
 

 

 

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закони и 47/2018), члана 16. став 1. Закона о 

територијалној организацији Републике Србије ( ''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 

18/2016 и 47/2018), члана 9. Уредбе о Адресном регистру (''Сл.гласник РС'', бр. 

63/2017), члана 35.став 1. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист 

града Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018), предлога Комисије за одређивање 

назива улица и тргова и сагласности Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, број 141-015-1/2018-03-30 од 17.12.2018. године, Скупштина града 

Сремска Митровица, на својој седници одржаној  _______2018. године, донела је  
 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању назива улица и заселака у насељеним местима Града Сремска 

Митровица и Граду Сремска Митровица 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се називи улица и заселака у насељеним местима 

Града Сремска Митровица и Граду Сремска Митровица. 

 

Члан 2. 

 

У насељеном месту Бешеновачки Прњавор утврђују се следећи називи 

улица и заселака: 

 

1. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Криваковац“, улица почиње од улице Жике Бегојевића (кп 582), улица се 

простире дужином кп 529/2, прелази у кп 529/1, затим улази у кп 507 из кп 

510 се поново враћа у кп 529/1 у којој се завршава, између кп 519 и кп 520/1. 

 

2. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Краинац“, улица почиње од предложене улице „Беочинска“ из тачке  8. 

члана 2. ове Одлуке (кп 1974/1). Почетак јој је између кп 822/1 и кп 971/2, 

протеже се дуж кп 1797/1 и завршава се у њој између кп 817/14 и кп 806/1. 

 

3. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Окоп“, улица почиње од предложене улице „Беочинска“ из тачке  8. члана 

2. ове Одлуке (кп 1974/1) у кп 727, затим улази у кп 729 . Улица пресеца кп 

708/3 и кп 708/4, где улази у кп 708/1, затим се креће кп 708/16, улица скреће 

дољном страном кп 740 где се креће у правцу простирања кп 933 прелази у 

кп 958. Улица се завршава између кп 959, кп 979/1 и кп 981/1. 

 



4. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Орловац“, улица почиње од постојеће улице Жике Беговића ( кп 635) у кп 

1820/2, затим улази у кп 1820/1. Улица се протеже дужином кп 1820/1 до 

самог краја неаведене катастарске парцеле.  

 

5. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Мутаљ“, улица почиње у кп 1807/3 између кп 1532/1 и кп 1590, протеже 

дужином кп 1807/3, затим држи правац и сече кп 1500/2 . Крај улице је у кп 

1517. 

 

6. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Соколска“, улица почиње од предложене улице „Орловац“ из тачке  4. 

члана 2. ове Одлуке (кп 1820/1) у кп 1794 којом се протеже, сече кп 207/1, кп 

207/2, враћа се у кп 1794, сече кп 12, кп 14 и завршава у кп 8/2. 

 

7. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Љука“, улица почиње од предложене улице „Орловац“ из тачке  4. члана 2. 

ове Одлуке (кп 1820/1) у кп 1180/2 којом се протеже, улази у кп 1804/2 

пратећи њен правац, сече кп 1183/4, кп 1183/12, улази у кп 1431/1 кроз коју 

се протеже, улази у кп 1793 у којој се завршава, између кп 14 и кп 18. 

 

8. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Беочинска“, улица почиње од улице Жике Беговића (кп 1974/2) у кп 

1974/2, између кп 887 и кп 1809/2, улази у кп 1974/1 пратећи њен правац и у 

којој се завршава. 

 

9. Формира се улица у к.о. Бешеновачки Прњавор којој се одређује назив 

„Каменичка“, улица почиње од предложене улице „Беочинска“ тачке  8. 

члана 2. ове Одлуке (кп 1974/1) у кп 1799/1, између кп 857/1 и кп 743, сече 

кп 862/1, кп 911/1, кп 1045, кп 1761/1, кп 1760/4, кп 1770/3 и кп 1791 у којој 

се завршава. 

 

Члан 3. 

 

У насељеном месту Бешеново утврђују се следећи називи улица и заселака: 
 

 

 

1. Формира се улица у к.о. Бешеново којој се одређује назив „Вашарска“, а 

почиње од улице Ђуковац од кп 1952/1, иде кроз кп 1950/3 и завршава се у 

кп 1950/3 уз напомену да се  улица налази између улица Ђуковац и улице 

Лединска. 

 



2. Мења се постојећа улица „Лединска“ у к.о. Бешеново тако што се 

продужава почев од кп 1950/3, иде кроз кп 1950/3 и завршава се у кп 1950/3 

код кп 1950/9. 

 

3. Формира се заселак  у к.о. Бешеново коме се одређује назив „Селиште“, а  

простире се унутар површине кп 1586. 

 

4. Формира се заселак  у к.о. Бешеново коме се одређује назив „Викенд 

насеље Мутаљ“, а простире се унутар површине кп 1053/1, кп 1053/2, кп 

1067/1 и кп 1068/1. 

 

5. Формира се заселак  у к.о. Бешеново коме се одређује назив „Виногради“, а 

простире се унутар површине кп 985/6, кп 985/5 и кп 985/1. 

 

Члан 4. 

 

У насељеном месту Босут утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Мења се постојећа улица „Сремска“ (кп 1596/2) у к.о.Босут тако што се 

продужава почев од кп 1596/1 којом се протеже до краја, између кп 960 и кп 

759/1. 

 

2. Формира се улица у к.о.Босут којој се одређује назив „Дринска“, a почиње 

од постојеће улице „Сремска“  (кп 1596/2), од кп 973 којом се протеже, 

затим улази у кп 1080/1 скреће у кп 1024 и кп 1044 кроз коју се протеже до 

кп 1056 у коју улази, затим пролази у кп 1055/1, сече кп 1595, протеже се 

кроз кп 1178 у којој се завршава код кп 1638. 

 

 

Члан 5. 

 

У насељеном месту Велики Радинци утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 

 

1. Формира се улица у к.о. Велики Радинци којој се одређује назив 

„Борачка“, а почиње од улице Маршала Тита од кп 888/1 , иде кроз кп 

888/1 и 763/13 и завршава се између кп 763/18 и кп 763/16, уз напомену да 

се улица налази између улица Маршала Тита и улице Водна. 

2. Формира се улица у к.о. Велики Радинци којој се одређује назив 

„Пионирска“, а почиње од улице Маршала Тита од кп 888/1, иде кроз кп 

1969/1 и завршава се код кп 1375/53. 



3. Формира се улица у к.о. Велики Радинци којој се одређује назив „Савска“, 

а почиње од улице Румска од кп 1170, иде кроз кп 1171 и завршава се код 

кп 753/1. 

 

4. Формира се заселак у к.о. Велики Радинци коме се одређује назив 

„Воћари“, који се простире унутар површине кп 1732, кп 1691, кп 

1694/2, кп 1695 кп, 1696/2 и кп 1696/1. 

5. Формира се заселак у к.о. Велики Радинци коме се одређује назив 

„Виногради“, који се простире на површини кп 1901. 

 

Члан 6. 

 

У насељеном месту Гргуревци утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Мења се постојећа улица „Фрушкогорска“ (кп 4052) у к.о. Гргуревци тако 

што се продужава почев на граници кп 4052 и кп 4066, протеже се кп 4066 

затим пролази кроз кп 1115/2 и 272/2 ( паралелно са кп 4066), затим се враћа 

у кп 4066 и протеже се кроз њу до кп 306/4 где се и завршава. 

 

2. Мења се постојећа улица „Партизанска“ (кп 936) у к.о. Гргуревци тако што 

се продужава и почиње у кп 4077/2, између кп 974 и кп 975/1. Улица се 

протеже кп 4077/2, пролази кроз кп 306/6, кп 306/1, кп 306/39 и завршава 

спојивши се са  Фрушкогорском улицом из тачке 1. члана 6. ове Одлуке (кп 

4066). 

 

3. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Брњаковац“, а 

почиње у кп 4067, између кп 1598 и кп 1586. Улица се протеже кп 4067, 

пролази дуж кп 4081, кп 4063 којом се протеже до краја где се завршава 

између кп 43/2 и кп 185/1 (к.о. Манђелос). 

 

4. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Устаничка“, а 

почиње  од улице „Палих бораца“ (кп 4048/1), почиње између кп 826 и кп 

4096, протеже се кп 4048/2, завршава се у истоименој катастарској парцели 

између кп 768 и кп 4097. 

 

5. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Пробусовац“ , а 

почиње од улице Милана Мишчевића ( кп 4074/1), почиње у кп 4074/1, 

између кп 614 и кп 805, протеже се кп 4074/1, пролази дуж кп 4074/2, 

завршава се у истоименој катастарској парцели између кп 491 и кп 493. 

 

6. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Ајмаш“, а 

почиње на граници са суседним насељеним местом Шуљам, почиње у кп 

4076 којом се протеже до краја, завршава се између кп 415/1 и кп 455. 

 



7. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Борачка“, а 

почиње од улице „Партизанска“ из тачке 2. члана 6. ове Одлуке (кп 4077/2), 

почиње у кп 542, између кп 530 и кп 576, протеже се кп 542, сече кп 514/1, 

кп 505 и завршава се у кп 285. 

