
 

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

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 181. став 1. 

Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 36. и 128. став.1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19) и чл. 6. и 7. Одлуке о утврђивању назива 

улица и тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', број 11/05 и ''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 21/08, 6/09 и 14/11), уз прибављену сагласност Покрајинског 

Секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број 141-015-1/2019-

03-22 од 21.06.2019. године, а по претходно прибављеним мишљењима Националног 

савета мађарске националне мањине (бр: В/З/414/2019 од 20.12.2018.године и 

В/З/71/2019 од 04.03.2019. године), мишљењима Националног савета румунске 

националне мањине (бр: 75-1/19 од 18.03.2019. године; 80-1/19 од 18.03.2019. године и 

304/19 од 14.04.2019. године), мишљењима Националног савета словачке националне 

мањине (бр: 01-123/2018-07 од 28.11.2018.године и 01-17/2019-07 од 12.03.2019. 

године) и мишљење Савета за међунационалне односе града Зрењанина (бр.06-22-2/19-I 

од 12.03.2019. године), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 

_______, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места на 

територији града Зрењанина, за улице, тргове и засеоке, који нису били додељени пре 

доношења ове Одлуке. 

Сви претходно додељени називи улица, тргова и засеока остају на снази и 

представљају саставни део ове Одлуке и адресног регистра за Град Зрењанин 

 

Члан 2. 

 

МЗ “МУЖЉА”  

 

1. ”БРАЋЕ ФОГАРОШИ” је назив за Улицу бр.1 - продужетак постојеће улице Браће 

Фогароши која почиње од улице Кошут Лајоша, у кп 2574, између кп 12009 и кп 1002, 

сече кп 722, враћа се у кп 2574 и кп 722 у којој се завршава, а све у КО Мужља. 

 

2. “МУЖЉАНСКИ РИТ” је назив за Улицу бр.2 – почиње од предложене Улице 1, у кп 

722, између кп 744/2 и кп 721, сече кп 2574, протеже се дуж кп 768 и кп 2574 којом се 

протеже до краја и у којој се завршава, између кп 1490 и кп 1608, а све у КО Мужља.  

 

3. “ВЕЊЕШ” је назив за Улицу бр.5 – почиње у кп 1808, између кп 1762 и кп 1788, 

протеже се дуж кп 2652/2, кп 2520, кп 2642, кп 2190 и кп 2174 до краја и у којој се 

завршава, између кп 2175/15 и кп 2176/12, а све у КО Мужља. 

 

4. “ДЕОНИЦА” је назив за Улицу бр.6 –  почиње од предложене Улице 5 (кп 2642), у кп 

2630, између кп 2202/16 и кп 2185/1, протеже се дуж кп 2630 до краја и укојој се 

завршава, између кп 2195 и кп 2181/3, а све у КО Мужља.  
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5. “МОСТАРСКА” је назив за Улицу бр.7 - продужетак постојеће улице МОСТАРСКА 

која почиње у кп 18889, пролази кроз кп 18881, протеже се дуж кп 15005/2 и кп 

14619/143 у којој се завршава, све у КО Зрењанин I, а у складу са договором са ”Сава 

Ковачевић”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 

 

МЗ “САВА КОВАЧЕВИЋ”  
 

1. “МОСТАРСКА” је назив за Улицу бр.7 - продужетак постојеће улице МОСТАРСКА 

која почиње у кп 18889, пролази кроз кп 18881, протеже се дуж кп 15005/2 и кп 

14619/143, до угла улица 9. маја и Јожеф Атиле, све у КО Зрењанин I, а у складу са 

договором са МЗ”Мужља”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ.  

 

2. “МАТИЈЕ ГУПЦА” је назив за Улицу бр.8 – почиње од постојеће улице Дрварска, у 

кп 15705, између кп 15707 и кп 15687, протеже се дуж кп 15705 у којој се завршава, 

између кп 15692 и кп 15706, а све у КО Зрењанин I. 

 

МЗ “БОЛНИЦА- БЕРБЕРСКО”  

 

1. “ЖИТНА” је назив за Улицу бр.13 – почиње од кп 18529, протеже се дуж кп 18527/7, 

између кп 18529 и кп 18527/2; 18527/1, затим наставља дуж кп 10206 до краја и у којој 

се завршава, између кп 18590 и кп 18573, а све у КО Зрењанин I. 

 

2. “ЈУНАКА ВАСИЛИЈА РИСТИЋА” је назив за Улицу бр.14 – почиње од постојеће 

улице Фрање Клуза (кп 14461), у кп 10180, између кп 18572/2 и кп 18599/1, протеже се 

дуж кп 10180 и кп 18666/16 у којој се завршава, између кп 18666/15 и кп 18525/14, а све 

у КО Зрењанин I.  

 

3. “СТЕВЕ ЖИГОНА” је назив за Улицу бр. 17 – почиње од постојеће улице Миливоја 

Тошкова (кп 7677/3), улица се протеже дуж границе кп 7669/3 и кп 7671/1, кп 7669/1 и 

кп 7671/1 у којој се завршава, спојивши се са предложеном улицом Бегејски ред (кп 

9417/1), а све у КО Зрењанин I. 

 

МЗ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”  

  

1. “ШЕЋЕРАНСКИ ДРУМ” је назив за Улицу бр.20 – почиње од постојеће улице 

Панчевачка (кп 12895/3), почиње у кп 12882, између кп 12893/3 и кп 8480/1, протеже се 

дуж кп 12882, кп 12852 и кп 12839/1 у којој се завршава, спојивши се са Улицом 23, а 

све у КО Зрењанин I. 

 

2. “БЕОГРАДСКА” је назив за Улицу бр.22 –  надовезује се на постојећу улицу 

“Београдска” (кп 9638/1), почиње у кп 9497/1, између кп 8447 и кп 8441, протеже се 

дуж кп 8432/3, кп 12990, кп 12991/1 и кп 5325 у којој се завршава, спојивши се са 

границом суседног насељеног места Ечка, а све у КО Зрењанин I, а истовремено је 

граница са месном заједницом “Зелено поље” и наставља се према Београду. 

 

МЗ “ЗЕЛЕНО ПОЉЕ” 

 

1. “ИНДУСТРИЈСКА” је назив за Улицу бр.21 – почиње од Улице бр. 23 (кп 12990), а 

почиње у кп 15415, између кп 15344 и кп 15324/1, протеже се дуж кп 15415 и кп 

15414/1 у којој се и завршава, између кп 15310/1 и кп 15302 , а све у КО Зрењанин I. 
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2.  “ДР ЂОРЂА РАДИЋА” је назив за Улицу бр.23 – наставак је постојеће улице Др 

Ђорђа Радића (кп 15367/8), почиње у кп 15367/1, између кп 15365/118 и кп 15365/7, 

протеже се дуж кп 15367/1 у којој се завршава, између кп 15365/14 и кп 15365/13, а све 

у КО Зрењанин I. 

 

3. “ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ 3. РЕДА” је назив за Улицу бр.24 – почиње од улице 

Лазаревачки друм (кп 12574), почиње у кп 15405, између кп 15050 и кп 15061, протеже 

се дуж кп 15405 у којој се завршава, спојивши се са постојећом улицом Темишварски 

друм, а све у КО Зрењанин I.  

