
 На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), 

чланова 6, 7, 8, и 9. Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и 

тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији 

града Лознице (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 1/09 и 13/13), чланова 40. став 1. тачка 7. и 

41. став 3. тачка 8. Статута града Лознице (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 8/14 – 

пречишћен текст) и Сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

број: 016-02-00019/2017-24 од 18. априла 2017. године, Скупштина града Лознице, на 

седници одржаној дана 14. јуна 2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица, тргова и рејона на 

подручју Бање Ковиљаче 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о одређивању назива улица, тргова и рејона на подручју Бање Ковиљаче 

(,,Сл. лист општине Лозница“, бр. 7/77) у члану 4. став 1. додаје се нова тачка 16. која 

гласи:  

„16. улица „Војника Ивице Ивановића“ за слепу улицу без назива на к.п.бр. 1306/9 К.О. 

Бања Ковиљача (прва улица у тзв. насељу Георгија Димитрова), у десну страну од 

Грабичког гробља, од улице „Жикице Јовановића.“.  

 

Члан 2. 

 

 У члану 5. став 1. тачка 1. мења се и гласи:  

„1. улица „Гучевска" од улице „Војника Бранислава Негића“ (од скретања према старом 

бањском гробљy „Берловача“) даље према Гучеву до споменика гучевским јунацима и од 

улице ,,1. маја“ даље према Гучеву до споменика гучевским јунацима.“. 

 

 У истом ставу иза тачке 1.  додаје се нова тачка 2. која гласи: 

„2. улица „Војника Бранислава Негића“ од улице „Филипа Кљајића“ (од објекта тзв. 

„Санаторијума“) даље путем према Гучеву до скретања према старом бањском гробљу 

„Берловача“. 

 

Члан 3. 

 

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

града Лознице“. 
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