 

8. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Савска“, а 

почиње од улице Водна (кп 4046/1), почиње у кп 4079/1, између кп 2044 и кп 

1704, протеже се кп 4079/2, кп 4065/2 у којој се и завршава, између кп 152 и 

кп 155. 

 

9. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Доља“,  а 

почиње  од улице Марко-Перичин Камењар (кп 4070/1), почиње у кп 4070/1, 

између кп 1808 и кп 1212, протеже се кп 4070/2, кп 4069 у којој се и 

завршава, између кп 265 и кп 190/3. 

 

10. Формира се улица у к.о. Гргуревци којој се одређује назив „Ђурђевац“, а 

почиње у кп 4068, између кп 1628 и кп 1599, протеже се кп 4068 у којој се и 

завршава, између кп 125 и кп 94. 

 

11. Формира се заселак у к.о. Гргуревци коме се одређује назив „Селиште“, а 

простире се унутар површине оивичен кп 2848, кп 2861, кп 2859 и део кп 

2856. 

12. Формира се заселак у к.о. Гргуревци коме се одређује назив „Попов чот“, а 

простире се унутар површине кп 28, кп 4066 и кп 30. 

13. Формира се заселак у к.о. Гргуревци коме се одређује назив „Равни гај“, а 

простире се унутар површине кп 4033/2. 

14. Формира се заселак у к.о. Гргуревци коме се одређује назив „Станишића 

салаш“, а простире се унутар површине кп 3253. 

15. Формира се заселак у к.о. Гргуревци коме се одређује назив „Дуждевића 

салаш“, а простире се унутар површине кп 3699. 

16. Формира се заселак у к.о. Гргуревци коме се одређује назив „Задруга“, а 

простире се унутар површине кп 2162. 

 

Члан 7. 

 

У насељеном месту Дивош утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Мења се постојећа улица „Фрушкогорска“ (кп 7732) у к.о. Дивош тако 

што се продужава између кп 3435/3 и кп 2885. Улица се протеже свом 

својом дужином у кп 7698, делом улази у кп 1827 и враћа се у кп 7698. Крај 

улице је у кп 7698, а између кп 410 и кп 1992/3. 



 

2. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Фрушкорског 

одреда“,  која почиње на граници са суседним насељеним местом Ердевик 

у кп 439, протеже се наведеном катастарском парцелом, сече кп 425, кп 240 

и кп 7704, улази у кп 7701/4 којом се протеже, затим улази у кп 7701/1 и 

завршава се на граници са суседним насељеним местом Шишатовац. 

 

3. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Панонска“,  која 

полази од предложене улице „Фрушкогорског одреда“ из тачке 2. члана 7. 

ове Одлуке (кп 7701/4) почиње  код кп 2036/1, затим прелази у кп 7737 

којом се протеже свом својом дужином. Крај улице је у кп 7737, а између 

кп 2146/1 и кп 2126. 

 

4. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Соколска“, а 

почиње од предложене улице„Фрушкогорског одреда“ из тачке 2. члана 7. 

ове Одлуке (кп 112), из кп 112 улази у кп 7698 којом се и протеже, затим 

улази у кп 139 у којој се и завршава између кп 140 и кп 141. 

 

5. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Златарска“, а 

почиње од предложене улице „Фрушкогорског одреда“ из тачке 2. члана 7. 

ове Одлуке (кп 7704), улица почиње од кп 376 којом се протеже и завршава 

између кп 315/1 и кп 315/5. 

 

6. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Голијска“, а 

почиње од предложене улице „Фрушкогорског одреда“ из тачке 2. члана 7. 

ове Одлуке (кп 7704), улица почиње од кп 7703 којом се протеже и 

завршава између кп 62 и кп 216. 

 

7. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Космајска“, а 

почиње од предложене улице „Фрушкогорског одреда“ из тачке 2. члана 7. 

ове Одлуке (кп 7704), улица почиње од кп 7699 којом се протеже и 

завршава између кп 299 и кп 236. 

 

8. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Бранка 

Радичевића“, а почиње од кп 7709 на граници суседног насељеног места 

Стара Бингула, протеже се границом насељеног места Стара Бингула кроз 

кп 7709, улази у кп 7715 којом се протеже и завршава на граници 

насељеног места Стара Бингула код кп 4391, уз напомену да део улице  

постоји у адресном регистру под називом Бранко Радичевић за насељено 

место Стара Бингула. 

 

9. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Омладинска“, а 

почиње од улице Слобода (кп 7691), почиње у кп 7734 којом се протеже, 



сече и кп 2790, кп 2756 затим улази у кп 7734 којом се протеже до краја кп 

1963/1. 

 

10. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Радничка“, а 

почиње од улице Слобода (кп 7691), почиње у кп 3736 којом се протеже до 

краја кп 2253.  

 

11. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Планинска“, а 

почиње на граници са суседним насељеним местом Шишатовац у кп 7745, 

пролази кроз кп 2467, протеже се кп 2467 и завршава у кп 2467, између кп 

2497 и кп 2461. 

 

12. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Рудничка“, а 

почиње од предложене улице „Фрушкогорска“ из тачке 1. члана 7. ове 

Одлуке ( кп 7698), улица почиње у кп 7707 којом се протеже и завршава на 

граници са суседним насељеним местом Стара Бингула. 

 

13. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Гочка“, а почиње 

од предложене улице „Рудничка“ из тачке 12. члана 7. ове Одлуке (кп 

7707), улица почиње у кп 1448 којом се протеже,  затим улази у кп 1457 

којом се протеже до кп 7710 у којој се и завршава на граници са суседним 

насељеним местом Стара Бингула у предложеној улици  „Бранка 

Радичевића“ из тачке 8. члана 7. ове Одлуке (кп 7709). 

 

14. Формира се улица у к.о. Дивош којој се одређује назив „Бингулски пут“, а 

почиње у кп 485, између кп 486/2 и кп 484/2. Улица се протеже кроз кп 485 

и завршава између кп 468/5 и кп 1320. 

15. Формира се заселак у к.о. Дивош коме се одређује назив „Шумски гај“  

који  се простире унутар површине ограничене катастарским парцелама 

3639, кп 3671, кп 1757, кп 1752, кп 1820, кп 3435/1, кп 4012 и кп 3628. 

 

 

 

Члан 8. 

 

У насељеном месту Засавица I утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Формира се улица у насељеном месту Засавица I којој се одређује назив 

„Забран“,  а почиње између кп 2029/2 и кп 4910 у кп 4911 кроз коју се и 

протеже, сече кп 4908/2, и улази у кп 1641 кроз коју се протеже, завршава се 

између кп 1605/14 и кп 1640, а све у к.о.Засавица. 

 



2. Мења се постојећа улица „Пеке Дапчевића“ (кп 4920/1) у насељеном месту 

Засавица  I тако што се продужава почев од кп 4920/3, између кп 3206 и кп 

3202, сече кп 3208/3, кп 4920/5 до границе са суседним насељеним местом 

Засавица II, а све у к.о.Засавица. 

 

3. Мења се постојећа улица „Војвођанска“ (кп 4908/1) у  насељеном месту 

Засавица I тако што се продужава почев од  кп 4908/2, између кп 1810 и кп 

1687, улица се протеже кп 4908/2 до краја, спојивши се са улицом „Забран“ 

из тачке 1. члана 8. ове Одлуке, а све у к.о.Засавица. 

4. Формира се улица у  насељеном месту Засавица I којој се одређује назив 

„Ваљевачки пут“, а почиње у кп 3893, између кп 3892 и кп 3894, улица се 

протеже кп 3893 до краја, између кп 3899 и кп 3866, а све у к.о.Засавица. 

5. Формира се улица у насељеном месту Засавица I којој се одређује назив 

„Панонска“, а почиње од улице Војвођанска (кп 4908/1), почиње у кп 

4917/1, између кп 2831/1 и кп 2829, протеже се кп 4917/1, кп 4917/2 у којој 

се и завршава, између кп 2771/1 и кп 2553, а све у к.о.Засавица. 

 

6. Формира се заселак у насељеном месту Засавица I коме се одређује назив 

„Бара“ , а простире се унутар површине оивичен кп 4624, кп 4929/1, 4596, 

кп 4617 и кп 4623, а све у к.о.Засавица. 

 

Члан 9. 

 

У насељеном месту Засавица II утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

1. Формира се улица у насељеном месту Засавица II којој се одређује назив 

„Пеке Дапчевића“. Улица почиње у кп 3284/4, између кп 3284/2 и кп 

3284/3, сече кп 3279/3, кп 3271/4, кп 3317/3, завршава се на почетку улице 

Александра Марковића (кп 4898/1), а све у к.о. Засавица. 

 

2. Мења се постојећа улица „Александра Марковића“ (кп 475/2) у 

насељеном месту Засавица II тако што се продужава почев  кп 475/3, између 

кп 475/1 и кп 475/2, сече кп 472/7, пролази кроз кп 472/3, сече кп 404/3, кп 

397/2, пролази кроз кп 4898/2 кроз коју се протеже до краја, завршава се на 

граници са суседним насељеним местом Мачванска Митровица, а све у к.о. 