 

4. “ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ”је назив за Улицу бр.28 – продужетак постојеће улице 

Лазаревачки друм (кп 12574), почиње у кп 5237, између кп 3955 и кп 3264/3, протеже се 

дуж кп 5237 и кп 5238 у којој се завршава спојивши се са границом насељеног места 

Лазарево, а све у КО Зрењанин III. 

 

5. “ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ”је назив за Улицу бр.31 – продужетак постојеће улице 

Темишварски друм (кп 15403/2), почиње у кп 5205, између кп 3205 и кп 5365, протеже 

се дуж кп 5205, кп 3015 и кп 5226 у којој се завршава спојивши се са границом 

насељеног места Клек, све у КО Зрењанин III, а у складу са договором са МЗ “Доља – 

Црни шор”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 

 

6. “МАЛИ ШОР” је назив за Улицу бр.32 – почиње од предложене Улице 31 (кп 5226), 

почиње у кп 2975, између кп 2995 и кп 2994, протеже се дуж кп 2975 у којој се 

завршава, између кп 2938 и кп 2936/1, све у КО Зрењанин III, а у складу са договором 

са МЗ “Доља – Црни шор”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 

 

7. “КЛЕЧАНСКА” је назив за Улицу бр.33 – почиње од предложене Улице 31 (кп 5226), 

почиње у кп 2966, између кп 2993 и кп 2970, протеже се дуж кп 2966 и кп 2974 у којој 

се завршава, између кп 3005 и кп 2951, све у КО Зрењанин III,а у складу са договором 

са МЗ “Доља – Црни шор”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 

 

 

МЗ “ДОЉА – ЦРНИ ШОР”  

 

1. “ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ” је назив за Улицу бр.31 – је продужетак постојеће улице 

Темишварски друм (кп 15403/2), почиње у кп 5205, између кп 3205 и кп 5365, протеже 

се дуж кп 5205, кп 3015 и кп 5226 у којој се завршава спојивши се са границом 

насељеног места Клек, све у КО Зрењанин III, а у складу са договором са МЗ “Зелено 

Поље”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 

 

2. “МАЛИ ШОР”је назив за Улицу бр.32 – почиње од предложене Улице 31 (кп 5226), 

почиње у кп 2975, између кп 2995 и кп 2994, протеже се дуж кп 2975 у којој се 

завршава, између кп 2938 и кп 2936/1, све у КО Зрењанин III,  а у складу са договором 

са МЗ “Зелено Поље”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 

 

3. “КЛЕЧАНСКА” је назив за Улицу бр.33 – почиње од предложене Улице 31 (кп 5226), 

почиње у кп 2966, између кп 2993 и кп 2970, протеже се дуж кп 2966 и кп 2974 у којој 

се завршава, између кп 3005 и кп 2951, све у КО Зрењанин III, а у складу са договором 

са МЗ “Зелено Поље”, пошто се улица протеже и кроз ту МЗ. 
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МЗ “ШУМИЦА”    
 

1. “ФАЗАНСКА” је назив за Улицу бр.35 –   почиње од постојеће улице Балзакове, кп 

13869 између кп 13754/2 и кп 15419, протеже се дуж кп 13869, сече кп 13786/2 и враћа 

се у кп 13869 у КО Зрењанин I, улица прелази у  КО Зрењанин III, где се протеже кп 

5201/1, кп 5201/3 и кп 2583 у којој се завршава спојивши се са предложеном Улицом 39.  

 

2. “ЗЕЛЕНА” је назив за Улицу бр.36 – почиње од предложене Улице 35 (кп 13869), 

почиње у кп 13800, између кп 13756 и кп 13801, протеже се дуж кп 13800 у којој се 

завршава, између кп 13789 и кп 13791, а све у КО Зрењанин I.  

 

3. “ШУМАРСКА” је назив за Улицу бр.37 – почиње од предложене Улице 35 (кп 

13869), почиње у кп 13869 између кп 13835/1 и кп 13834, протеже се дуж кп 13869, у 

КО Зрењанин I, улица прелази у КО Зрењанин III, где се протеже кп 2510, сече кп 2531 

и кп 2611 у којој се завршава. 

 

4. “ЛИВАДСКА” је назив за Улицу бр.38 – почиње од предложене Улице 35 (кп 

5201/2), почиње у кп 2520/2 , између кп 2507/2 и кп 2521, протеже се дуж кп 2520/2 и кп 

2520/1 у којој се завршава, спојивши се са предложеном Улицом 37, а све у КО 

Зрењанин III. 

 

5. “КРАЦАЈЗЕНОВА” је назив за Улицу бр.39 –  почиње од предложене Улице 42 (кп 

5192), почиње у кп 2585, између кп 2582 и кп 2536, протеже се дуж кп 2585 у којој се 

завршава, спојивши се са предложеном Улицом 34, а све у КО Зрењанин III. 

 

6. “ПЛАЈЦОВА” је назив за Улицу бр.40 – почиње од предложене Улице 42 (кп 5192), 

почиње у кп 5202, између кп 2715 и кп 2536, протеже се дуж кп 5202 у којој се 

завршава, спојивши се са предложеном Улицом 34, а све у КО Зрењанин III. 

 

7. “ЕЛЕКОВА” је назив за Улицу бр.41 – почиње од предложене Улице 42 (кп 5203), 

почиње у кп 2690, између кп 2689 и кп 2691, протеже се дуж кп 2690, сече кп 3022 у 

којој се завршава, спојивши се са предложеном Улицом 34, а све у КО Зрењанин III. 

 

8. “ПРВОМАЈСКА” је назив за Улицу бр.42 – продужетак постојеће улице Првомајска 

(кп13866/2), почиње у кп 13866/2, између кп 13700 и кп 15801, протеже се дуж кп 

13866/2, у КО Зрењанин I, улица прелази у КО Зрењанин III где се протеже кп 5192, 

пролази кроз кп 2715 у кп 5203 у којој се завршава. 

 

 

МЗ “ГРАДНУЛИЦА”  

 

1. “МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ” је назив за Улицу бр.43 - почиње од постојеће улице 

Михајловачка (кп 13860), почиње у кп 13860, између кп 13472/6 и кп 13466/7, протеже 

се дуж кп 13860, у КО Зрењанин I,улица прелази у КО Зрењанин III где се протеже кп 

5113 у којој се завршава спојивши се са границом насељеног места Михајлово. 

 

2. “ВРАЊЕВАЧКА” је назив за Улицу бр.44 – део већ постојеће улице Врањевачка (кп 

9533), почиње у кп 12, између кп 2 и кп 36, протеже се дуж кп 12 у којој се завршава, 

између кп 11 и кп 27, а све у КО Зрењанин I. 
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МЗ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”  

 

1.  “ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА“ је назив за Улицу бр.45 – улица је продужетак постојеће 

улице Жарка Зрењанина (кп 9528), почиње у кп 13858/1, између кп 13381/1 и кп 671/2, 

протеже се дуж кп 13858/1 у којој се завршава, између кп 13390/9 и кп 13420/4, а све у 

КО Зрењанин I.  

