
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  

 

О Д Л У К У 

о обједињеном утврђивању назива улица у насељеном месту Шатринци 

 

Члан 1. 

 

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

насељеног места Шатринци. 

 

Члан 2. 

 

У насељеном месту Шатринци утврђују се следећи називи улица: 

 

1. Стевана Пиштевића - улица почиње од постојеће улице Војвођанских бригада, 

између кп 227 и 196, пролази кроз кп 262, сече целу кп 196 и завршава се на кп 

146/1 све у  КО Шатринци. 

 

Задржавају се постојећи називи улица: 

1. Доситеја Обрадовића, матични број улице 801968010022, 

2. Маршала Тита, матични број улице 801968010023, 

3. Војвођанских бригада, матични број улице 801968010024. 

 

Члан 3. 

 

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

13.02.2018.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, 

83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) 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 Шатринци, Комисија за одређивање назива 

улица после спроведеног јавног позива грађанима општине Ириг да у писаном облику 

доставе образложене предлоге, на седници одржаној 21.12.2018. године, донела је Одлуку 

којом Скупштини општине Ириг предлаже да се неименованој улици да назив Стевана 

Пиштевића  (1956-2014), књижничар из Ирига, један од оснивача „Друштва Ирижана“, 

аутор књиге Историја спорта у Иригу, као и бројних публикација. Покрајински 

секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дао је 

сагласност број: ________________ да се неименованој улици утврди назив као што је то 

Комисија предложила. На основу наведеног предложена је Одлука као у диспозитиву.  

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Оливера Филиповић Протић 


