
Врдник.
Напомена: Предложена Улица улица је део постојеће улице Павла
Живанчевића Дудаша.
29. Улица Светозара Милетића (Елаборатом предложена Улица 35) – улица
почиње од већ постојеће улице Kaрaђорђева између кп 2835 и 2827. Пролази
кроз кп 2830, потом сече кп 2822 и завршава на кп 2818/5, код улице Микице
Лесјака између кп 2214 и 2818/4 КО Врдник.
30. Улица Ленке Дунђерски (Елаборатом предложена Улица 36)– улица почиње
од већ постојеће улице Браће Петковића од кп 2865, пролази кроз целу кп 2867
и 2905/1 и завршава на кп 2904, поред кп 2866/9 КО Врдник.
31. Улица Лазе Костића(Елаборатом предложена Улица 37)– улица почиње од
предложене Улице 13, од кп 2886, пролази кроз кп 2888/8 целом дужином,
затим сече кп 2891/6 и скреће лево кроз кп 2891/2 у којој и завршава између кп
2891/1 и 2891/3 КО Врдник.
32. Улица Саве Шумановића(Елаборатом предложена Улица 38)– улица почиње
од улице Железничка, од кп 7160/1, пролази кроз кп 7188/1 целом дужином,
делимично кроз кп 4615, сече кп 4608/1 и завршава на кп 4608/3 КО Врдник.
33. Улица Рахеле Ферари(Елаборатом предложена Улица 39)– улица почиње од
већ постојеће улице Бошка Сремца, између кп 3934/4 и 3934/2, пролази целом
дужином кроз кп 3934/5 и завршава између кп 3934/8 и 3934/9 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица је део постојеће улице Бошка Сремца.
34. Улица Данила Киша(Елаборатом предложена Улица 41)– улица почиње од
кп 4175/1 и завршава на суседној кп 4175/2 поред кп 4177/2 КО Врдник.
35. Улица Јазачки пут (Елаборатом предложена Улица 42)– улица почиње од
предложене Улице 6 између кп 4181/1 и 4188/4. Пролази кроз кп 4188/5 целом
дужином и завршава између кп 4181/3 и 4188/1 КО Врдник
36. Улица Рудолфа Грегорчића(Елаборатом предложена Улица 43)– улица
почиње између кп 2071 и 2052, пролази целом дужином кроз кп 2056 и
завршава између кп 2068/1 и 2055 КО Врдник.

Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Стара Колонија.
37. Улица Теофила Молочког(Елаборатом предложена Улица 44)– улица
почиње између кп 2052 и 2051, пролази целом дужином кроз кп 2057, прелази
на кп 2060 и завршава између кп 2064/4 и 2062/3 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Стара Колонија.
38. Улица Љубише Николића(Елаборатом предложена Улица 45)– улица
почиње између кп 2051 и 2043/2, пролази целом дужином кроз кп 2058 и
завршава између кп 2048 и 2047/2 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Стара Колонија.
39. Улица Мирослава Антића(Елаборатом предложена Улица 46)– улица
почиње од већ постојеће улице Брилова између кп 97 и 81, пролази кроз кп
1276, сече кп 7166, прелази на кп 3628 и завршава између кп 3601 и 3639 КО
Врдник.
Напомена: Предложена улица улица је део постојеће улице Брилова.
40. Улица Милене Павловић Барили (Елаборатом предложена Улица 47) –
улица почиње од постојеће улице Партизанска, између кп 3979/1, 4119/1,
пролази кроз кп 7192/1 целом дужином, сече кп 4119/2, потом пролази кроз кп
7192/2 већим делом, потом улази на кп 7191 и завршава се између кп 4412 и кп
4191/4 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица постоји у Адресном регистру под називом
Липовачка улица 2.
41. Улица Гезе Балога(Елаборатом предложена Улица 48)– улица почиње
између кп 949 и 1022, пролази кроз кп 985 целом дужином и завршава између
кп 986 и 984 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица постоји у Адресном регистру под називима
Нова Колонија-1 ред и Нова Колонија-2 ред.