 

2. “МЕЛЕНАЧКИ ДРУМ” је назив за Улицу бр.46 – почиње од предложене Улице 45 

(кп 13858/1), почиње у кп 13858/1, између кп 13391/5 и кп 13421/2, протеже се дуж кп 

13858/1 КО Зрењанин I, улица прелази у КО Зрењанин III где се протеже кп 5081 у 

којој се завршава, на граници са насељеним местом Елемир. 

 

3. “НОВА МЕЛЕНАЧКА” је назив за Улицу бр.47 –  почиње у кп 13856/2, између кп 

13366/2 и кп 13391/1, протеже се дуж кп 13856/3 у којој се завршава, између кп 13408/2 

и кп 13348/1, а све у КО Зрењанин I. 

 

4. “ЖЕЛЕЗНИЧКА” је назив за Улицу бр. 53 – продужетак постојеће улице Железничка 

(кп 13853/3), почиње у кп 13853/3, између кп 13278/2 и кп 13299/1, протеже се дуж кп 

13853/3 и кп 13853/1, у КО Зрењанин I, улица прелази у КО Зрењанин III где се 

протеже кп 5077 у којој се завршава спојивши се са границом насељеног места Арадац. 

Напомена: до кружног тока то је продужетак постојеће улице Железничке , а после 

тога дати нови заједнички назив “ЕЛЕМИРСКИ ПУТ” (исти назив усвојили МЗ 

Арадац и МЗ Елемир), како је и предложено у Елаборату РГЗ-а. 

 

5. “НОВА ЕЛЕМИРСКА” је назив за Улицу бр.54 -  почиње од кп 13277/2, и кп 

13277/8, између кп 13277/9 и кп 13277/1, протеже се дуж кп 13277/8 у КО Зрењанин I, 

улица прелази у КО Зрењанин III где се протеже кп 750/6, кп 750/1 у којој се завршава 

на граници са кп 753. 

 

МЗ “АРАДАЦ” – АРАДАЦ 

 

1. “СИГЕТ” је назив за Улицу бр.1 и Улицу бр.11 (надовезују се једна на другу). 

Улица бр.1 почиње од предложене Улице 6 (кп 3822/2), почиње у кп 5993/1, између кп 

4220 и кп 3822/2, пролази дуж кп 5993/1 и кп 5993/2 у којој се и завршава спојивши се 

са предложеном Улицом 11, а све у КО Српски Арадац. 

Улица бр.11 је продужетак предложене Улице 1 (кп 5993/2), почиње у кп 5993/2, 

између кп 4782/2 и кп 4780, пролази дуж кп 5993/2 кроз коју се протеже до њеног краја, 

завршава се на граници са суседним насељеним местом Елемир, а све у КО Српски 

Арадац. 

 

2. “ТИСКИ РЕД”  је назив за Улицу бр. 8. и Улицу бр. 9 (надовезују се једна на другу).  

Улица бр.8 –  почиње од границе са суседним насељеним местом Зрењанин, почиње у 

кп 2737, између кп 2683/1 и кп 2682/2, протеже се дуж кп 2737 у КО Словачки Арадац, 

улица прелази у другу карастарску општину Српски Арадац, где се протеже дуж кп 

6629 у којој се и завршава спојивши се са предложеном Улицом 9 . 

Улица бр.9 –  почиње од предложене Улице 8 (кп 6629), почиње у кп 6629, између кп 

6632 и кп 6633, улица се протеже дуж кп 6629 у којој се и завршава на граници са 

суседним насељеним местом Елемир, а све у КО Српски Арадац. 

 

3. “ГРОЖЂАНСКА” је назив за Улицу бр.10 – продужетак је постојеће улице Петра 

Драпшина (кп 704), почиње у кп 707, између кп 706 и кп 708, пролази дуж кп 707 и кп 

5988/2, сече кп 6629, протеже се дуж кп 3301 кроз коју се протеже до њеног краја, 

завршава се између кп 3461 и кп 3361/2, а све у КО Српски Арадац. 
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4. “КАПЕТАНА НАЛЕПКЕ” је назив за Улицу бр.13 – која је продужетак постојеће 

улице Капетана Налепке (кп 1011), почиње у кп 913, између кп 92 и кп 918/2, улица 

пролази кроз кп 913 и завршава се у кп 5984/2, спојивши се са постојећом улицом 

Танаска Рајића, а све у КО Српски Арадац. 

 

5. “АЛЕКСЕ ШАНТИЋА” је назив за Улицу бр.25 – која почиње од постојеће улице 

Петра Драпшина (кп 595/26), почиње у кп 595/26, између кп 595/24 и кп 595/25, улица 

се протеже дуж кп 595/26, кп 529 и кп 527 кроз коју се протеже до краја и завршава се 

између кп 525 и кп 634, а све у КО Српски Арадац. 

 

6. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр.26 – која почиње од предложене Улице 25 (кп 

595/26), почиње у кп 595/26, између кп 595/19 и кп 631, улица се протеже дуж кп 

595/26 до краја и завршава се између кп 595/1 и кп 616, а све у КО Српски Арадац. 

 

7. “БРАНКА ЋОПИЋА” је назив за Улицу бр.27 – улица почиње од постојеће улице 

Бешенова (кп 998), почиње у кп 595/26, између кп 595/31 и кп 209, улица се протеже 

дуж кп 595/26, граничим катастарских општина Српски Арадац и Словачки Арадац, 

кроз коју се протеже до краја и завршава се спојивши се са постојећом улицом 

Штурова, а све у КО Словачки Арадац.  

 

8. “ИВЕ АНДРИЋА”  је назив за Улицу бр.28 – која почиње од постојеће улице Бранка 

Радичевића (кп 582), почиње у кп 595/26, између кп 567/1 и кп 594, улица се протеже 

дуж кп 595/26 до краја и завршава се између кп 554/1 и кп 595/25 , а све у КО Српски 

Арадац. 

 

9. “ЕЛЕМИРСКИ ПУТ”  је назив за Улицу бр.30 – која је продужетак предложене 

Улице 1 (кп 5077, КО Зрењанин III), почиње у кп 1124 од границе са суседним 

насељеним местом Зрењанин, протеже се дуж кп 1124 (КО Словачки Арадац), прелази 

у другу катастарску општину Српски Арадац кп 5979, сече кп 1796/2, кп 2176/2, 

протеже се дуж кп 5980 и завршава у њој, на граници са суседним насељеним местом 

Елемир. Уједно, то је и заједничка улица са МЗ “Елемир” и МЗ “Жарко Зрењанин”. 

 

МЗ “БЕЛО БЛАТО” – БЕЛО БЛАТО  

 

1. “МАРШАЛА ТИТА” је назив за Улицу бр.1 – која је продужетак постојеће улице 

Маршала Тита (кп 491), почиње у кп 688, између кп 671 и кп 462, пролази кроз кп 

3252/2 и кп 4438 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са кп 

4435, а све у КО Бело блато. 