Засавица. 

 

3. Формира се улица у насељеном месту Засавица II којој се одређује назив 

„Рибарска“, а почиње од улице Александра Марковића (кп 4898/4). Улица 

почиње у кп 1553, сече кп 153/3, кп 570/3, кп 45/3,кп 617/6, кп 738/3, кп 

824/3, кп 1179/3 и завршава у кп 1183/3, а све у к.о. Засавица. 



4. Формира се улица у насељеном месту Засавица II којој се одређује назив 

„Ваљевачки пут“ ,а почиње у кп 3893, између кп 3892 и кп 3894, улица се 

протеже кп 3893 до краја, између кп 3899 и кп 3866, а све у к.о. Засавица. 

5. Формира се улица у насељеном месту Засавица II којој се одређује назив 

„Бурум“ ,а  почиње од предложене улице “Рибарска“ из става 3 овог 

Решења (кп 617/6), почиње у кп 617/4, пролази кроз кп 617/1, сече кп 757, 

пролази дуж кп 763, сече кп 760, кп 3, кп 12, кп 29/1, кп 42/1 и кп 80 у којој 

се и завршава, а све у к.о. Засавица. 

 

6. Формира се заселак у насељеном месту Засавица II коме се одређује назив 

„Луговац “ ,а простире се унутар површине ограничене катастарским 

парцелама 3452, кп 3462/1, кп 3472 и кп 3633, а све у к.о. Засавица. 

7. Формира се заселак у насељеном месту Засавица II коме се одређује назив 

„Мочвара“ , а простире се унутар површине ограничене катастарским 

парцелама 3698, кп 3694, кп 3629 и кп 3627, а све у к.о. Засавица. 

 

 

Члан 10. 

 

У насељеном месту Јарак утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Мења се постојећа улица „Гробљанска“, у к.о.Јарак тако што се продужава 

почев од кп 946 и кп 1275/1. Улица се протеже свом својом дужином у кп 

1523/1. Крај улице је на граници насељеног места, а између кп 1525 и кп 

1571. 

 

Члан 11. 

 

У насељеном месту Кузмин утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Meња се постојећа улица „Змај Јовина“ (кп 2578) у к.о. Кузмин тако што 

се продужава, а почиње између  кп  2968/2 и кп 3234 протеже се кп 5416  и 

иде до самог њеног краја где се и завршава, између кп 3216 и кп 2972. 

2. Мења се постојећа улица „Железничка“ (кп 357) у к.о. Кузмин тако што се 

продужава почев од кп  2793/4 протеже се кп 2792/2 затим прелази у кп 

5409, прелази пругу и подвожњак и наставља кп 5408/1, прелази у 5407 и 

завршава, између кп 12083/4 и кп 12106. 

3. Мења се постојећа улица „Филипа Вишњића“(кп 2583)  у к.о. Кузмин 

тако што се продужава почев од  кп  5425 којом се и протеже, затим 

прелази у кп 5424, кп 5423 и кп 5422/1 где се и завршава, између кп 3635 

и кп 3679/2. 



4. Мења се постојећа улица „Вука Караџића“ (кп 2614) у к.о. Кузмин тако 

што се продужава почев од  кп  5429 између кп 2359 и кп 4233 којом се и 

протеже свом својом дужином и завршава, између кп 5166 и кп 4872. 

 

5. Формира се заселак у к.о. Кузмин коме се одређује назив „Задруга“, а 

простире се унутар површине кп 3533/3, кп 3533/4  и кп 3533/7. 

6. Формира се заселак у к.о. Кузмин коме се одређује назив „Блажевци“, а  

простире се унутар површине кп 5414/3, кп 3016/4  и кп 3016/14. 

7. Формира се заселак у к.о. Кузмин коме се одређује назив 

„Фрушкогорци“, а  простире се унутар површине кп 12539 и кп 12540. 

8. Формира се заселак у к.о. Кузмин коме се одређује назив „Бок“, а 

простире се унутар површине кп 4976/4, кп 4976/3  и кп 5008/7. 

 

Члан 12. 

 

У насељеном месту Лаћарак утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Формира се улица у к.о. Лаћарак којој се одређује назив „Ливадска“, 

почиње у кп 4927/1, између кп 2736 и кп 2754, протеже се кп 4927/1, 

пролази кроз кп 4930, кп 4935 и улази у кп 4964, где се и завршава, између 

кп 2902/7 и кп 2885/3. 

 

2. Мења се постојећа улица „Вардина“ (кп 4818/1) у к.о. Лаћарак тако што се 

продужава  и спаја се са предложеном улицом „Савски кеј“ из става 17. овог 

Решења (кп 5347). Улица почиње у кп 5271/1, сече кп 4822/2, протеже се кп 

4823/2, сече кп 4823/4 и завршава у кп 5347. 

 

3. Мења се постојећа улица „Железничка“ (кп 5275/1) у к.о. Лаћарак тако што 

се продужава почев од кп 5271/1, пролази кроз кп 5274/1, кп 5273/1, где се и 

завршава, између кп 4357/2 и кп 4843/1. 

 

4. Мења се постојећа улица „Триве Витасовића“ (кп 5306/1) у к.о. Лаћарак 

тако што се продужава почев од кп 5306/1, између кп 4605/1 и кп 4700/23, 

протеже се кп 5306/1 у којој се и завршава, између кп 4612/3 и кп 4700/144. 

 

5. Мења се постојећа улица „Пинкијева“ (кп 4612/3) у к.о. Лаћарак  тако што 

се продужава почев од  кп 4612/3, између кп 4612/16 и кп 4612/2, протеже се 

кп 4612/3 у којој се и завршава, између кп 4612/6 и кп 4612/2. 

 

6. Формира се улица у к.о. Лаћарак којој се одређује назив „Ђачка“, спаја 

улицу Војвођански канал ( кп 5322) и улицу Пинкијева ( кп 4608/3). Улица 

почиње у кп 5165/1, између кп 4557/9 и кп 4602/6, сече кп 4557/8, кп 4556/2, 



кп 5165/1 и завршава у кп 4608/3 спојивши се са улицом Пинкијева (кп 

4608/3). 

7. Формира се улица у к.о. Лаћарак којој се одређује назив „Омладинска“, као 

продужетак улице „Митровачка“ (кп 5276). Улица почиње од  кп 5276 код 

кп 4699/8, протеже се кп 5276 до границе са суседним насељеним местом 

Сремска Митровица. 

 

8. Мења се постојећа улица „Кикина“ (кп 4338/15) у к.о. Лаћарак тако што се 

продужава и спаја са улицом Железничка (кп 5275/1). Улица почиње у кп 

4338/8, између кп 4338/9 и кп 4338/11, протеже се кп 4338/8, пролази кроз кп 

4338/10 и кп 4338/7 и завршава на граници са кп 5275/1 ( улица 

Железничка). 

 

9. Мења се постојећа улица „Сремска“ (кп 2667/1) у к.о. Лаћарак  тако што се 

продужава почев кп 2667/1, између кп 1427/1 и кп 1663/1, протеже се кп 

2667/1, сече кп 3703/42, пролази кроз кп 3703/28, у којој се завршава, између 

кп 5190/1 и кп 3703/32, спаја са предложеном улицом „Гаврила Принципа“ 

из тачке 15. члана 12. ове Одлуке. 

 

10. Мења се постојећа улица „Карађорђева“ (кп 2669/2) у к.о. Лаћарак тако 

што се продужава почев  од кп 2669/2, између кп 2670 и кп 2668 ( улица 

Ниска). Улица се протеже кп 2669/2, пролази кроз кп 2669/1, кп 3703/144 у 

којој се завршава код кп 3703/32. 

11. Формира се улица у к.о. Лаћарак  којој се одређује назив „Петра Кочића“, 

почиње од улице Планинска (кп 3703/1). Улица почиње у кп 3703/39 код кп 

1858/1. Улица се протеже кп 3703/39, сече кп 3703/37, кп 3703/35, улази у кп 

3703/104 којом се протеже до краја спојивши се са предложеном улицом 

„Гаврила Принципа“ из тачке 15. члана 12. ове Одлуке (кп 3703/105). 

 

12. Мења се постојећа улица „Планинска“ (кп 5290) у к.о. Лаћарак  тако што 

се продужава почев од кп 5290 код кп 4489/2. Улица се протеже кп 5290, 

сече кп 3703/39, кп 3703/37, пролази кроз кп 3703/45, кп 3703/105 којом се 

протеже до краја спојивши се са предложеном улицом „Кнеза Лазара“ из 

тачке 13. члана 12. ове Одлуке (кп 3703/74). 

13. Формира се улица у к.о. Лаћарак  којој се одређује назив „Кнеза Лазара“, 

спаја постојећу улицу „Карађорђева“ из тачке 10. члана 12. ове Одлуке (кп 

2669/1) и постојећу улицу „Планинска“ из тачке 12. члана 12. ове Одлуке 

(кп 3703/15). Улица почиње у кп 3703/106 којом се протеже до краја код кп 

3703/105.  