42. Улица Рударска улица (Елаборатом предложена Улица 49)– улица почиње
између кп 1023 и 1131, пролази кроз кп 1059 целом дужином и завршава између
кп 1060 и 1058 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица постоји у Адресном регистру под називима
Нова Колонија-3 ред и Нова Колонија-4 ред.
43. Улица Димитрија Чипчића (Елаборатом предложена Улица 50)– улица
почиње између кп 1132 и 1134, пролази кроз кп 1133 целом дужином и
завршава између кп 1167 и 1061 КО Врдник.
Напомена: Предложена улица постоји у Адресном регистру под називима
Нова Колонија-5 ред и Нова Колонија-6 ред.
44. Улица Бранка Радичевића (Елаборатом за насељено место Јазак
предложена Улица 2) – улица почиње од предложене Улице 3, на граници са
суседним насељеним местом Врдник, од кп 7213/1 КО Врдник, прелази у кп
1062, прелази у кп 1052 КО Јазак Прњавор, опет прелази у кп 7213/1 КО Врдник
већим делом, затим иде кроз кп 1323/1 и1323/2 и иде дуж кп 1323/4 КО Врдник.
Напомена: Улица иде границом са суседним насељеним местом Врдник, па је
потребно продужити је и у том насељеном месту.

Продужавају се и мењају опис следеће улице у насељеном месту Врдник:
1. Улица Мирка Лаћарца (матични број 801852010050) продужава се између кп
3747/1 и 4854, пролази кроз 7164/1 целом дужином, затим кроз кп 7164/2, потом
кроз кп 7196 целом дужином, и завршава између кп 5166 и 5165 КО Врдник
(Елаборатом предложена Улица 3)
2. Улица Велика међа (матични број 801852010075), мења се опис и сада почиње
између к.п. бр. 3679 и 3669, иде дуж к.п. бр. 3687/2, пролази кроз кп 3687/1,
скреће лево кроз кп 7183, сече кп 4878, 4879, 4885 и завршава на кп 4926/2 КО
Врдник. (Елаборатом предложена Улица 4)
3. Улица Микице Лесјака (матични број 801852010067) продужава се између к.п.
бр. 2375 и 2242, пролази кроз кп 7174/1 и завршава се између кп 2272 и 2275
К.О. Врдник, и излази на улицу Мирка Гребаревића. (Елаборатом предложена
Улица 14)
4. Улица Мирка Гребаревића (матични број 801852010049) продужава се између
кп 2148 и 2255, пролази кроз кп 7170, затим прелази кроз кп 2164, 2015, затим
скреће и сече десно кп 1968, 1971, 1589 на којој и завршава између кп 1926 и
1950 КО Врдник. (Елаборатом предложена Улица 19)
5. Улица Железничка (матични број 801852010040) продужава се од кп 4632,
пролази кроз кп 7160/1 целом својом дужином и завршава између кп 4752 и 5423
КО Врдник (Елаборатом предложена Улица 40)
6. Улица Дана Котура (матични број 801852010036) мења се опис и сада улица
почиње од предложене Улице 21 (улице Есак) од кп 2004, скреће десно кроз кп
2099 већим делом и завршава између кп 2075 и 2102 КО Врдник. (Елаборатом
предложена Улица 22)
7. Улица Стара колонија (матични број 801852010063) мења се опис и сада улица
почиње од предложене Улице 20 (улица Франц Розмана) између кп 2163/4 и
2036/2, пролази кроз кп 2099 већим делом. Затим скреће лево кроз кп 2133
целом дужином. Сече кп 1492 , прелази на кп 7169 и завршава између кп 1497 и
1530 КО Врдник. (Елаборатом предложена Улица 23)
8. Улица Оборац (матични број801852010068) мења се опис и сада улицу чине кп
2617, 2620, 2625, 2630 и 2634. (није Елаборатом дата)
НАПОМЕНА: Делови улица Гробљанска, Новосадска, Луке Бугарског,
Партизанска, Фрушкогорска, Павла Живанчевића- Дудаша, Бошка Сремца,
Брилова и Липовачка 2 мењају свој опис и добијају нов назив, како је
назначено Елаборатом уличног система за насељено место Врдник.