 

2. “БЕЛОБЛАТСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр.2 – то је продужетак предложене Улице 

1 (кп 8069, КО Перлез), почиње у кп 4431 од границе са суседним насељеним местом 

Перлез. Улица се протеже кроз кп 4431 у којој се и завршава, између кп 2618 и кп 1981, 

а све у КО Бело Блато. Уједно, то је заједничка улица  и за МЗ“Лукино Село” и МЗ 

“Перлез”. 

 

МЗ “БОТОШ”- БОТОШ 

 

1. “ДРУМ КАПЕТАНА РАДИВОЈЕВИЋА” је назив за Улицу бр. 2 – почиње од 

постојеће улице Тозе Марковића (кп 555/2), почиње у кп 555/2, између кп 735/1 и кп 

401, улица се протеже дуж кп 1655, сече кп  1686/3, кп 1866/1 и кп 3923 у којој се и 

завршава на граници насељеног места Томашевац, а све у КО Ботош. То је заједничка 

улица  и за МЗ”Томашевац” и МЗ”Орловат”.  
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2. “ТОШИН БУНАР” је назив за Улицу бр. 3 – која почиње од постојеће улице 

Омладинска (кп 395/1), почиње у кп 1786, између кп 1785 и кп 390/3, улица се протеже 

дуж кп 1786, сече кп 1798 и враћа се у кп 1786 у којој се и завршава између кп 1830/3 и 

кп 1762, а све у КО Ботош. 

 

3. “АЛАСКА” је назив за Улицу бр. 4 – која почиње од постојеће улице Тамишка           

(кп 296/1), почиње у кп 296/1, сече кп 291, пролази кроз кп 3923 у којој се и завршава, а 

све у КО Ботош. 

 

 

МЗ “ЕЛЕМИР” – ЕЛЕМИР 

 

1. “ИНДУСТРИЈСКА” је назив за Улицу бр.1 – која је продужетак предложене Улице 1 

(кп 1754, КО Михајлово), почиње од границе са суседним насељеним местом 

Михајлово, у кп 1642, сече кп 1702, улица се протеже дуж кп 1703, пролази кроз кп 

1801, кп 1402/1 и кп 1402/10 у којој се и завршава, између кп 1402/124 и кп 3051/3, а све 

у КО Српски Елемир.  

 

2. “ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА” је назив за Улицу бр.3 – која почиње од постојеће улице 

Пролетерска (кп 1386/1), почиње у кп 1386/97, сече кп 1398/110, улица се протеже дуж 

кп 1398/11 у којој се и завршава, између кп 3300/7 и кп 1398/10, а све у КО Српски 

Елемир. 

 

3. “ПРОЛЕТЕРСКА” је назив за Улицу бр.6 – која је продужетак постојеће улице 

Пролетерска (кп1386/1), почиње у кп 4166/21 кроз коју пролази, сече кп 4168/1, улица 

се протеже дуж кп 4166/21 у којој се завршава спојивши се са предложеном Улицом 24, 

а све у КО Српски Елемир. 

 

4. “МАЛИ БАБАТОВ” је назив за Улицу бр.8 – која почиње од предложене Улице 12 

(кп 4423), почиње у кп 4342, улица пролази кроз кп 4344, кп 4328, кп 4174, протеже се 

дуж кп 4175/1 и кп 4171/15 у којој се и завршава, између кп 4257/2 и кп 4179/15, а све у 

КО Српски Елемир. 

 

5. “СРЕДЊИ БАБАТОВ” је назив за Улицу бр.9 – која почиње од предложене Улице 8 

(кп 4173), почиње у кп 4173, протеже се дуж кп 4236 у којој се и завршава, између кп 

4230/2 и кп 4375, а све у КО Српски Елемир. 

 

6. “ВЕЛИКИ БАБАТОВ” је назив за Улицу бр.10 – која почиње од предложене Улице 

12 (кп 4929), почиње у кп 4171/15, протеже се дуж кп 4171/15 и кп кп 4172/1, пролази 

кроз кп 4173 у којој се и завршава, спојивши се са предложеном Улицом 8, а све у КО 

Српски Елемир. 

 

7. “ЗАПАДНИ БАБАТОВ” је назив за Улицу бр.11 – која почиње од предложене Улице 

12 (кп 4451), почиње у кп 4920, протеже се дуж кп 4910/35 и кп 4910/36 у којој се и 

завршава, између кп 4910/27 и кп 4924/4, а све у КО Српски Елемир. 

 

8. “БАБАТОВО” је назив за Улицу бр.12 – која почиње од предложене Улице 6 (кп 

4166/21), почиње у кп 4166/21, протеже се дуж кп 4166/21, кп 4167/1, кп 4929 и кп 4423, 

сече кп 4419/4 и кп 4419/5 у којој се и завршава, спојивши се са границом са суседним 

насељеним местом Тараш, а све у КО Српски Елемир. 
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9. “ЕЛЕМИРСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр.22 – која почиње од постојеће улице 

Здравка Челара (кп280), почиње у кп 820/1, улица се протеже дуж кп 820/1 и кп 5980 у 

којој се и завршава, на граници са суседним насељеним местом Арадац, а све у КО 

Елемир. 

 

 

МЗ “ЕЧКА” – ЕЧКА 

 

1.  “ЛУКИЋЕВСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр.2 – која почиње од постојеће улице 

Загребачка (кп 1023)од раскрснице магистралног пута М13, почиње у кп 1023, сече кп 

4930/1, пролази дуж кп 4924 кроз коју се протеже до краја, завршава се на граници са 

суседним насељеним местом Лукићево, а све у КО Ечка. 

 

2. “ЗРЕЊАНИНСКА” је назив за Улицу бр.3 - продужетак је већ постојеће улице 

почиње у кп 1876, између кп 1897 и кп 1875, пролази дуж кп 1876 кроз коју се протеже 

до краја, завршава се на граници са кп 2402/2, а све у КО Ечка. 

 

3. “ПУПИНОВА” је назив за Улицу бр.4 - која је продужетак постојеће улице Пупинова 

(кп 1834), почиње у кп 2051/1, између кп 1838 и кп 1833/1, пролази дуж кп 2051/1 кроз 

коју се протеже до краја, завршава се спојивши се са постојећом улицом Новосадска 

(кп 2051/1), а све у КО Ечка. 

 

 

МЗ “КЛЕК” – КЛЕК 

 

1. ”ЈОВАНА ДУЧИЋА” је назив за Улицу бр.1– улица почиње од постојеће улице Васе 

Мискина (кп 44), почиње у кп 297/140, сече кп 297/137, пролази дуж кп 1584 и кп 641 

кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са суседним насељеним 

местом Јанков мост, а све у КО Клек. 

 

2. “ЛУКЕ  ВУКАЛОВИЋА” је назив за Улицу бр.2 -  почиње од постојеће улице Др. 

Спасоја Спајића (кп 268), почиње у кп 189/7 у којој се и завршава, а све у КО Клек. 

  

 

МЗ“ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН”- КНИЋАНИН 

 

1. “ВОЈВОДЕ СТЕВАНА КНИЋАНИНА” је назив за Улицу бр.1– која је продужетак 

постојеће улице Војводе Стевана Книћанина (кп 1289), почиње у кп 2450, између кп 

2001 и кп 1603, пролази дуж кп 2450 и кп 2486/2 кроз коју се протеже до њеног краја, 

завршава се на граници са кп 2141, а све у КО Книћанин. 