14. Формира се улица у к.о. Лаћарак  којој се одређује назив „Панонска“, 

почиње од постојеће улице „Сремска“ из тачке 9. члана 12. ове Одлуке (кп 

3703/42). Улица почиње у кп 2667/1 којом се протеже, пролази кроз кп 

3704/13 спојивши се са улицом Школска (кп 3704/13) код кп 1261. 



15. Формира се улица у к.о. Лаћарак  којој се одређује назив „Гаврила 

Принципа“, почиње у кп 5190/1, између кп 1799/1 и кп 3659/7, протеже се 

кп 5190/1, пролази кроз кп 3703/32 и улази у кп 3703/105, где се и завршава 

код кп 3703/103. 

16. Мења се постојећа улица „Ниска“ (кп 2651)  у к.о. Лаћарак тако што се 

продужава почев од кп 2648 којом се протеже, улази у кп 3706 којом се 

протеже до краја код кп 3728/3. 

17. Формира се улица у к.о. Лаћарак  којој се одређује назив „Савски кеј“, 

почиње од границе са суседним насељеним местом Сремска Митровица у 

кп 5347 којом се протеже, пролази кроз кп 5348, кп 5349 у којој се и 

завршава код кп 4259/1. 

18. Формира се улица у насељеном месту Лаћарак  којој се одређује назив 

„Манђелошки пут“, почиње од Фрушкогорске улице (кп 5940/1, КО 

Сремска Митровица). Улица почиње у кп 9051/1, пролази кроз кп 9051/3, кп 

9051/5, кп 9048/2 и кп 9048/1 у којој се завршава на граници са суседним 

насељеним местом Лаћарак све у КО Сремска Митровица. 

19. Формира се заселак у насељеном месту Лаћарак коме се одређује назив 

„Шумице“,  простире се унутар дела површине кп 3469/1, кп 3448/2, кп 

5119/2 и кп 3470/1 све у КО Лежимир.  

20. Формира се улица у насељеном месту Лаћарак  којој се одређује назив 

„Лаћарачка“. Улица почиње у кп 5318/2, између кп 4700/137 и кп 9227 

(КО Сремска Митровица), протеже се кп 5318/2 у којој се и завршава, 

између кп 9220/8 (КО Сремска Митровица) и кп 4700/206, а све у КО 

Лаћарак. 

 

Члан 13. 

 

У насељеном месту Лежимир утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

1. Формира се улица у к.о.Лежимир којој се одређује назив „Косовац“, а 

почиње од предложене  улице „Планинска“  из тачке 12. члана 13. ове 

Одлуке (кп 5295/1), између кп 903 и кп 1137,  протеже се кп 1158 затим 

прелази у кп 1199 кроз коју се креће све до кп 886/1, затим се протеже 

границом кп 884/6 и кп 885/2 и завршава се на граници кп 884/2 и кп 885/1. 

2. Формира се улица у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Браће 

Југовића“, улица почиње од предложене  улице „Косовац“  из тачке 1. 

члана 13. ове Одлуке (кп 1199), између кп 891/1 и кп 893/2,  протеже се кп 



891/11 затим прелази у кп 828/10, сече кп 831/3, кп 850/2, кп 835 и улази у 

кп 839/1 код кп 839/4, завршава се у кп 839/1 код кп 839/5. 

3. Формира се улица у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Косовке 

девојке“, почиње од предложене  улице „Косовац“  из тачке 1. члана 13. ове 

Одлуке (кп 1199), између кп 887/3 и кп 887/1 кроз коју се протеже све до кп 

887/4 коју сече и прелази у кп 877 где се и завршава на граници са кп 829. 

4. Формира се улица у к.о.Лежимир којој се одређује назив „Милоша 

Обилића“, улица почиње од предложене  улице „Косовац“  из тачке 1. 

члана 13. ове Одлуке (кп 1158), између кп 1136/2 и кп 903 коју и сече и 

прелази у кп 696. Улица се креће дужином кп 696 све до кп 809 , у коју и 

скреће, затим пролази кроз кп 809/5 и завршава се у кп 808. 

5. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Голијска“, 

улица почиње од предложене  улице „Планинска“  из тачке 12. члана 13. ове 

Одлуке (кп 5295/1), између кп 922 и кп 624/4. Улица се протеже кп 5310, 

целом њеном дужином и завршава се у кп 729. 

6. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Југ Богдана“, 

почиње у кп 5303/1, између кп 1392 и кп 1196. Улица свом својом дужином 

се протеже кроз кп 5303/1 и завршава између кп 1240 и кп 250. 

7. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Ратарска“, 

почиње од предложене  улице „Планинска“  из тачке 12. члана 13. ове 

Одлуке (кп 5295/1), између кп 924/1 и кп 934. Улица се протеже кроз кп 932, 

завршава се у кп 5288/1 између кп 929 и кп 930. 

8. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Водна“, почиње 

од предложене  улице „Планинска из тачке 12. члана 13. ове Одлуке (кп 

5295/1) код кп 984, кроз коју и пролази описана улица, затим сече кп 988, 

кп 973, кп 1035, кп 1052 и завршава се на граници кп 1051 и кп 1050. 

9. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Банијска“, 

почиње од кп 5295/1, између кп 620/2 и кп 611/1. Улица се протеже кроз кп 

636 затим прелази у кп 641/9, завршава се на граници кп 641/8 и кп 650/1. 

10. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Кордунска“, 

почиње у кп 5295/1 код кп 565. Улица се протеже кроз кп 5295/1 затим 

прелази у кп 405/10 из које улази у кп 714/10 где се и завршава између кп 

714/9 и кп 713/1. 

11. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Марка 

Краљевића“, почиње од предложене  улице „Југ Богдана“ из тачке 6. члана 



13. ове Одлуке (кп 5311) на граници са кп 5303/1. Улица се протеже кроз кп 

5311 и завршава се на њеном крају (кп 5311) између кп 740 и кп 1235/1. 

12. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Планинска“, 

која почиње од  улице Маршала Тита (кп 5296), продужава се од границе кп 

5296 и кп 5295/2, кроз коју се и протеже, затим улази у кп 5295/1 и иде кроз 

њу до кп 565 где се и завршава. 

13. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Водоводна“, а 

почиње од предложене  улице „Планинска“  из тачке 12. члана 13. ове 

Одлуке (кп 5295/1), пролази кроз кп 558, кп 551, затим улази у кп 5308, кроз 

коју се креће до кп 463/4 где је и њен крај. 

14. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Крајишка“,а 

почиње од предложене улице „ Банијска “ из тачке 9. члана 13. ове Одлуке 

(кп 636), почиње у кп 595, између кп 600/4 и кп 637, протеже се кп 595, 

пролази границом кп 596 и кп 594/1, пролази кроз кп 593/4 и кп 593/3 и 

завршава спојивши се са предложеном улицом „Кордунска “  из става 10 

овог Решења (кп 405/10). 

15. Формира се улица  у к.о. Лежимир којој се одређује назив „Личка“,а улица 

почиње од предложене улице  „Банијска“ из тачке 9. члана 13. ове Одлуке 

(кп 636), почиње у кп 606 којом се протеже до краја, завршава се између кп 

607/1 и кп 605. 

16. Формира се заселак  у к.о. Лежимир коме се одређује назив „Чалмански 

друм“, а простире  се унутар површине кп 5259, кп 5262, кп 5263 и кп 5265. 

17. Формира се заселак  у к.о. Лежимир коме се одређује назив „Багрењак“, а 

простире  се унутар површине ограничене кп 1076, кп 1011, кп 1005/5, кп 

997, кп 510, кп 523/1. 

 

Члан 14. 

 

У насељеном месту Манђелос утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

 

1. Мења се постојећа улица „Саве Согића“ (кп 1144/18) у к.о. Манђелос тако 

што се продужава почев од границе кп 1144/18 и кп 949, кроз коју се и 

протеже, затим улази у кп 944 и кп 946 иде кроз њу до кп 952 где се и 

завршава. 

 

2. Мења се постојећа улица „Фрушкогорска“ (кп 1411) у к.о. Манђелос тако 

што се продужава од кп 1411, између кп 863/4 и кп 1144/18, улица се 



протеже кп 1411, пролази дуж кп 895, кп 798 кроз коју се и протеже свом 

својом дужином. Крај улице је у кп 798 између кп 20 и кп 18/1. 

3. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Каменичка“, 

а почиње од границе кп 53 и кп 58/4, протеже се границом кп 60 и кп 59/1, 

затим прелази у кп 60, улази у кп 2451, сече постојећу улицу „Саве 

Согића“ из тачке 1. члана 14. ове Одлуке и прелази у кп 402 кроз коју се 

протеже, затим прелази у кп 267, сече кп 129 и завршава се у кп 127. 

4. Мења се постојећа улица „Манђелошки пут“ (кп 1778) у к.о. Манђелос 

тако што се продужава од границе кп 1778 и кп 1678, улица се и протеже 

кп 1678 до краја који је између кп 2181/3 и кп 2343/1. 

5. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Рудничка“, а 

почиње од предложене улице „ Копаоничка из тачке 15. члана 14. ове 

Одлуке (кп 2454). Улица почиње у кп 2456, између кп 85/2 и кп 89/2, 

улица се и протеже кп 2456 до краја спојивши се са предложеном улицом 

„Савска“ из тачке 13. члана 14. ове Одлуке. 

6. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Тополска“, а 

почиње од предложене улице „Гочка“ из тачке 10. члана 14. ове Одлуке 

(кп 2454). Улица почиње у кп 361, између кп 503 и кп 365, улица се и 

протеже кп 361 до краја спојивши се са предложеном улицом „ Гочка “из 

тачке 10. члана 14. ове Одлуке (кп 2454). 

7. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Голијска“, 

која спаја постојећу улицу „Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове 

Одлуке и предложене улице “Озренска“ из тачке 8. члана 14. ове Одлуке, 

почиње од кп 798 између кп 735/5 и кп 733/4, протеже се кп 2461 и 

завршава се код кп 2460. 

8. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Озренска“,а 

почиње од кп 801 и протеже се кп 799, затим улази у кп 2460 кроз коју се 

протеже свом својом дужином и завршава код постојеће улице 

„Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове Одлуке између кп 737 и кп 475. 

9. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Златарска“,а 

почиње од постојеће улице „Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове 

Одлуке (кп 798) у кп 477 кроз коју се протеже до краја и прелази у кп 470 

где се и завршава. 

10. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Гочка“,а 

почиње од постојеће улице „Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове 

Одлуке (кп 798) у кп 2454 кроз коју се протеже целом својом дужином и 



завршава се код кп 402 где се спаја са предложеном улицом „Каменичка“из 

тачке 3. члана 14. ове Одлуке.  

11. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Ђердапска“, а 

почиње од кп 300 и протеже се дуж кп 301/2, затим прелази у кп 311 кроз 

коју се протеже целом својом дужином и завршава у кп 267 где се спаја са 

предложеном улицом „Каменичка“ из тачке 3. члана 14. ове Одлуке. 

12. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Ибарска“,а 

почиње од постојеће улице „Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове 

Одлуке ( кп 798) протеже кп 23/6, сече кп 23/1 и завршава се између кп 38/5 

и кп 39/5. 

13. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Савска“,а 

почиње од постојеће улице „Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове 

Одлуке (кп 798) протеже кп 2453 свом својом дужином и завршава се код 

кп 3. 

14. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Тимочка“,а 

почиње од постојеће улице „Фрушкогорска“ из тачке 2. члана 14. ове 

Одлуке (кп 798) протеже се кп 938 прелази у кп 939 и протеже се наведеном 

кп свом својом дужином до кп 605 где се и завршава. 

15. Формира се улицау к.о. Манђелос којој се одређује назив „Копаоничка“,а 

почиње од предложене улице „Каменичка“ из тачке 3. члана 14. ове Одлуке 

(кп 267) протеже се кп 2454 свом својом дужином до кп 109/3 где се и 

завршава. 

16. Формира се улицау к.о. Манђелос којој се одређује назив „Брњаковац“,а 

почиње у кп 2448, између кп 602 и кп 1522 (КО Гргуревци), протеже се кп 

2448 свом својом дужином где се и завршава, између кп 185/3 и кп 44/1 (КО 

Гргуревци).  

17. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Језерска“,а 

почиње у кп 1050/4, сече кп 1051/5, кп 1052/2, кп 1055/10, пролази кроз кп 

1098, протеже се кп 1967 у којој се завршава, између кп 2002 и кп 1967/8. 

18. Формира се улица у к.о. Манђелос којој се одређује назив „Хиландарска“, 

а почиње од улице Саве Согића (кп 1144/67), почиње у кп 1144/67, између 

кп 1144/121 и кп 1900/4, протеже се кп 1900/3 у којој се завршава, између кп 

1900/23 и кп 1900/1. 

19. Формира се заселак у к.о. Манђелос коме  се одређује назив „Капедомски“, 

а простире се унутар површине кп 2295, кп 2285 и кп 2296. 



20. Формира се заселак у к.о. Манђелос коме  се одређује назив „Водни“,а 

простире се унутар површине кп 1818, кп 1819/1 и кп 1819/2. 

21. Формира се заселак у к.о. Манђелос коме  се одређује назив „Манђелошки 

до“, а простире се унутар површине кп 1638 кп 1548, кп 1641/3 и кп 1641/4. 

 

Члан 15. 

 

У насељеном месту Мартинци утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

 

1. Формира се улица у к.о. Мартинци којој се одређује назив „Омладинска“, а 

почиње од улице Партизанска (кп 7157/1) од кп 7156/1,  затим улази у кп 

4168/1, сече кп 4167 и враћа се у кп 7156/1 у којој се завршава, између кп 

4154 и кп 6518. 

2. Мења се постојећа улица „Јованке Габошац“ (кп 6503) у к.о. Мартинци 

тако што се продужава почев од кп 7016 између кп 1 и кп 3495/1, протеже се 

кп 7016 и завршава у њој између кп 8/3 и кп 3497. 

3. Мења се постојећа улица „Крајишка“ у к.о. Мартинци тако што се 

продужава почев од постојеће улице Јованке Габошац (кп 6503), почиње у 

кп 6504 којом се протеже затим улази у кп 6508 ( део постојеће улице 

Крајишка) и завршава се између кп 402/2 и кп 128. 

4. Формира се улица у к.о. Мартинци којој се одређује назив „Цветна“, а 

почиње од постојеће улице Сремска (кп 6555), почиње у кп 6564 којом се 

протеже, затим улази у кп 6563 онда скреће у кп 6559 у којој се и завршава  

између кп 1491/3 и кп 1482. 

5. Формира се улица  у к.о. Мартинци којој се одређује назив „Рибарска“, а 

почиње од улице „Војвођанске“ из тачке 7. члана 15. ове Одлуке (кп 7589). 

Улица почиње у кп 7589 између кп 6085/2 и кп 6039/2. Улица се протеже кп 

7589, улази у кп 7571 којом се протеже затим улази у кп 7467 кроз коју се 

креће. Прелази у кп 7451/2 и враћа се у кп 7571 којом се протеже до краја, 

до границе насељеног места Лаћарак. 

6. Формира се улица у к.о. Мартинци  којој се одређује назив „Панонска“, а 

почиње од кп 6101, затим сече кп 6098, кп 6093, кп 6090, улази у кп 6085 

кроз коју се протеже и улази у кп 6495 кроз коју се протеже до краја, између 

кп 6023/2 и кп 6013. 



7. Мења се постојећа улица „Војвођанска“ (кп 7162/7) у к.о. Мартинци тако 

што се продужава и спаја постојећу улицу Николе Радојчића ( кп 2601) из 

суседног насељеног места Кузмин. Улица почиње у кп 7162/1 између кп 

4291 и кп 3423, протеже се кп 7162/1 до краја, на граници са суседним 

насељеним местом Кузмин. 

8. Формира се улица у к.о. Мартинци којој се одређује назив „Задружна“, а 

почиње од постојеће улице Путничка (кп 6501), почиње у кп 7024, сече кп 

6948/3, кп 6874/3 затим улази у кп 6874/1 којом се протеже до краја, између 

кп 3544 и кп 3121. 

9. Формира се заселак у к.о. Мартинци коме се одређује назив „Петровци“,а 

простире се унутар површине кп 3783/14 и кп 3783/15. 

10. Формира се заселак у к.о. Мартинци коме се одређује назив „Међош“,а 

простире се унутар површине кп 3182/2 и кп 3218/23. 

11. Формира се заселак у к.о. Мартинци коме се одређује назив „Новаковац“,а 

простире се унутар површине кп 4851/2 и кп 4852/2. 

Члан 16. 

 

У насељеном месту Мачванска Митровица утврђују се следећи називи улица 

и заселака: 

 

1. Формира се улица у к.о. Мачванска Митровица којој се одређује назив 

„Бродарска“, а почиње од предложене улице „Копаоничка“ (кп 1222) из 

тачке 5. члана 20. ове Одлуке. Улица почиње у кп 1222, између кп 1183 и кп 

1184, протеже се дуж кп 1222 целом својом дужином и завршава на граници 

са суседним насељеним местом Салаш Ноћајски, а све у КО Мачванска 

Митровица.  

2. Формира се улица у к.о. Мачванска Митровица којој се одређује назив 

„Копаоничка“ . Улица почиње од већ постојеће улице Браће Ћулибрк (кп 

987), код кп 593, улица сече кп 985/1 и продужава у кп 1222 и кп 1221 у 

којој се завршава на граници са суседним насељеним местом Салаш 

Ноћајски, а све у КО Мачванска Митровица. Улица „Копаоничка“ је 

заједничка са улицом „Копаоничка“ из тачке 5. члана 20. ове Одлуке. 

3. Формира се улица у к.о. Мачванска Митровица којој се одређује назив 

„Косовска“, која спаја већ постојеће улице Светог Саве, Милоша Обилића 

и продужава у кп 1092/14, почиње од кп 4404 и пролази целом својом 

дужином кроз кп 1090 и кп 1092/14 где се и завршава. 

