
                         
На основу члана 8. и члана 9. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, 

број 20/2009) и члана 15. тачка 43. и члана 40. тачка 7. Статута града Лознице („Службени 
лист града Лозницe”, број 19/2008), а по прибављеном мишљењу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу број 20-00-83/2009-04 од 26.11.2009. године, 
Скупштина града Лозницe на 11. седници одржаној  21. децембра 2009. године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

о одређивању матичних подручја града Лозницe 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге и 
седишта матичних подручја на територији града Лознице (У даљем тексту: матична 
подручја). 
 

Члан 2. 
 

Матична подручја на територији града Лознице су: 
 

1. матично подручје  Бања Ковиљача за насељена места Бања Ковиљача и  
                                       Горња Ковиљача  
2. матично подручје  Башчелуци за насељено место Башчелуци  
3. матично подручје  Брадић за насељено место Брадић  
4. матично подручје  Брезјак за насељено место Брезјак и Слатина  
5. матично подручје  Брњац за насељено место Брњац  
6. матично подручје  Велико Село за насељено место Велико Село  
7. матично подручје  Воћњак за насељено место Воћњак  
8. матично подручје  Горња Бадања за насељено место Горња Бадања  
9. матично подручје  Горња Борина за насељено место Горња Борина  
10. матично подручје  Горњи Добрић за насељено место Горњи Добрић  
11. матично подручје  Горње Недељице за насељено место Горње Недељице 
12. матично подручје  Горња Сипуља за насељено место Горња Сипуља 
13. матично подручје  Грнчара за насељено место Грнчара 
14. матично подручје  Доња Бадања за насељено место Доња Бадања 
15. матично подручје  Доњи Добрић за насељено место Доњи Добрић 
16. матично подручје  Доње Недељице за насељено место Доње Недељице 
17. матично подручје  Доња Сипуља за насељено место Доња Сипуља 
18. матично подручје  Драгинац за насељено место Драгинац 
19. матично подручје  Зајача за насељено место Зајача 
20. матично подручје  Јаребице за насељено место Јаребице 
21. матично подручје  Јадранска Лешница за насељено место Јадранска Лешница 
22. матично подручје  Јелав за насељено место Јелав 
23. матично подручје  Јошева за насељено место Јошева 
24. матично подручје  Југовићи за насељено место Југовићи 



25. матично подручје  Каменица за насељено место Каменица 
26. матично подручје  Клупци за насељено место Клупци 
27. матично подручје  Козјак за насељено место Козјак  
28. матично подручје  Коренита за насељено место Коренита  
29. матично подручје  Крајишници за насељено место Крајишници  
30. матично подручје  Лешница за насељено место Лешница  
31. матично подручје  Лозница за насељено место Лозница  
32. матично подручје  Лозничко поље за насељено место Лозничко поље  
33. матично подручје  Липница за насељено место Липница  
34. матично подручје  Липнички Шор за насељено место Липнички Шор  
35. матично подручје  Милина за насељено место Милина  
36. матично подручје  Ново Село за насељено место Ново Село  
37. матично подручје  Пасковац за насељено место Пасковац  
38. матично подручје  Плоча за насељено место Плоча  
39. матично подручје  Помијача за насељено место Помијача  
40. матично подручје  Рибарице за насељено место Рибарице  
41. матично подручје  Руњани за насељено место Руњани  
42. матично подручје  Стража за насељено место Стража  
43. матично подручје  Ступница за насељено место Ступница  
44. матично подручје  Симино Брдо за насељено место Симино Брдо  
45. матично подручје  Текериш за насељено место Текериш 
46. матично подручје  Трбосиље за насељено место Трбосиље 
47. матично подручје  Трбушница за насељено место Трбушница  
48. матично подручје  Тршић за насељено место Тршић  
49. матично подручје  Филиповићи за насељено место Филиповићи  
50. матично подручје  Цикоте за насељено место Цикоте и Шурице 
51. матично подручје  Чокешина за насељено место Чокешина  
 

Члан 3. 
 