 

 

МЗ “ЗЛАТИЦА”- ЛАЗАРЕВО 

 

1. “МИХАЈЛА ПУПИНА” је назив за Улицу бр.1 - улица почиње од постојеће улице 

Главна (кп 1920/1), почиње у кп 1907 којом се протеже, сече кп 1905/1, пролази кроз кп 

1904/1 у којој се завршава на граници са кп 1903/1, а све у КО Лазарево. 

 

2. “БОШКА БУХЕ” је назив за Улицу бр.2 - је продужетак постојеће улице Бошко Буха 

(кп 1910), почиње у кп 1910, између кп 1905/1 и кп 1915, улица се протеже кп 1910 и кп 

1899 у којој се завршава, између кп 1900 и кп 1898, а све у КО Лазарево. 
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МЗ “ЛУКИНО СЕЛО” – ЛУКИНО СЕЛО    
 

1. “БЕЛОБЛАТСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр.1  - која је продужетак постојеће улице 

Иве Лоле Рибара (кп 458), почиње у кп 1030, између кп 1909 и кп 996, пролази дуж кп 

1030 и кп 1031 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са 

суседним насељеним местом Перлез, а све у КО Лукино село. Уједно, то је заједничка 

улица  и за МЗ“ Бело Блато” и МЗ “Перлез”. 

 

2. “ПЕНТЕКОВА” је назив за Улицу бр. 2 –  она почиње од предложене Улице бр. 1 (кп 

1030), почиње у кп 1026, између кп 995 и кп 1010, пролази кроз кп 1026 и кп 1009, 

протеже се дуж кп 1027 и кп 772 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се 

између кп 771 и кп 770, а све у КО Лукино село. 

 

3. “ГРОБЉАНСКА” је назив за Улицу бр. 3- која почиње од постојеће улице Маршала 

Тита (кп 456), почиње у кп 319, између кп 318 и кп 320, протеже се дуж кп 319, кп 761 и 

кп 762, сече кп 660, кп 698, завршава се у кп 766, а све у КО Лукино село. 

 

 

МЗ “МЕЛЕНЦИ” – МЕЛЕНЦИ 

 

1. “БАШАИДСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр.1 - то је продужетак већ постојеће улице 

Башаидски пут (кп 3827), почиње у кп 12426/1, пролази дуж кп 12426/1, кп 12427 и кп 

12428 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са суседним 

насељеним местом Башаид, а све у КО Меленци.  

 

2. “БАЊА РУСАНДА” је назив за Улицу бр.3 – која почиње од постојеће улице Проке 

Средоје (кп 3825), почиње у кп 21, између кп 29 и кп 18, протеже се дуж кп 21 до краја, 

завршава се између кп 19 и кп 27, а све у КО Меленци.    

 

3. “АНЕ КЉАЈИЋ” је назив за Улицу бр.4 - која почиње од предложене Улице 10 (кп 

3826), почиње у кп 3825, између кп 87 и кп 51, протеже се дуж кп 3825 до краја, 

завршава се између кп 3822 и кп 41, а све у КО Меленци  

 

4. “РАДНИЧКО НАСЕЉЕ” је назив за Улицу бр. 7 и Улицу бр. 8 

Опис предложене Улице бр.7 – улица почиње од постојеће улице Живе Брцанског (кп 

3832), почиње у кп 3829, између кп 142 и кп 143, протеже се дуж кп 3829 до краја, 

завршава се између кп 108/1 и кп 154, а све у КО Меленци.  

Опис предложене Улице бр.8 – улица почиње од предложене Улице 7 (кп 3829), 

почиње у кп 3829, између кп 142 и кп 113, протеже се дуж кп 3829 до краја, завршава се 

између кп 133 и кп 118, а све у КО Меленци. 

 

5. “ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр.9 - почиње од постојеће улице Српских 

владара (кп 3884), почиње у кп 3631/1, између кп 3625 и кп 3630/2, протеже се дуж кп 

3631/1 и кп 12424/1 у којој се и завршава, између кп 12820 и кп 11015, а све у КО 

Меленци. 

 

6. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр.10 - улица је продужетак постојеће улице 

Српских владара (кп 3884), почиње у кп 3826, између кп 84 и кп 89, пролази дуж кп 

3826, кп 12859 и кп 12861 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се између кп 

8693/11 и кп 8005, а све у КО Меленци. 
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7. “ВОЈВОЂАНСКА” је назив за Улицу бр.11 - која почиње у кп 3842, између кп 189 и 

кп 858/1 пролази дуж кп 3842 и кп 858/1 и кп 12865 у којој се и завршава, између кп 

8272 и кп 859/2, а све у КО Меленци. 

 

8. “ВИНОГРАДАРСКА” је назив за Улицу бр.12 – улица је продужетак постојеће улице 

Војнов Паје (кп 3859), почиње у кп 12915, протеже се дуж кп 12918 кроз коју се 

протеже до њеног краја, завршава се на граници са суседним насељеним местом 

Кумане, а све у КО Меленци.  

 

9.  “ОМЛАДИНСКА” је назив за Улицу бр.14 - која почиње од постојеће улице 

Чапајева (кп 3897), почиње у кп 3897, између кп 2846 и кп 2816, протеже се дуж кп 

3897 до краја, завршава се између кп 2822 и кп 2825, а све у КО Меленци. 

 

10. “ВАШАРИШТЕ” је назив за Улицу бр.15 - која почиње од предложене Улице 16 (кп 

3929), почиње у кп 3929, између кп 3675/1 и кп 3677, протеже се дуж кп 3929 до њеног 

краја, завршава се између кп 3665 и кп 3679, а све у КО Меленци. 

 

11. “ВЛАШКАЊСКО НОВО НАСЕЉЕ” је назив за Улицу бр. 16. и Улицу бр. 17. Ове 

две улице се настављају једна на другу. 

Улица бр.16 почиње од постојеће улице Његошева (кп 3923), почиње у кп 3930, између 

кп 3656/1 и кп 3654, протеже се дуж кп 3930, кп 3929, и кп 3716, у којој се и завршава 

између кп 3715 и кп 3714, а све у КО Меленци.  

Улица бр.17 – улица почиње од постојеће улице Његошева (кп 3923), почиње у кп 3927, 

између кп 3746 и кп 3736, протеже се дуж кп 3927 и кп 3925/1 у којој се и завршава, 

између кп 3816 и кп 3715, а све у КО Меленци. 

 

12.  “АЛЕКСАНДРА РКМАНА” је назив за Улицу бр. 18 -  та улица почиње од 

предложене Улице 17 (кп 3925/1), почиње у кп 3925/1, између кп 3750 и кп 3808, 

протеже се дуж кп 3925/1 и кп 3896 до њеног краја, завршава се између кп 2896 и кп 

3823, спојивши се са постојећом улицом Радничка, а све у КО Меленци.  

