
 На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник  РС“, бр.129/07), 
члан 9. став 2. Уредбе о Адресном регистру  („Сл.гласник  РС“, бр.63/17),  члана 6. 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“, број 8/14 – пречишћен текст) уз 
предходну сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 015-05-
00036/2017-24 од 13. септембра 2017. године, Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 15. новембра 2017. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту  

Ново Село 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о�одређивању назива улица у насељеном месту Ново Село („Службени лист 
општине Лозница“ бр. 10/90) мења се назив Одлуке и гласи:  
 

„ Одлука 
о утврђивању назива улица у насељеном месту  Ново Село“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 1. став 1. тачке 3. и 4. мењају се�и гласе:   
 
 
 „ 3. Видојевачка почиње од центра Новог Села и протеже се до гробља,  даље 

наставља од кп. бр. 1424/1 �К.О. Ново Село иде даље к.п. бр. 1405/4 К.О. Ново Село 
до к.п. бр. 1370/1 К.О. Ново Село   “ 
4.�Дринска почиње од центра Новог Села и протеже се до реке Дрине наставља к.п. 
бр. 3092 К.О. Ново Село до границе са насељеним местом Лешница  “ 

Иза тачке 10. додају се нове тачке 11. и 12. које гласе: 
„ 

11.  Пољска – креће од к.п. бр. 3923 К.О. Ново Село, даље парцелама 3924, 3926 и 4378 
К.О. Ново Село до к.п. бр. 3881 К.О. Ново Село; 
 

12. Устаничка (спаја Видојевачку улицу у Новом Селу и улицу Браће Недића и 
Лешници) – креће од к.п. бр. 1912/3 К.О. Ново Село, иде ка к.п. бр. 2047, 2050 и  
2031/5 К.О. Ново Село „ 

 
 



Члан 3. 
 

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива (насељених места, 
улица, тргова, заселака) и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са 
Уредбом о адресном регистру и актима органа града Лознице, донетим у складу са овом 
Уредбом. 

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке је Елаборат уличног система за насељено место Ново Село од 
31.07.2017. године, израђен од стране Републичког геодетског завода - Службе за катастар 
непокретности  Лозница и сагласност Министарства државне управе и локалне 
самоуправе број: 015-05-00036/2017-24 од 13. септембра 2017. године. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
Број: 06-34/17-13-5/2 
Датум: 15. новембар 2017. године 
Лозница 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
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