У насељеном месту Врдник утврђују се следећи називи засеока:
1. Засеоку у насељу Врдник који се налази између кп 3503, 3094, 3086 и кп 3504
КО Врдник, утврђује се назив Заселак Сомни реп.
2. Засеоку у насељу Врдник који обухвата кп 1379/9 КО Врдник, утврђује се назив
Заселак Бранковац.
У насељеном месту Врдник бришу се следеће улице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

улица Нова колонија, 1.ред, матични број 801852010051
улица Нова колонија, 2.ред, матични број 801852010052
улица Нова колонија, 3.ред, матични број 801852010053
улица Нова колонија, 4.ред, матични број 801852010054
улица Нова колонија, 5.ред, матични број 801852010055
улица Нова колонија, 6.ред, матични број 801852010056,

НАПОМЕНА: Наведених шест улица физички преставља четири улице које су
означене Елаборатом уличног система за насељено место Врдник као предложена
улица 27 (Нова колонија, 3.ред), улица 48 (Нова колонија, 1.ред и Нова колонија,
2.ред), улица 49 (Нова колонија, 3.ред и Нова колонија, 4.ред) и улица 50 (Нова
колонија, 5.ред и Нова колонија, 6.ред) -додељени називи редом: улица Трећа Нова
колонија, улица Прва Нова колонија, улица Друга Нова колонија и улица
Четврта Нова колонија)
7. Брише се улица Потес Oборац, матични број 801852010000 (Означено није
улица него потес. Потес се састоји од две улице које су описане Елаборатом
уличног система за насељено место Врдник као предложена улица 1 и улица 9 додељени називи редом: улица Доситеја Обрадовића и Улица Улица липа)
8. Брише се улица Потес Вење, матични број 801852000003 (Означено није улица
него потес. Потес се састоји од четире улице које су описане Елаборатом
уличног система за насељено место Врдник као предложена улица 6, улица 10,
улица 41 и улица 42- додељени називи редом: улица Павла Вујисића, улица
Небојше Глоговца, улица Данила Киша и улица Јазачки пут.
У насељеном месту Врдник мењају се називи постојећих улица:
1. Улица Липовачка улица 1, матични број 801852010077, мења назив у улицу
Кнеза Лазара
2. Улица Липовачка улица 2, матични број 801852010078, мења назив у улицу
Кнегиње Милице
3. Улица Моринтово 1, матични број 801852010073, мења назив у улицу Јосипа
Хвоја
4. Улица Моринтово 2, матични број 801852010072, мења назив у улицу Густава
Понграца
У насељеном месту Врдник задржавају се постојећи називи улица:
1. Улица Железничка, матични број 801852010040
2. Улица 26. Октобра, матични број 801852010038
3. Улица 9. Војвођанске бригаде, матични број 801852010037
4. Улица Бошка Сремца, матични број 801852010029
5. Улица Браће Опачић, матични број 801852010030
6. Улица Браће Петковић, матични број 801852010031
7. Улица Брилова, матични број 801852010032
8. Улица Дана Котура, матични број 801852010036
9. Улица Фрушкогорска, матични број 801852010066
10. Улица Гробљанска, матични број 801852010035
11. Улица Карађорђева, матични број 801852010041
12. Улица Лазара Гојковића, матични број 801852010042
13. Улица Лазин вир, матични број 801852010074
14. Улица Луке Бугарског, матични број 801852010044
15. Улица Луке Дејића, матични број 801852010045
16. Улица Мартина Класића, матични број 801852010047
17. Улица Микице Лесјака, матични број 801852010067
18. Улица Милице Стојадиновић- Српкиње, матични број 801852010048
19. Улица Мирка Гребаревића, матични број 801852010049
20. Улица Мирка Лаћарца, матични број 801852010050
21. Улица Моринтово, матични број 801852010071
22. Улица Новосадска улица, матични број 801852010070
23. Улица Оборац, матични број 801852010068

24. Улица Партизанска, матични број 801852010058
25. Улица Павла Живанчевића- Дудаша, матични број 801852010057
26. Улица Раде Павловић, матични број 801852010060
27. Улица Радничка, матични број 801852010061
28. Улица Саве Јовановића- Ђеше, матични број 801852010062
29. Улица Стара Колонија, матични број 801852010063
30. Улица Стевана Царевића- Мигела, матични број 801852010064
31. Улица Трг Цара Лазара, матични број 801852010065
32. Улица Угоре, матични број 801852010069
33. Улица Васе Бачића, матични број 801852010034
34. Улица Велика Међа, матични број 801852010075
35. Улица Видовданска, матични број 801852010079
36. Улица Виноградарска улица, матични број 801852010076
Члан 3.
