
 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-
00040/2017-24 од 06. новембра 2017. године, Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 15. новембра 2017. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица на територији Тршића 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о�одређивању назива улица у на територији Тршића („Службени лист општине 
Лозница“ бр. 3/89) мења се назив Одлуке и гласи:  
 

„Одлука  
о утврђивању назива улица и заселака �у насељеном месту Тршић“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 1. став 1. тачка 11. мења се и гласи: 

 
„11. Вује Матића – од улице Анте Богићевића до улице Троношке, преко планине 
Кукавице, уз Драгићевиће и Матиће – продужетак креће од к.п. бр. 835 К.О. Тршић, иде 
дуж границе са насељеним место Пасковац, пролази поред к.п. бр. 879, 1149 и 1256 К.О. 
Тршић и иде до к.п. бр. 1046 К.О. Тршић и тромеђе насељених места Тршић, Коренита и 
Пасковац;“  
 
Иза тачке 19. додају се нове тачке 20. 21. 22. 23. 24. 25. и гласе:  
 
   „  20. Ваљевски пут (к.п. бр. 269 и 1058 К.О. Тршић) – наставак је улице Ваљевски пут из 

насељеног места Руњани. У једном делу к.п. бр. 269 К.О. Тршић, пролази кроз 
насељено место Тршић, а затим заједничким делом к.п. бр. 1058 К.О. Тршић; 

      21. Кнеза Милоша (к.п. бр. 1058 К.О. Тршић) – креће од улице Бранка Радичевића и 
к.п. бр. 405/1 и 389/3 К.О. Тршић пролази између к.п. бр. 403/1 и 392/1 К.О. Тршић и 
иде до к.п. бр. 397/ и 396/7 К.О. Тршић и улице Карађорђеве; 

      22. Коперникова (к.п. бр. 1045/1 и 1045/3 К.О. Тршић) – креће од улице Троношке и 
к.п. бр. 1015/1 и 946/1 К.О. Тршић, пролази између к.п. бр. 1044/1, 1400/1, 856/2 и 1034 
К.О. Тршић и иде до к.п. бр. 1026/1 К.О. Тршић; 

      23. Саве Мркаља (к.п. б. 15 К.О. Тршић) – креће од улице Јернеја Копитара и к.п. бр. 
11/1 и 31/1 К.О. Тршић и иде до улице Анте Богићевића и к.п. бр. 14/2 и 19/1 К.О. 
Тршић; 



 24. Милице Стојадиновић Српкиње (к.п. бр. 231/18 К.О. Тршић) – креће од к.п. бр. 
231/4 и 231/7 К.О. Тршић и улице Гетеове и иде до к.п. бр. 231/1 К.О. Тршић 

 25. Гетеова (к.п. бр. 237/6 К.О. Тршић) – креће од к.п. бр. 237/16 и 237/5 К.О. Тршић и 
улице Јована Цвијића, пролази између к.п. бр. 231/3 и 240/4 К.О. Тршић и иде до к.п. 
бр. 227/1 и 242/1 К.О. Тршић;“ 

 
 Иза тачке 25. додају се речи и тачка 26. и гласе: 

„ и заселака: 

26. заселак Жеравијски – прилази се од улице Вује Матића код к.п. бр. 1149 К.О. Тршић, 
скрећући на пут к.п. бр. 1180 К.О. Тршић и даље око 1км поред десне стране пута. Налази 
се у потесу Жеравињско врело од севера према југу на к.п. бр. 935, 936, 1122, 1198, 917, 
119, 917, 916 и 1199 К.О. Тршић.“ 

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 Тршић од 
11.09.2017. године, израђен од стране Републичког геодетског завода - Службе за катастар 
непокретности  Лозница и сагласност Министарства државне управе и локалне 
самоуправе број: 015-05-00040/2017-24 од 06. новембра 2017. године. 

Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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Лозница 
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