 

 

МЗ “МИХАЈЛОВО”  - МИХАЈЛОВО  

 

1. “ИНДУСТРИЈСКА” је назив за Улицу бр. 1 - која почиње од постојеће улице Киш 

Ференца (кп 479), почиње у кп 478, између кп 171/2 и кп 416, пролази дуж кп 478 и кп 

1754 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са суседним 

насељеним местом Елемир, а све у КО Михајлово. 

Предложена Улица бр.1 је део постојеће улице Нови ред, али је предлог да улица носи 

заједнички назив као и улица бр 1 у МЗ Елемир.  

 

2.“ПЕТЕФИ ШАНДОРА” је назив за Улицу бр. 2 - продужетак постојеће улице Петефи 

Шандора (кп 385), почиње у кп 1744, између кп 1746/1 и кп 1743/51, пролази дуж кп 

1744, сече кп 1745 и кп 1743/1, завршава се на граници са суседним насељеним местом 

Зрењанин, а све у КО Михајлово 
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МЗ “ОРЛОВАТ” – ОРЛОВАТ 

 

1. “ПРОЛЕТЕРСКА” је назив за Улицу бр.1 и  Улицу бр.5 (надовезују се једна на 

другу) 

Опис предложене Улице бр.1 – улица почиње од предложене Улице 2 (кп 1858/2),  у кп 

1955, пролази дуж кп 1955 и завршава се у кп 1866/2 у којој се спаја са постојећом 

улицом Уроша Предића (кп 742/1), а све у КО Орловат. 

 

Опис предложене Улице бр.5 – улица почиње од предложене Улице 2 (кп 1858/2), 

улица почиње у кп 1956/1, пролази дуж кп 1956/1 и завршава се у њој спојивши се са 

предложеном Улицом 3, а све у КО Орловат. 

Ова улица у стварности већ постоји као “ПРОЛЕТЕРСКА” улица, али остаје да се само 

евидентира и озваничи у Катастру и РГЗ. 

 

2. “КАПЕТАНА ЂОРЂА РАДИВОЈЕВИЋА” је назив за Улицу бр. 2 - улица је 

продужетак постојеће улице Капетана Ђорђа Радивојевића (кп 311), почиње у кп 

1858/2, сече кп 1956/1, протеже се дуж кп 1858/2 и завршава се у кп 1858/1, између кп 

1955 и кп 1956/1, а све у КО Орловат. 

 

3. “ЗМАЈ ЈОВИНА” је назив за Улицу бр. 3 - улица почиње у кп 309/1, између кп 308 и 

кп 2032, сече кп 1962/1, пролази дуж кп 1956/1 и завршава се у њој код кп 1957, а све у 

КО Орловат. 

 

4. “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр. 4 - улица почиње од постојеће улице Тамишка 

(кп 242/1), улица почиње у кп 309/1, између кп 309/3 и кп 113, сече кп 296 и кп 402, 

пролази дуж кп 1956/1 и завршава се у њој на граници са кп 1853/3, а све у КО Орловат. 

 

5. “ЖЕЛЕЗНИЧКА” је назив за Улицу бр. 6 - улица почиње у кп 1956/1, сече 

предложену Улицу 4 пролази крош кп 1956/1 и завршава се у њој спојивши се са 

предложеном Улицом 3, а све у КО Орловат. 

 

6. “БАНАТСКИХ МИЛИТАРА” је назив за Улицу бр. 7- улица је продужетак 

предложене Улице 2 (кп 4317, КО Томашевац), улица почиње од границе са суседним 

насељеним местом Томашевац, пролази дуж кп 2032, сече кп 2064/1 и завршава се у кп 

1960 спојивши се са предложеном Улицом 10, а све у КО Орловат.  

 

7. “БОТОШКИ ДРУМ” је назив за Улицу бр. 10 - улица почиње од постојеће улице Иве 

Лоле Рибара (кп 311), почиње у кп 1961, између кп 309/1 и кп 1956/1, пролази кроз кп 

1960, протеже се дуж кп 2029 и кп 2818 у којој се и завршава, између кп 2124 и кп 

2922/4, а све у КО Орловат. 

 

8.  “ПОДОЛИНСКА”  је назив за Улицу бр. 13 - улица почиње у кп 146, између кп 144 

и кп 148/1, пролази дуж кп 146, кп 708/2 и кп 751 у којој се и завршава на граници са кп 

1954, а све у КО Орловат.  

 

9. “ДОСИТЕЈЕВА”  је назив за Улицу бр. 14 - улица почиње у кп 117, између кп 104 и 

кп 118, пролази дуж кп 62, кп 819 и кп 951/53 завршава се у њој на граници са кп 951/1, 

а све у КО Орловат. 
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МЗ “ПЕРЛЕЗ” – ПЕРЛЕЗ 

 

1. “БЕЛОБЛАТСКИ ПУТ”  је назив за Улицу бр. 1 - која је продужетак предложене 

Улице 1 (кп 1031, КО Лукино село), почиње од границе са суседним насељеним местом 

Лукино село, у кп 8069, улица се протеже дуж кп 8069, у којој се и завршава на граници 

са суседним насељеним местом Бело блато, а све у КО Перлез. Уједно, то је заједничка 

улица  и за МЗ“ Бело Блато” и МЗ “Лукино Село”.  

 

2. “КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА” је назив за Улицу бр. 3 - продужетак 

већ постојеће улице Краља А.Карађорђевића (кп 3362), почиње у кп 3362, улица се 

протеже дуж кп 3362, у којој се и завршава спојивши се са постојећом улицом Др. Васе 

Стајића (кп 3385), а све у КО Перлез. 

 

3. “МЛИНСКА”  је назив за Улицу бр. 4 - почиње од постојеће улице Светосавска  (кп 

3363/1), почиње у кп 3404, улица се протеже дуж кп 8322, у којој се и завршава, између 

кп 6545 и кп 6168, а све у КО Перлез. 

 

4. “СЕЛИШТЕ” је назив за Улицу бр. 6 - улица је продужетак постојеће улице Змај 

Јовина (кп 3441), почиње у кп 3442/1, улица се протеже дуж кп 3442/1 и кп 8134, у којој 

се и завршава, између кп 6958 и кп 8133, а све у КО Перлез. 

 

5. “ПАП ПАВЛА” је назив за Улицу бр. 8 - улица почиње од постојеће улице 

Београдски пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж кп 403 у којој се и 

завршава, између кп 407 и кп 402, а све у КО Перлез. 

 

6. “БОГOМИЛА КАРЛАВАРИСА” је назив за Улицу бр. 9 - улица почиње од постојеће 

улице Београдски пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж кп 390 у којој 

се и завршава, између кп 397 и кп 387, а све у КО Перлез. 

 

7. “КАПЕТАНА ЈАНЧЕ” је назив за Улицу бр. 10 - почиње од постојеће улице 

Београдски пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж кп 379 у којој се и 

завршава, између кп 380 и кп 374, а све у КО Перлез. 

 

8. “АДАМА СТЕФАНОВИЋА”  је назив за Улицу бр. 11- почиње од постојеће улице 

Београдски пут (кп 3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж кп 254 у којој се и 

завршава, између кп 253 и кп 255, а све у КО Перлез. 