Саставни део Одлуке је Елаборат уличног система за насељено место Врдник од
28.03.2018.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.
Јосип Хвој, рoђeн у Врднику (Стaрa кoлoниja), “слaвни кoнструктoр ђeрдaпскe
хидрoцeнтрaлe", прoфeсoр Teхничкoг фaкултeтa у Бeoгрaду. Инжењер Хвojje, нaимe,
биo члaн ужeг тимajугoслoвeнских приврeдникa и eкспeрaтaaнгaжoвaних нa изгрaдњи
гигaнтскeђeрдaпскe хидрoeлeктрaнe.
Теофил Молчко (1894-1969), глaвни инжeњер у врдничкoм руднику угљa и публицистa,
Укрajинaц пo нaрoднoсти, рoђeн je у мeсту ServiryBorsko, срeз Zloczow, Гaлициja.
Клaсичну гимнaзиjу зaвршиoje у Tрнoпoљу, a Рудaрску aкaдeмиjу у Лeoбeну, 1929. гoдинe. Рaдиoje у jeднoм зa врднички рудник, у близини Кaтoвицa. У Jугoслaвиjу je
дoпутoвao 1931. гoдинe у склoпу рaзмe стручњaкa измeђу Укрajинe и
КрaљeвинeЈугославије.
Рудолф Грегорчић(1898–1981), рудaр oснивaч и дугoгoдишњи прeдсeдник КПД “Фрaнц
Рoзмaн” у Врднику (Стaрa кoлoниja), друштвeни и културни aктивистa у Врднику,
рoђeн je 4. jунa 1898. гoдинe у мeсту Шкoцjaн у Слoвeниjи. У Врдник je дoшao 1924.
гoдинe кaojeдaн oд нeкoликo дeсeтинa Слoвeнцa кojи су сe зaпoслили фрушкoгoрскoм
руднику угљa пoслe вeликoг штрajкa рудaрa у Tрбoвљу. У Врднику сeoжeниo зa
Рoзaлиjу Сeничaн . Зaвoлeoje Врдник и Фрушку гoру и oдлучиoje дaoвдe трajнo вeжe
свojу eгзистeнциjу. Прeмдит “oбичaн” рудaр, свaкoднeвнo с глaвoм у тoрби, Грeгoрчич
je свoje слoбoднo врeмe пoсвeћивao друштвeнoм рaду у Врднику, нaрoчитoaнгaжовaн
нa пoљу културe, кaкo прe Другoг свeтскoг рaтa, кaojeдaн oд oргaнизaтoрa
друштвeнoг живoтa слoвeнaчкe кoлoниje у Врднику, такo и пoслe Другoг свeтскoг
рaтa, кaдajeoкупиo врдничкe Слoвeнцe, aли и припaдникe других нaциja и oснoвao КПД
"Фрaнц Рoзмaн" 1945. гoдинe.
Љубиша Николић (1898-?), лекар Британске благајне врдничког рудника угља,
Окружног уреда и Здравствене службе железничара, иницијатор изградње првих
термалних базена, рођен 12. фебруара 1898.године у бачком месту Обровац. Др.
Николић је радио у Врднику од 25.децембра 1925.године до 10.августа 1941.године,
када су му окупаторске власти у Врднику забраниле да лечи Немце и Хрвате. Изузетан
лекар и човек, који је заволео Врдник и његову специфичну интернационалну
атмосферу, својим интервенцијама у најтежим случајевима повређивања у јами
сведочио је о екстремним условима у којима раде рудари, и био је и остао један од
најпоштованијих и најомиљенијих људи овом месту.
