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До краја 2018. године сви грађани општина Оџаци и Бач који то немају, добиће
кућну адресу и број. Држава ће издвојити око пет милиона евра како би се
обезбедило да сва насељена места у Србији добију табле са називима улица и
кућним бројем - Посао на ажурирању адресног регистра поверен Републичком
геодетском заводу
Сваки објекат у Србији у ком се живи или ради, до краја текуће године добиће тачну и
потпуну адресу. Из докумената ће нестати непостојеће улице, дуплиране адресе, а
новина је и та да кућни број више неће моћи да се води под ознаком „ББ“. Ажурирање
адресног регистра још је један од корака у правцу увођења реда у држави и
модернизацији државне управе, захваљујући ком ће око 50 хиљада улица у Србији до 1.
јануара 2019. године добити кућну адресу и број. За реализацију пројекта ажурирања
адресног регистра држава ће издвојити око пет милиона евра, а реализација пројектних
активности поверена је Републичком геодетском заводу, који има геопросторне планове
и описе парцела преко којих иду одређене улице. Реублички геодетски завод израђује и
елаборат уличног система, односно документацију на основу које локалној комисији за
именовање улица предлаже нове називе улица. Адресни регистар садржи податке о
називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара. Према
проценама, око три милона грађана има пријављено пребивалиште у улицама без кућног
броја, а приближно је исти број оних грађана који су пријављени на адресама које немају
називе улица. Реализација овог пројекта, који је покренут на иницијативу бивше
министарке за државну управу и локалну самоуправу, а сада председнице владе Ане
Брнабић, почела је у Лозници, у којој је на постојећих 620, у регистар убележено још 670
нових улица.
Проблем са стамбеним јединицама које немају улицу и број у склaду са Законом о
државном премеру и катастру није заобишао ни општине Оџаци и Бач. Наиме, у току
спровођења Закона о становању и одржавању зграда, којим је, између осталог,
прописано именовање управника, испоставило се да велики број стамбених јединица у
општинама Оџаци и Бач нема адресу и број. Колико има таквих објекта у општинама
Оџаци и Бач, знаће се на крају 2018. године, када је крајњи рок да сваки објекат у ком
се живи и ради добије тачну и потпуну адресу.
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