Матичне књиге воде се у седишту матичног подручја и то: 
 
1. за матично подручје Бања Ковиљача са седиштем у Бањи Ковиљачи;    
2. за матично подручје Башчелуци са седиштем у Лозници;           
3. за матично подручје Брадић са седиштем у Брадићу; 
4. за матично подручје Брезјак са  седиштем у Брезјаку;                
5. за матично подручје Брњац са седиштем у Великом Селу; 
6. за матично подручје Велико Село са седиштем у Великом Селу; 
7. за матично подручје Воћњак са седиштем у Воћњаку ; 
8. за матично подручје Горња Бадања  са седиштем у Горњој Бадањи; 
9. за матично подручје Горња Борина  са седиштем у Зајачи; 
10. за матично подручје Горњи Добрић са седиштем у  Горњем Добрићу; 
11. за матично подручје Горње Недељице  са седиштем у Брезјаку; 
12. за матично подручје Горња Сипуља са седиштем у Текеришу; 
13. за матично подручје Грнчара са седиштем у Липници; 
14. за матично подручје Доња Бадања са седиштем у Доњој Бадањи; 
15. за матично подручје Доњи Добрић са седиштем у Доњем Добрићу; 



16. за матично подручје Доње Недељице са седиштем у Брезјаку; 
17. за матично подручје Доња Сипуља са седиштем у Доњој Бадањи; 
18. за матично подручје Драгинац са седиштем у Драгинацу; 
19. за матично подручје Зајача са седиштем у Зајачи; 
20. за матично подручје Јаребице са седиштем у Драгинац; 
21. за матично подручје Јадранска Лешница са седиштем у Јадранскј Лешници; 
22. за матично подручје Јелав са седиштем у Лешници ; 
23. за матично подручје Јошева са седиштем у Јошеви; 
24. за матично подручје Југовићи са седиштем у Горњој Бадањи; 
25. за матично подручје Каменица са седиштем у Јошеви; 
26. за матично подручје Клупци са седиштем у Клупцима; 
27. за матично подручје Козјак са седиштем у Липнички Шору; 
28. за матично подручје Коренита са седиштем у Коренити; 
29. за матично подручје Крајишници са седиштем у Лозници; 
30. за матично подручје Лешница са седиштем у Лешници; 
31. за матично подручје Лозница са седиштем у Лозници; 
32. за матично подручје Лозничко поље са седиштем у Лозничком пољу; 
33. за матично подручје Липница са седиштем у Липници; 
34. за матично подручје Липнички Шор са седиштем у Липничкм Шору;  
35. за матично подручје Милина са седиштем у Јошеви; 
36. за матично подручје Ново Село са седиштем у Новом Селу; 
37. за матично подручје Пасковац са седиштем у Зајачи; 
38. за матично подручје Плоча са седиштем у Клупцима; 
39. за матично подручје Помијача са седиштем у Текеришу; 
40. за матично подручје Рибарице са седиштем у Драгинацу; 
41. за матично подручје Руњани са седиштем у Руњанима; 
42. за матично подручје Симино Брдо са седиштем у Драгинацу; 
43. за матично подручје Стража са седиштем у Лешници; 
44. за матично подручје Ступница са седиштем у Ступници; 
45. за матично подручје Текериш са седиштем у Текеришу; 
46. за матично подручје Трбосиље са седиштем у Текеришу; 
47. за матично подручје Трбушница са седиштем у Лозници; 
48. за матично подручје Тршић са седиштем у Тршићу; 
49. за матично подручје Филиповићи са седиштем у Драгинцу; 
50. за матично подручје Цикоте са седиштем у Цикотама; 
51. за матично подручје Чокешина са седиштем у Чокешини; 
 

  
   Члан 4. 

 
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању 

матичних подручја општине Лозница („Службени лист општине Лозница”, број 
3/2004). 

 
 
 
 



Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 

Лознице”, а почеће да се примењује даном почетка примене Закона о матичним 
књигама („Службени гласник РС”, број 20/09). 

 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 

Број: 06-19/09-11-5                                                                                     
Датум: 21. децембар 2009. године                                                                    
Л о з н и ц а 

                                                                                             
 

ПРЕДСЕНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