4. Формира се улица  у к.о. Мачванска Митровица којој се одређује назив 

„Ђачка“, а почиње од улице 28. август (кп 986), почиње у кп 634/1, између 



кп 652 и кп 654/1. Протеже се кп 634/1 и кп 633/2 у којој се завршава, између 

кп 633/8 и кп 975/1. 

 

 

Члан 17. 

 

У насељеном месту Ноћај утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

1. Мења се постојећа улица „Милорада Јеликића“ (кп 1670/1) у к.о. Ноћај 

тако што се продужава почев од   кп 5157, између кп 3954 и кп 3953. Улица 

се протеже кроз кп 5262 и завршава се на крају кп 5262. 

2. Формира се улица у к.о. Ноћај којој се одређује назив „Церска“, а почиње 

од улице Александра Мијаиловића (кп 1651). Улица почиње у кп 5064, 

између кп 3028 и кп 778, протеже се кп 5065 у којој се и завршава на 

граници са суседним насељеним местом Глушци. 

3. Формира се улица у к.о. Ноћај којој се одређује назив „Саџак“, а почиње у 

кп 5071, између кп 1885 и кп 1882, протеже се кп 5071, пролази кроз кп 

5070, кп 5076 којом се протеже до краја, између кп 1791 и кп 1958. 

4. Мења се постојећа улица „Александра Мијаиловића“ (кп 1650) у к.о. 

Ноћај тако што се продужава почев од  кп 5066, између кп 3126 и кп 2474, 

протеже се кп 5066 у којој се и завршава на граници са суседним насељеним 

местом Раденковић. 

5. Формира се улица  у к.о. Ноћај којој се одређује назив „Воћарска“, почиње 

од постојеће улице  „Милорада Јеликића“ из тачке 1. члана 17. ове 

Одлуке(кп 5262). Улица почиње у кп 5174, између кп 3974 и кп 3973, 

протеже се кп 5174, пролази кроз кп 5175 у којој се и завршава, између кп 

4158 и кп 4104. 

6. Формира се улица  у к.о. Ноћај којој се одређује назив „Соколска“, почиње 

од улице Милорада Јеликића (кп 1670/2). Улица почиње у кп 1671, између 

кп 1556 и кп 1554, пролази кроз кп 5223, кп 5224, кп 5234 у којој се и 

завршава, између кп 5028 и кп 3735. 

7. Формира се улица  у к.о. Ноћај којој се одређује назив „Тополска“, почиње 

од постојеће улице  “Милорада Јеликића“ из тачке 1. члана 17. ове Одлуке 

(кп 5262). Улица почиње у кп 5186, између кп 4359/1 и кп 4357/2, протеже се 

кп 5186, пролази кроз кп 5193, кп 5194 којом се протеже до краја, између кп 

4465 и кп 4463. 

8. Формира се заселак  у насељеном месту Ноћај коме се одређује назив 

„Преска“, а простире се унутар површине кп 3106/2 и кп 3101. 



9. Формира се заселак  у к.о. Ноћај коме се одређује назив „Шијаковић“, а 

простире  се унутар површине кп 4905. 

 

Члан 18. 

 

У насељеном месту Равње утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Формира се улица у к.о. Равње којој се одређује назив „Хајдук Вељка“, а 

почиње од улице Зеке Буљубаше (кп 1321),  почиње у кп 5028, између кп 

1233 и кп 3396, улица се протеже дуж кп 5028 и завршава се код кп 3337. 

 

2. Мења се постојећа улица „Зеке Буљубаше“ (кп 1321) у к.о. Равње тако што 

се продужава од  кп 4972, између кп 1264 и кп 1359, улица се протеже дуж 

кп 4972 до краја који је између кп 3240/1 и кп 3155. 

 

3. Формира се улица у к.о. Равње којој се одређује назив „Солунска“, а   

почиње од постојеће улице Краља Петра I (кп 1319),  почиње у кп 1324, 

између кп 469 и кп 483, улица се протеже дуж кп 1324 у којој се завршава, 

између кп 477 и кп 479. 

 

4. Формира се улица у к.о. Равње којој се одређује назив „Крфска“, а    

почиње  од постојеће улице Краља Петра I (кп 1319),  почиње у кп 636, 

између кп 635/1 и кп 637, улица се протеже кп 636, пролази дуж кп 5181 и 

кп 1328 у којој се завршава спојивши се са улицом Кнеза Милоша (кп 1327). 

5. Формира се заселак у к.о. Равње коме се одређује назив „Градац“, а 

простире се унутар површине кп 2031, кп 2029, кп 2016, кп 2017 и кп 2019. 

6. Формира се заселак у к.о. Равње коме се одређује назив „Пруд“, а  простире 

се унутар површине кп 2408, кп 2418, кп 2422 и кп 4972. 

7. Формира се заселак у к.о. Равње коме се одређује назив „Зовик“, а 

простире се унутар површине кп 3590, кп 3479, кп 3468, кп 3707 и кп 3754. 

 

 

Члан 19. 

 

У насељеном месту Раденковић утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 

 



1. Мења се постојећа улица „Баштованска“ (кп 2837) тако што се продужава 

почев од   кп 2830, између кп 1180 и кп 1178, улица се протеже дуж кп 2830 

и завршава на крају наведене катастарске парцеле. 

2. Формира се улица у к.о. Раденковић којој се одређује назив „Ливадска“, а 

почиње од улице Радетића Маре (кп 2838), почиње у кп 2839, између кп 

1097 и кп 1104, улица се протеже дуж кп 2839 и завршава на граници са 

суседним насељеним местом Ноћај.  

3. Мења се постојећа улица „Борачка“ (кп 2842/1) у к.о. Раденковић тако што 

се продужава почев од  кп 2849/1, између кп 2060 и кп 2848, улица се 

протеже дуж кп 2849/1 и завршава у њој, између кп 2828 и кп 2850. 

 

4. Мења се постојећа улица „Др Берића“ (кп 2845) у к.о. Раденковић тако што 

се продужава почев од   2846, између кп 2452 и кп 2453/1, улица се протеже 

дуж кп 2846 и завршава у њој, између кп 2686 и кп 2559. 

 

5. Мења се постојећа улица улица „Радетића Маре“ (кп 2838) у к.о. 

Раденковић тако што се продужава почев од  кп 2844, између кп 2250/1 и кп 

2304, улица се протеже дуж кп 2844 и завршава у њој, на граници са 

суседним насељеним местом Баново поље.  

 

6. Формира се улица  у к.о. Раденковић којој се одређује назив „Устаничка“, а 

почиње од улице Борачка (кп 2842/1). Улица почиње у кп 2841, између кп 

2035/1 и кп 2041, улица се протеже дуж кп 2841, пролази кроз кп 1606 у 

којој се завршава, између кп 1607 и кп 1605. 

 
 

Члан 20. 

 

У насељеном месту Салаш Ноћајски утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 
 

1. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив „Браће 

Југовића“, а која почиње од улице Цара Лазара из к.о. Мачванска 

Митровица. Улица почиње у кп 2337/2, између кп 2335/2 и 2337/1, протеже 

се кп 2337/2 свом својом дужином и завршава се код кп 4403. 

 

2. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив „Савски 

насип“, а почиње од границе са суседним насељеним местом Мачванска 

Митровица. Улица почиње у кп 4309 код кп 2364. Улица се протеже кп 4309 

свом својом дужином и завршава се на граници суседног насељеног места 

Шеварице. 

 

3. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив 

„Устаничка“, а почиње од улице Стојана Чупића (кп 1146). Улица почиње 

у кп 1146, између кп 15 и кп 199, протеже се кп 1146, пролази кроз кп 4404, 



кп 4405 и кп 4406 у којој се завршава, између кп 3088 и кп 2449, спојивши 

се са улицом „Савски насип“ из тачке 2. члана 20. ове Одлуке. 

4. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив 

„Бродарска“. Улица је продужетак улице „Бродарска“ из насељеног места 

Мачванска Митровица, почиње у кп 1222 ( КО Мачванска Митровица) 

између кп 1654 и кп 1204/1 ( КО Мачванска Митровица), протеже се дуж кп 

1222 ( КО Мачванска Митровица), кп 4470 у којој се завршава између кп 493 

и кп 1696.  

 

5. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив 

„Копаоничка“ , а почиње од границе са суседним насељеним местом 

Мачванска Митровица. Улица почиње у кп 4325, пролази кроз кп 4416, кп 

4415, кп 1649, кп 4414, кп 4423 и кп 4325 у којој се завршава код кп 1630.  

 

6. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив 

„Ливадска“ , а почиње од границе са суседним насељеним местом 

Мачванска Митровица. Улица почиње у кп 4472 код кп 1654, пролази кроз 

кп 4417 којом се протеже до краја, између кп 1509 и кп 1606.  

7. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив 

„Солунска“ , а почиње од улице Душана Достанића (кп 1150). Улица 

почиње у кп 1150, између кп 1151 и кп 1128. Улица пролази кроз кп 1158, 

кп 4494, сече кп 4342/1 и пролази кроз кп 4490 у којој се завршава између 

кп 3448 и кп 3417.  

8. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив „Церска“ , 

а почиње од улице Душана Достанића (кп 1150). Улица почиње у кп 4493, 

између кп 3284 и кп 1092. Улица пролази кроз кп 4491, кп 4488 у којој се 

завршава између кп 3416 и кп 3324. 

 

9. Формира се улица у к.о. Салаш Ноћајски којој се одређује назив 

„Златиборска“ . Улица почиње од кп 4007, у кп 4342/1. Улица се протеже 

кп 4516 до краја и завршава се на граници са суседним насељеним местом 

Ноћај, између кп 3684 и кп 3656. 

 

10. Формира се заселак у к.о. Салаш Ноћајски  коме се одређује назив „Мике 

Радовановића“, а простире се унутар површине кп 3341 и кп 3382. 

 

11. Формира се заселак у к.о. Салаш Ноћајски  коме се одређује назив „Луг“, а 

простире се унутар површине ограничене катастарским парцелама 1258, кп 

1261, кп 1321, кп 1341, кп 4420 и кп 1324. 
 

 

Члан 21. 

 

У насељеном месту Сремска Митровица утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 



 

1. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Манђелошки пут“, а почиње од Фрушкогорске улице (кп 5940/1), у кп 

9051/1, пролази кроз кп 9051/3, кп 9051/5, кп 9048/2 и кп 9048/1 у којој се 

завршава на граници са суседним насељеним местом Лаћарак. 

 

2. Мења се постојећа улица „Јарачки пут“ (кп 5982) у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од  кп 5982 којом се протеже, 

улази у кп 9083/1 и завршава се између кп 9023 и кп 9026/1. 

 

3. Мења се постојећа улица „Румски друм“ (кп 9069/1) у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од кп 9092, улази у кп 9070 којом 

се протеже, пролази кроз кп 9071 у којоj се завршава, на граници са 

суседним насељеним местом Шашинци. 

 

4. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Омладинска“, улица почиње од постојеће улице „Румски друм“ из тачке 3. 

члана 21. ове Одлуке (кп 9070). Улица почиње у кп 9070 код кп 8684/5, 

пролази дуж кп 8685 у којој се и завршава, између кп 8669/1 и кп 8689. 

 

5. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Косовска“, улица почиње од улице Девет Југовића (кп 7029/32), у кп 

7029/7, сече кп 7039/65, протеже се границом кп 7020/1 и кп 7019/1, улази у 

кп 9056/1 којом се протеже до краја до кп 7006/5. 

 

6. Мења се постојећа улица „Марка Аурелија“ (кп 9097)  у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од кп 9049/1, пролази кроз кп 

6409/1, протеже се кп 6320/3, улази у кп 9041/2 којом се протеже до краја, 

између кп 6217 и кп 6346/2. 

 

7. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Ибарска“, улица почиње од предложене улице „Марка Аурелија“ из тачке 

6. члана 21. ове Одлуке (кп 9041/2), почиње у кп 9041/2, између кп 6341 и кп 

6230/2, протеже се кп 9041/2, сече кп 6296/3, кп 6300/3, кп 6305/3, кп 

6283/28, кп 6283/21 и завршава у кп 7389/3 код кп 7391/2. 

 

8. Мења се постојећа улица „Радиначки пут“ (кп 9055/2) у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од кп 9055/1 којом се протеже и 

завршава између кп 6924 и кп 7256. 

 

9. Мења се постојећа улица „Ђуре Даничића“ (кп 431/1) у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од кп 352/2 којом се протеже и 

завршава у њој. 

 

10. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Солунска“. Улица почиње од улице Ђуре Даничића (кп 442/1), у кп 442/1 

код кп 445/2, пролази дуж кп 5997/1, сече кп 5997/5 и завршава у кп 352/1 



спојивши се са постојећом улицом „Ђуре Даничића“ из тачке 9. члана 21. 

ове Одлуке (кп 352/2). 

 

11. Мења се постојећа улица „Савски цвет“ (кп 5984/1) у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од кп 5984/1 код кп 6002/2, 

пролази кроз кп 5990/1, сече кп 330, улази у кп 5996 којом се протеже до 

краја на граници са суседним насељеним местом Лаћарак. 

 

12. Мења се постојећа улица „Стевана Сремца“ (кп 5850/2) у к.о. Сремска 

Митровица тако што се продужава почев од кп 5818/3, пролази кроз кп 

5855/1 и протеже се кроз кп 5880/7 и завршава се на граници са кп 5841. 

13. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Виноградарска“.Улица почиње од постојеће улице Румски друм (кп 

9069/1), између кп 8834/2 и кп 8704, иде дуж целе кп 8703, сече кп 9092, иде 

дуж целе кп 8718, сече кп 8720, иде дуж целе кп 9077, сече кп 9093/3, затим 

иде дуж целе кп 9080, и завршава се на граници са суседним насељеним 

местом Шашинци, између кп 8960/1 и кп 8962. 

14. Мења се постојећа улица „Марка Краљевића“ у к.о. Сремска Митровица 

тако што се продужава почев од кп 7380/1, између кп 7287/2 и кп 7282, иде 

дуж целе кп 7380/4, сече кп 7380/3, и завршава се код постојеће улице 

Димитрија Давидовића, између кп 7373/2 и кп 7266/3. 

15. Формира се улица у к.о. Сремска Митровица којој се одређује назив 

„Ртањска“. Улица почиње од постојеће улице Озренска (кп 7467/1), између 

кп 7462/3 и 7461/4, протеже се дуж целе кп 7462/6 и завршава на граници са 

кп 7462/1. 

16. Формира се заселак у к.о. Сремска Митровица коме се одређује назив „Гај“, 

заселак се простире унутар површине ограничене катастарским парцелама 

8994, кп 8949/3, делом кп 8950, кп 8973/1 и кп 9082. 

17. Формира се заселак у к.о. Сремска Митровица коме се одређује назив 

„Манђелошки луг“, заселак се простире унутар површине ограничене 

катастарским парцелама 7403/1, кп 6102/2, кп 5152, кп 6092 и кп 6133. 

 

Члан 22. 

 

У насељеном месту Сремска Рача утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 

 

 

1. Мења се постојећа улица „Пионирска“ (кп 326) у к.о. Сремска Рача, тако 

што се продужава почев од  границе кп 326 и кп 6/1, протеже се кп 6/1 



паралелно са кп 761, затим улази у кп 712/8 којом се протеже до кп 712/5, 

креће се кроз њу и завршава у кп 982/1. 

 

2. Формира се заселак у к.о. Сремска Рача коме се одређује назив „Ловачки 

дом“, а простире се унутар површине кп 908/2 и кп 862/1. 

 

3. Формира се заселак у к.о. Сремска Рача коме се одређује назив „Багерско“, 

а простире се унутар површине ограничене катастарским парцелама 938/1, 

кп 959, кп 964/1 и кп 989. 

 

4. Формира се заселак у к.о. Сремска Рача коме се одређује назив „Ушће“, а 

простире се унутар површине кп 946, кп 944, кп 948 и кп 938/3. 

 

 

Члан 23. 

 

У насељеном месту Стара Бингула утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 

 

 

1. Формира се улица у насељеном месту Стара Бингула којој се одређује назив 

„Бингулски пут“ , а почиње од границе кп 7787 и кп 7780, којом се и 

протеже, прелази у кп 485 кроз коју се протеже и завршава између кп 468/5 

и кп 1320, а све у КО Дивош. 

2. Формира се улица у насељеном месту Стара Бингула којој се одређује назив 

„Ливадска“, а почиње од улице Задружна (кп 7706/1), почиње између кп 

900 и кп 868, затим улази у кп 7705 кроз коју се протеже до краја, на 

граници са суседним насељеним местом Бингула код кп 4531, а све у КО 

Дивош. 

3. Мења се постојећа улица „Школска“ (кп 7706/2) у насељеном месту Стара 

Бингула тако што се продужава  између кп 1178 и кп 1207, улица се 

протеже свом својом дужином кроз кп 7706/2. Крај кп 7706/2 је и крај 

предложене улице „Школска“, а све у КО Дивош. 

4. Формира се улица у насељеном месту Стара Бингула којој се одређује назив 

„Шумска“, а почиње од улице Школска (кп 7706/2), почиње између кп 

1238 и кп 1194, улица се протеже кп 7707, сече кп 1558 и враћа се у кп 7707 

у којој се и завршава на граници са суседним насељеним местом Дивош, а 

све у КО Дивош. 

Члан 24. 

 

У насељеном месту Чалма утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 



1. Мења се постојећа улица „Планинска“ (кп 915) у к.о. Чалма тако што се 

продужава почев  од  кп 2642, између кп 1992/3 и кп 1306, пролази дуж кп 

2660, кп 1786 у којој се и завршава, између кп 981 и кп 999. 

 

2. Формира се улица у к.о. Чалма којој се одређује назив „Воћарска“, а 

почиње од улице Планинска (кп 915). Улица почиње у кп 1318, између кп 

1417 и кп 1308. Улица се протеже кп 1318, сече кп 1314 и враћа се у кп 1318 

којом се протеже до краја, завршава се на граници са суседним насељеним 

местом Дивош. 