Геза Балог (1911-1994), jeдaн oд нajпoзнaтиjих гитaристa и aутoрa шлaгeрa зa гитaру
у Maђaрскoj, виртуoз нa хaвajскoj гитaри и кoнструктoр музичких инструмeнaтa,
рoђeн je у Врднику нa Нoвoj кoлoниjи 31. дeцeмбрa 1911. гoдинe кao трeћe дeтe у
пoрoдици рудaрa. Њeгoв aпсoлутни слух и aфинитeт прeмa шпaнскoj гитaри и музици
тe зeмљe зaпaжeн je вeoмa рaнo, дa би Бaлoг фoрмaлнooбрaзoвaњe стeкao у oснoвнoj
музичкoj шкoли у Нoвoм Сaду, a пoтoм кaoaутoдидaктa усaвршaвao свoj дaр зa
музику. У Нoвoм Сaду je биo члaн aнсaблa гитaрa, с кojим je нaступao нa примoрjу нa
туристичким брoдoвимa кojи су крстaрили уз oбaлу. Гeзa Бaлoг сe сa супругoм из
Нoвoг Сaдaoд сeлиo у Будимпeшту 1942. гoдинe, гдe пoд утицajeм Лeс Пaулa (СAД)
прeлaзи нa хaвajску гитaру. Oснивaч je пoзнaтoг и врлo пoпурaлнoг oркeстрa "Taбaњи”
из Будимпeштe, с кojим je нaступao и у пoслeдњoj гoдини свoг живoтa, Прoгрaмe су
извoдили у Будимпeшти, aли и нa брojним турнejaмa ширoм Maђaрскe. Нaступaли су
сa нajпoзнaтиjим пeвaчимa тoгa дoбa. Бaлoг jeaутoр вишe пeсaмa, ajeдну oд њих,
чувeни шлaгeр "Кaд би сe сaд joш jeдaнпут врaтиo“ прoслaвилajeEржикa Кoвaч, кojaje
ту пeсму, пoчeв oд 1956, пeвaлa нa мaђaрскoм рaдиjу, Oснoвaojejeдинствeну шкoлу

хaвajскe гитaрe изa њeгajeoстaлa свeскa сa пeсмaмa нaписaним спeциjaлнo зa хaвajску
гитaру. Бaлoг je биo нe сaмo пoпуларaн извoђaч и aутoр, нeгo и кoнструктoр
инструмeнaтa, кojeje свojeручнo изрaђивao, пoзнaт пo свoм пaтeнту (нaзвao гaje
Бaлoг-пaтeнт) снимaњa звукaeлeктричнe гитaрe. Гeзa Бaлoг, jeдaн из плejaдe
врдничких гитaристa, кojи сe прoслaвиo у Maђaрскoj нaкoн Другoг свeтскoг рaтa и дao
знaчajaн дoпринoс пoпулaризaциjи хaвajскe гитaрe у Eврoпи, умро je 5. jулa 1994.
гoдинe.
Димитрије Чипчић (1925-2003), просветни радник, културни посленик и редитељ
позорошног ансамбла КУД-а „Васа Бачић“ у Врднику, оснивач луткарског позоришта
у Србији. Аутор је буквара који је на конкурсу Министарства просвете и културе
добио прву награду , али уџбеник никада није штампан.
Фрања Ожеговић (1903-1978), први хрватски нафтни геолог, доктор геолошких наука,
професор Универзитета, рођен у Врднику 19. јула 1903.године. Син Крешимира,
машинисте у врдничком рудниоку угља и Хермине , рударски син племићког порекла.
Разметрајући елаборат за насеље Врдник, Комисија за одређивање назива улица
на територији општине Ириг, на седници одржаној 21.12.2018. године, донела је одлуку
којoм Скупштини општине Ириг предлаже да се свим неименованим улицама дају
називи како је у предлогу дато, као и да се постојеће улице продуже.
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.
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