
 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-
00047/2017-24 од 07. новембра 2017. године, Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 15. новембра 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању назива улица и заселака у насељеном месту Чокешина 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се називи улица и заселака на територији насељеног места 
Чокешина, и то улица: 

1. Ракића сокак – одваја се од улице Маршала Тита (к.п. бр. 2879/1 К.О. Чокешина) у 
леву страну код к.п. бр. 1389/1 и 1903/1 К.О. Чокешина, иде даље до к.п. бр. 1955 и 
1380 К.О. Чокешина, где се рачва на два крака: 

- поред к.п. бр. 1950/1 и 1946/2 К.О. Чокешина 

- даље уз к.п. бр. 1342/2 и 1985 К.О. Чокешина до улице Радиковац (к.п. бр. 
2879/1 К.О. Чокешина), код к.п. бр. 2010 и 2012/3 К.О. Чокешина; 

2. Џајевачки сокак  одваја се од улице Маршала Тита на к.п. бр. 3276 и 2871 К.О. 
Чокешина у десну страну код к.п. бр. 596 и 3169 К.О. Чокешина, даље уз парцеле 
588 и 612 К.О. Чокешина, све до пута на к.п. бр. 2874 К.О. Чокешина, код к.п. бр. 
584 К.О. Чокешина;  

3. Стражаница – креће од улице Маршала Тита у десну страну код к.п. бр. 1808/3 и 
1895 К.О. Чокешина, иде даље до к.п. бр. 2589 и 2747 К.О. Чокешина; 

4. Тадића сокак одваја се од улице Маршала Тита(к.п. бр. 2871 К.О. Чокешина) у 
десну страну код к.п. бр. 1268/2 и 1424 К.О. Чокешина, иде даље до к.п. бр. 1565/1 
К.О. Чокешина, на граници са насељеним местом Ново Село; 

5. Стојиновића сокак 1 – креће од улице Маршала Тита (к.п. бр. 2871 К.О. 
Чокешина) код к.п. бр. 571 и 1047 К.О. Чокешина, иде даље до к.п. бр. 575 и 1044 
К.О. Чокешина где се рачва на два крака: 



- у леву страну до к.п. бр. 1074/1 и 1076 К.О. Чокешина 

- у десну страну до улице Стојиновића сокак 2 (к.п. бр. 2873 К.О. Чокешина), код 
к.п. бр. 1040/2 и 1078 К.О. Чокешина; 

6. Радиковац – креће од улице Маршала Тита (к.п. бр. 3276 К.О. Чокешина) у леву 
страну код к.п. бр. 556/2 К.О. Чокешина, све до пута на к.п. бр. 2870/2 В, код к.п. 
бр. 2076/3 и 2007 К.О. Чокешина. Улица има два слепа завршетка: 

- одваја се у десну страну код к.п. бр. 1323/2 К.О. Чокешина  и иде до к.п. бр. 
2881 К.О. Чокешина код к.п. бр. 1341/2 и 2022/2 К.О. Чокешина 

- одваја се у десну страну код к.п. бр. 2030 К.О. Чокешина и иде до к.п. бр. 2026 и 
2018 К.О. Чокешина; 

7. Радановића сокак – креће од улице Маршала Тита ( к.п. бр. 2871 К.О. Чокешина) 
код к.п. бр. 1235 и 1238 К.О. Чокешина, иде даље до к.п. бр. 1263 К.О. Чокешина 
где се рачва на два крака: 

- у леву страну до к.п. бр. 1171/5 К.О. Чокешина 

- у десну страну до к.п. бр. 1068 К.О. Чокешина; 

8. Маршала Тита – креће од к.п. бр. 3165/1 и 3176/12 К.О. Чокешина, иде даље поред 
к.п. бр. 564/2 и 574/19 К.О. Чокешина, наставља поред к.п. бр. 1275, 1418 и 2144/5 
К.О. Чокешина до к.п. бр. 2195/6 и 2196/5 К.О. Чокешина;  

9. Стојиновића сокак 2 – креће од улице Маршала Тита (к.п. бр. 2871 К.О. 
Чокешина), код к.п. бр. 1050 и 1200 К.О. Чокешина, иде даље до к.п. бр. 1071 К.О. 
Чокешина и скреће у десну страну до к.п. бр. 1080/2 К.О. Чокешина; 

10. Вука Караџића – креће од к.п. бр. 1736 и 2893 К.О. Чокешина до к.п. бр. 1829 и 
2890 К.О. Чокешина; 

11. Манастирска – креће од к.п. бр. 2196/8 К.О. Чокешина до к.п. бр. 2161 К.О. 
Чокешина 

и заселака: 

12. заселак Џајевац – налази се око 2км северозападно од центра насељеног места, у 
оквиру потеса Џајевац, према граници са Прњавором; 

13. заселак Виноградарски – налази се око 2км источно од центра насељеног места, 
према насељеном месту Ново Село у оквиру потеса Трновица; 

 



Члан 2. 

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 3. 

Саставни део ове одлуке је Елаборат уличног система за насељено место Чокешина 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: 015-05-00047/2017-24 од 07. новембра 2017. године. 

Члан 4. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
Број: 06-34/17-13-6/11 
Датум: 15. новембар 2017. године 
Лозница 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                     Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 

 
Тачност оверава 

СЕКРЕТАР 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
Дејан  Марковић, дипл.правник 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