 

3. Формира се заселак у к.о. Чалма коме се одређује назив „Језеро“, а 

простире се унутар површине оивичених кп 2503, кп 2440/56, кп 2484, кп 

2479, кп 2447/3, кп 2451/2 и кп 2456. 

 

4. Формира се заселак у к.о. Чалма коме се одређује назив „Жупа“, а простире 

се унутар површине оивичених  кп 2440/12, кп 2440/7, кп 2440/9, кп 2440/29, 

кп 2440/22 и кп 2440/18. 

 

Члан 25. 

 

У насељеном месту Шашинци утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Формира се улица у к.о. Шашинци којој се одређује назив „Савска“, а 

почиње од постојеће улице Светозара Милетића од кп 226/1 и кп 257/23, 

пролази кроз кп 258 и кп 257/2 паралелно са кп 227. Иде дуж кп 246/2 и 

завршава се код кп 238/3 и 257/1. 

 

2. Формира се заселак  у к.о. Шашинци коме се одређује назив „Мала страна“ 

,а  простире се унутар површине кп 108/1 и део кп 108/3  где се доњи део 

засеока граничи са кп 2809. 

 

3. Формира се заселак  у к.о. Шашинци коме се одређује назив „Легет“ ,а 

простире се унутар површине кп 2803/6 и дела  пута кп 2792/3. 

 

4. Формира се заселак  у к.о. Шашинци коме се одређује назив „Беглук“ ,а  

простире се унутар површине кп 275/2. 

 

Члан 26. 

 

У насељеном месту Шишатовац утврђују се следећи називи улица и 

заселака: 

 



1. Мења се постојећа улица „Школска“ ( кп 5318/3) у насељеном месту 

Шишатовац, к.о. Лежимир, тако што се продужава почев од  кп 5317, 

између кп 1809 и кп 1806/3, протеже се дуж кп 5317 у којој се и завршава, 

између кп 1844 и кп 1929. 

2. Мења се постојећа улица „Партизанска“ ( кп 1651) у насељеном месту 

Шишатовац, к.о. Лежимир тако што се продужава почев од  кп 1651, између 

кп 1618/2 и кп 1638, протеже се дуж кп 1651, затим прелази у кп 5290 кроз 

коју се и протеже и завршава, између кп 1813 и кп 1967/2. 

3. Формира се улица у насељеном месту Шишатовац, к.о. Лежимир  којој се 

одређује назив „Шумска“ , почиње од улице Школска (кп 5318/2). Улица 

почиње у кп 1358/1, између кп 1506/1 и кп 1357, протеже се дуж кп 1365/2 

затим прелази у кп 1365/1 кроз коју се и протеже, наведена улица се 

завршава на крају кп 1365/1 где је сече кп 1408. 

4. Формира се улица у насељеном месту Шишатовац, к.о. Лежимир којој се 

одређује назив „Фрушкогорска“ , почиње од предложене улице „Шумска“ 

из тачке 3. члана 26. ове Одлуке (кп 1365/2), протеже се границом викенд 

насеља-Бик и викенд насеља-Царина, почиње у кп 1436/2, између кп 1440 и 

кп 1436, протеже се дуж кп 1436/2, затим прелази у кп 5316 кроз коју се и 

протеже, описна улица се завршава у кп 5316 између кп 1272 и кп 1383. 

5. Мења се постојећа улица „Планинска“ (кп 5315/3) у насељеном месту 

Шишатовац, к.о. Лежимир  тако што се продужава почев од кп 5313/3, 

између кп 1729 и кп 1874, протеже се дуж кп 5313/3 и завршава на граници 

са суседним насељеним местом Дивош. 

6. Формира се улица у насељеном месту Шишатовац, к.о. Лежимир којој се 

одређује назив „Ливадска“ , почиње од улице Планинска (кп 5315/3), 

почиње у кп 5314, између кп 1730 и кп 1729, протеже се дуж кп 5314, 

пролази дуж кп 1688, кп 1689 у којој се и завршава код кп 1322. 

7. Формира се улица у насељеном месту Шишатовац, к.о. Лежимир којој се 

одређује назив „Ртањска“, почиње од улице Планинска (кп 5315/2), 

почиње у кп 5315/2, између кп 1666/2 и кп 1682, протеже се дуж 5313/2, 

5313/1 у којој се и завршава, између кп 1676/1 и кп 1340. 

8. Формира се улица у насељеном месту Шишатовац, к.о. Лежимир  којој се 

одређује назив „Воћарска“ ,  почиње од предложене улице 

„Фрушкогорска“ из тачке 4. члана 26. ове Одлуке (кп 5316), почиње у кп 

1397, између кп 1469 и кп 1398/1. Улица сече кп 1397, пролази кроз кп 1393, 

кп 1387 у којој се завршава на граници са суседним насељеним местом 

Лежимир. 



9. Формира се улица у насељеном месту Шишатовац, к.о. Лежимир којој се 

одређује назив „Виноградарска“ , почиње од границе са суседним 

насељеним местом Лежимир, почиње у кп 1254, између кп 1255/1 и кп 

1253/4. Улица се протеже кп 1254 и завршава у истој, на граници са 

суседним насељеним местом Лежимир. 

 

Члан 27. 

 

У насељеном месту Шуљам утврђују се следећи називи улица и заселака: 

 

 

1. Формира се улица у к.о. Шуљам којој се одређује назив „Главица“, а 

почиње између кп 1271 и кп 1296, протеже се дужином кп 1272 и завршава 

се између кп 1243 и кп 1273. 

2. Формира се улица у к.о. Шуљам којој се одређује назив „Маршала Тита“, а 

почиње између кп 1298 и кп 1300, протеже се дужином кп 1299 и завршава 

се између кп 1275/1 и кп 1351 . 

3. Формира се улица у к.о. Шуљам којој се одређује назив „Виноградарска“, а 

почиње између кп 1310/2 и кп 1384, протеже се дужином кп 1346 и завршава 

се између кп 1347/4 и кп 1347/1 у кп 1347/5 . 

4. Мења се постојећа улица „Слободана Бајића“, у к.о. Шуљам (кп 722), тако 

што се продужава почев од кп 1862/15,  улази у кп 1860 којом се и протеже и 

завршава између кп 1856/1 и кп 1861/1. 

5. Формира се улица  у к.о. Шуљам којој се одређује назив „Бељиначка“, а 

почиње од кп 2250 и кп 1534, протеже се дужином кп 1534, прелази у кп 

1533/1 којом се протеже до свог краја, завршава се између кп 1533/3 и кп 

1524. 

6. Формира се улица у к.о. Шуљам  којој се одређује назив „Зуквара“, а 

почиње у кп 2248, између кп 1596 и кп 2250, протеже се дужином кп 2248, 

сече кп 1599, кп 1618, кп 1647, кп 828, кп 889/2 и завршава у кп 888. 

7. Формира се улица  у к.о. Шуљам којој се одређује назив „Мутаљ“, а почиње 

у кп 2250, између кп 1519/1 (КО Бешеновачки прњавор) и кп 1674, протеже 

се дужином кп 2250, пролази кроз кп 1661 у којој се и завршава, између кп 

1660 и кп 1658.  

8. Формира се заселак у к.о. Шуљам коме се одређује назив „Човинац“, а 

простире се унутар површине кп 1993/2, кп 1993/1, кп 1994, кп 1995/1 и кп 

1995/2. 



9. Формира се заселак  у к.о. Шуљам коме се одређује назив „Ланиште“, а 

простире  се унутар површине кп 727/4, кп 729/3 и који пресеца кп 2252/3 . 

10. Формира се заселак у к.о. Шуљам  коме се одређује назив „Метларе“, 

унутар површине оивичен кп 2213/1, кп 2208, кп 2025/2, кп 2024 и кп 2025/4  

Члан 28. 

 

Начин и поступак обавештавања по овој Одлуци, означавање назива 

(насељених места, улица, заселака) и обележавање објеката кућним бројевима, 

спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру ( „Сл.гласник РС“, број 

63/2017) 

Члан 29. 

 

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

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

Oбразложење 

 

Чланом 93. Закона о локалној самоуправи (''Сл гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014, 101/2016-др.закони и 47/2018) прописано је да је надлежност скупштине 

јединице локалне самоуправе  да одлучује о називима улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених места.  

Чланом 73.Закона о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл.гласник 

РС“, број 99/2009 и 67/2012) прописано је да АП Војводина, преко својих органа, 

даје претходну сагласност скупштини јединице локалне самоуправе на територији 

АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, 

тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији 

јединице локалне самоуправе. 

Влада Републике Србије је на предлог Координационог тела приступила 

реализацији пројекта „Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. 

Републички геодетски завод припремио је Елаборате уличног регистра по 

насељеним местима за све јединице локалне самоуправе.  

 

Комисија за одређивање назива улица и тргова Скупштине града Сремска 

Митровица утврдила је предлог Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у 

насељеним местима Града Сремска Митровица и Граду Сремска Митровица, на 

који је, решењем број 141-015-1/2018-03-30 од 17.12.2018. године, претходну 

сагласност дао Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну 

сарадњу и локалну самоуправу, a Републички геодетски завод није имао примедбе 

на одлуку. 

 