 

9. “ЦАРСКА БАРА”  је назив за Улицу бр. 12 -  почиње од постојеће улице Београдски 

пут (кп 3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж кп 1 у којој се и завршава, 

између кп 2 и кп 1670/18 (КО Стајићево), а све у КО Перлез. 

Улица бр. 12  КО Перлез преклапа се са улицом бр.8 КО Стајићево па је предлог да 

носе исти назив “Царска Бара”. 

 

10. “РЕВЕНИЦА” је назив за Улицу бр. 13 - почиње од постојеће улице Београдски пут 

(кп3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж границе кп 17 и кп 18, границе кп 14 

и кп 21 и завршава на граници са кп 8070/1, а све у КО Перлез.  

 

11. “ТИГАЊИЦА” је назив за Улицу бр. 15 - почиње од постојеће улице Београдски 

пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж границе кп 121 и кп 120, 118 и 

116 и завршава на граници са кп 8070/1, а све у КО Перлез. 

 



 13

 

12. “БЕГЕЈСКИ РЕД” је назив за Улицу бр. 16 - почиње од постојеће улице Београдски 

пут (кп3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж кп 139/2 у којој се и завршава на 

граници са кп 8070/1, а све у КО Перлез. 

 

13. “ЛОВАЧКА”  је назив за Улицу бр. 17 - почиње од постојеће улице Београдски пут 

(кп 3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж границе кп 158 и кп 159, 161 и 163 и 

завршава на граници са кп 8070/1, а све у КО Перлез. 

 

14. “БРОДАРСКА” је назив за Улицу бр. 18 - почиње од постојеће улице Београдски 

пут (кп 3360), почиње у кп 3360, улица се протеже дуж границе кп 170 и кп 175, 171 и 

174 и завршава на граници са кп 8070/1, а све у КО Перлез. 

 

МЗ “СТАЈИЋЕВО” – СТАЈИЋЕВО 

 

1. “БЕОГРАДСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр. 1 - улица је продужетак постојеће улице 

Београдски пут (кп 3360, КО Перлез), почиње од границе са насељеним местом Перлез, 

пролази дуж кп 1678/1 кроз коју се протеже до њеног краја, између кп 1630/1 и кп 1682, 

а све у КО Стајићево. 

 

2.  “БАНАТСКА” је назив за Улицу бр. 2 - почиње од предложене Улице 1 (кп 1678/1), 

почиње у кп 1678/1, пролази кроз кп 1659 и кп 1663 у којој се и завршава, а све у КО 

Стајићево. 

 

3. “КРАЉА ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋА” је назив за Улицу бр. 3 - улица почиње од 

предложене Улице 2 (кп 1662), почиње у кп 1665/18, пролази дуж кп 1665/18 у којој се 

и завршава спојивши се са предложеном Улицом 4, а све у КО Стајићево. 

 

4. “БЕЛОБЛАЋАНСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр. 4 - почиње од предложене Улице 1 

(кп 1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази дуж кп 1669/1, сече кп 1671 и завршава на 

граници са насељеним местом Лукино село, а све у КО Стајићево. 

 

5. “ВОЈВОДЕ  ПУТНИКА”  је назив за Улицу бр. 5 - почиње од предложене Улице 1 

(кп 1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази дуж кп 1673/1 и кп 1673/2 у којој се и 

завршава спојивши се са предложеном Улицом 7, а све у КО Стајићево. 

 

6. “ПАРОХА САВЕ СТАЈИЋА” је назив за Улицу бр. 6 - која почиње од предложене 

Улице 4 (кп 1669/1), почиње у кп 1669/1, пролази дуж кп 1670/55 у којој се и завршава 

спојивши се са предложеном Улицом 8 на граници са насељеним местом Перлез, а све у 

КО Стајићево. 

 

7. “БЕГЕЈСКА” је назив за Улицу бр. 7 - почиње од предложене Улице 5 (кп 1670/19), 

почиње у кп 1670/19, пролази дуж кп 1670/19 у којој се и завршава спојивши се са 

предложеном Улицом 8 на граници са насељеним местом Перлез, а све у КО Стајићево. 

 

8. “ЦАРСКА БАРА” је назив за Улицу бр. 8 - почиње од предложене Улице 1 (кп 

1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази дуж кп 1 (КО Перлез) у којој се и завршава, 

између кп 1670/18 и кп 2 (КО Перлез), а све у КО Стајићево и КО Перлез. Ова улица се 

поклапа и са улицом бр. 12 МЗ “Перлез”. 

 

9. “ЛИВАЂАНСКИ ПУТ” је назив за Улицу бр. 9 - почиње од предложене Улице 1 (кп 

1678/1), почиње у кп 1678/1, пролази дуж кп 1657 и кп 1653, пролази кроз кп 1638 у 

којој се и завршава на граници са кп 1639, а све у КО Стајићево. 
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 МЗ “ТАРАШ” – ТАРАШ 

 

1. “ПАРТИЗАНСКА” је назив за Улицу бр.1 – улица је продужетак постојеће улице 

Бориса Кидрича (кп 536), почиње у кп 707/39 кроз коју се протеже уз границу са кп 192 

и завршава се код кп 193, а све у КО Тараш.  

 

2. “БАБАТОВО” је назив за Улицу бр.2 - улица је продужетак предложене Улице 6 (кп 

4419/5, КО Елемир), почиње од границе са суседним насељеним местом Елемир у кп 

2308, протеже се дуж кп 2308, сече кп 2307 у којој се и завршава спојивши се са 

постојећом улицом Бориса Кидрича (кп 536), а све у КО Тараш. 

3. “СКЕЛСКА” је назив за Улицу бр.3 -  почиње од постојеће улице Пролетерска (кп 

673), почиње у кп 2628/1, између кп 2711 и кп 2625/3, протеже се дуж кп 2628/1 и кп 

2628/2 у којој се завршава спојивши се са предложеним Улицама 6 и 9, а све у КО 

Тараш.  

 

4. “БРУСИН ОБРАДА” је назив за Улицу бр.4 и Улицу бр.7 (надовезују се)  

Улица бр.4  почиње од предложене Улице 3 (кп 2628/1), почиње у кп 5367, протеже се 

дуж кп 2510 у којој се завршава, између кп 2511 и кп 2440, а све у КО Тараш.  

Улица бр.7 – продужетак је постојеће улице Тозе Марковића (кп 441), почиње у кп 673 

коју и сече, пролази дуж кп 2710, кп 2707 у којој се завршава, спојивши се са 

предложеном Улицом 3, а све у КО Тараш. 

 

5. “ДОСТАНИЋ ВАСЕ” је назив за Улицу бр.5 и Улицу бр.8  (надовезују се)  

Улица бр.5 – улица почиње од предложене Улице 3 (кп 2628/1), почиње у кп 5367, 

протеже се дуж кп 2439 у којој се завршава, између кп 2373 и кп2440, а све у КО 

Тараш. 

Улица бр.8 – је продужетак постојеће улице Штросмајерова (кп 406), почиње у кп 673 

коју и сече, сече кп 2694, кп 2690//1, кп 2685 и кп 2677/1 у којој се завршава, спојивши 

се са предложеном Улицом 3, а све у КО Тараш. 

 

6. “БЕРЧЕГ ЕВГЕНИЈА – ГЕНЕ” је назив за Улицу бр.6 и Улицу бр.9 (надовезују се)  

Улица бр. 6 – почиње од предложене Улице 3 (кп 2368), почиње у кп 2368 којом се 

протеже и у којој се завршава, између кп 2374 и кп 2364, а све у КО Тараш. 

Улица бр. 9 – почиње од постојеће улице Пролетерска (кп 673), почиње у кп 2369 кроз 

коју се протеже до краја, у којој се завршава, спојивши се са предложеном Улицом 3, а 

све у КО Тараш. 

 

МЗ “ТОМАШЕВАЦ” – ТОМАШЕВАЦ 
 

1. “БАНАТСКИХ МИЛИТАРА” је назив за Улицу бр.2 - то је продужетак постојеће 

улице Маршала Тита (кп 100). Улица почиње у кп 4149, између кп 4167 и кп 4169/1. 

Улица 2 протеже се кп 4149 и кп 4325, завршава се у кп 4317 на граници са суседним 

насељеним местом Орловат, а све у КО Томашевац.  

 

2. “ДРУМ КАПЕТАНА РАДИВОЈЕВИЋА” је назив за Улицу бр.3 - почиње од 

постојеће улице Николе Велисављева (кп 740), почиње у кп 740, између кп 1213 и кп 

1187, улица сече кп 1215/1, кп 1218, протеже се дуж кп 1508, сече кп 1509, кп 1553 и 

завршава у кп 1551 на граници са суседним насељеним местом Ботош, а све у КО 

Томашевац. 
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3. “МАРИЈЕВАЧКА” је назив за Улицу бр.4 -  почиње у кп 972, између кп 970 и кп 

1197, улица се протеже дуж кп 972, кп 1010, кп 1061, сече кп 1544, протеже се дуж кп 

3111, кп 3112/1, кп 3540 и завршава у кп 3539 на граници са кп 3552, а све у КО 

Томашевац. 

 

4.  “ТАМИШКА” је назив за Улицу бр.5 - почиње у постојећој улици 7. Јули (кп 5), 

почиње у кп 5, између кп 6 и кп 2, улица сече кп 507, протеже се дуж кп 691, сече кп 

780, кп 810 и завршава у кп 407/1 (улица Жарка Зрењанина), а све у КО Томашевац. 

 

 

МЗ “ФАРКАЖДИН” – ФАРКАЖДИН 
 

1. “МАРШАЛА ТИТА” је назив за Улицу бр.1 – продужетак је постојеће улице 

Маршала Тита (кп 774/1), почиње у кп 777, између кп 40 и кп 8, пролази дуж кп 777 

кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са кп 3, а све у КО 

Фаркаждин. 

 

2. “АНЂЕЛКОВИЋ СРБА – БРБИЋ” је назив за Улицу бр.3 - почиње од постојеће 

улице Маршала Тита (кп 774/1), почиње у кп 45, између кп 38 и кп 104, пролази дуж кп 

45 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се између кп 188 и кп 25, а све у КО 

Фаркаждин. 

 

3. “ВИНОГРАДАРСКА” је назив за Улицу бр.4 - почиње од постојеће улице Маршала 

Тита (кп 774/1), почиње у кп 24, између кп 46 и кп 23, пролази дуж кп 24 и кп 15, сече 

кп 4674/1, протеже се дуж кп 4988 и кп 4986 кроз коју се протеже до њеног краја, 

завршава се између кп 4604 и кп 4670, а све у КО Фаркаждин. 

 

 

МЗ “ЧЕНТА” – ЧЕНТА 

 

1. “ПАНЧЕВАЧКА”  је назив за Улицу бр.1 - почиње од постојеће улице Косте 

Симиног (кп 2639), почиње у кп 2639, између кп 1692 и кп 1791, пролази дуж кп 2639 и 

кп 7413 кроз коју се протеже до њеног краја, завршава се на граници са суседним 

насељеним местом Баранда, а све у КО Чента. (Решењем о утврђивању назива улица у 

Ченти, Службени лист општине Зрењанин, бр.5/2003 у тачки I, став 6. дефинисана је 

као  Панчевачка улица, али није спроведена у РГЗ-у.)  

 

2. “СОКАЧЕ” је назив за Улицу бр. 9 - почиње од постојеће улице Косте Симиног (кп 

2639), почиње у кп 1648, између кп 1647 и кп 1668, улица се протеже дуж кп 1648 у 

којој се и завршава спојивши се са предложеним Улицама 4 и 12, а све у КО Чента.  

 

3. “СТЕВАНА СРЕМЦА” је назив за Улицу бр.10 и Улицу бр.12 – улица почиње од 

постојеће улице Косте Симиног (кп 2639), почиње у кп 1648, између кп 1645 и кп 1627, 

улица се протеже дуж кп 1648 и наставља да се протеже у кп 2638 до постојеће улице 

Аласка (кп 2638) између кп 1578 и кп 1526,  а све у КО Чента. 

Ове две улице се настављају једна на другу, те зато један назив. 

 

4. “СПОРТСКА”  је назив за Улицу бр.11 - почиње од постојеће улице Пинкијева (кп 

1648), почиње у кп 1648, између кп 1617 и кп 1458, улица се протеже дуж кп 1648 у 

којој се и завршава спојивши се са предложеном Улицом 10, а све у КО Чента 
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Члан 3. 

 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Републички геодетски завод – Служба за 

катастар непокретности Зрењанин и надлежно Одељње Градске управе града 

Зрењанина 

 

Члан 4. 

 

  Одлуку  објавити у „ Службеном листу града Зрењанина“. 

 

Члан 5. 

 

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

града Зрењанина“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:                     

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                    Оливер Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

  Кабинет председнице Владе Републике Србије, Министарство државне управе и 

локалне самоуправе, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

Републички геодетски завод, уз подршку Сталне конференције градова и општина 

израдили су Регионални пројекат ''Ажурирање адресног регистра у Републици Србији''.  

  Циљ израде адресног регистра и његовог спровођења је да свака улица у Републици 

Србији добије назив и да свака кућа добије кућни број, тако да је од стране републичког 

Геодетског завода израђен елаборат за сваку локалну самоуправу.  

  На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи и члана 36. и 128. став.1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19), Комисија за 

доделу назива улица града Зрењанина утврдила је предлоге назива улица према датом 

елаборату а уз помоћ свих месних заједница на територији града Зрењанина.  

  Сагласност на утврђене предлоге дали су Национални савет мађарске националне 

мањине, Национални савет румунске националне мањине и Национални савет словачке 

националне мањине да би коначно Покрајински секретаријат за регионални развој, 

међународну регионалну сарадњу и локалну самоуправу дана 21.06.2019. године дао 

претходну сагласност Скупштини града на предлог Одлуке о утврђивању назива улица 

на територији града Зрењанина у тексту како је то и дато и како се предлаже 

Скупштини града на усвајање. 

 

 

 

ОБРАДИЛА: 

Светлана Живановић 

 

                 СЕКРЕТАР 

              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                    Милан Мркшић 

                 

 

  


