
 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-
05-00045/2017-24 од 08. новембра 2017. године, Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној дана 15. новембра 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ 

о утврђивању назива улица у насељеном месту Крајишници 

Члан 1. 

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

1. Данила Киша - простире се од к.п. бр. 11964 К.О. Лозница (улица Дели Радивоја) 
код к.п. бр. 10160 и 10124 К.О. Лозница (гробље),  даље поред к.п. бр. 10134 и 
11551 К.О. Лозница, па све до к.п. бр. 11617/5 и 11566 К.О. Лозница, код границе 
са насељеним местом Лозница; 
 

2. Дели Радивоја - простире се од к.п. бр. 11977 К.О. Лозница (улица Гаврила 
Принципа - насељено место Лозница) према северозападу поред к.п. бр. 10124 
К.О. Лозница (гробље), и код к.п. бр. 10120 и 9369/1 К.О. Лозница, један крак иде 
ка западу до к.п. бр. 10114 К.О. Лозница, док други наставља ка северу до к.п. бр. 
9148/2 К.О. Лозница (улица Гучевска) код к.п. бр. 9260 и 9383 К.О. Лозница, 
одакле наставља у оквиру насељеног места Лозница; 
 

3. Девина - наставља се на истоимену улицу из насељеног места Лозница од к.п. бр. 
10178 и 10218 К.О. Лозница према југу до к.п. бр. 10187 и 10193/1 К.О. Лозница; 
 

4. Гаврила Принципа (заједничка улица са насељеним местом Трбушница 
Лозница) – наставља се на истоимену улицу из насељеног места  Лозница од к.п. 
бр. 10172 и 10153/1 К.О. Лозница, према југу поред к.п. бр. 11503 и 11544 К.О. 
Лозница, па све до к.п. бр.11595/2 и 11533/2 К.О. Лозница, у близини границе са 
насељеним местом Трбушница; 
 

5. Гучевска (заједничка улица са насељеним местом Лозница) – наставља се на 
истоимену улицу из насељеног места Лозница од к.п. бр. 11964 К.О. Лозница 
(улица Дели Радивоја) код к.п. бр. 9383 и 9147 К.О. Лозница, поред к.п. бр. 9141 
К.О. Лозница, према северу до к.п. бр. 11965 К.О. Лозница (улица Стевана 
Дечанског) код к.п. бр. 9125 и 9435 К.О. Лозница; 
 



6.  Карађорђева (као наставак истоимене улице из насељеног места Лозница, 
заједничка са насељеним местом Башчелуци) – простире се од к.п. бр. 10325 и 
10359/1 К.О. Лозница, поред к.п. бр. 14786 К.О. Лозница, одакле иде ка југу до 
к.п. бр. 14834 и 14856 К.О. Лозница код границе са насељеним местом 
Трбушница; 
 

7. Косовска (заједничка улица са насељеним местом Лозница) - простире се од к.п. 
бр. 9981 К.О. Лозница (улица Вере Бајан) код к.п. бр. 10042 и 9468 К.О. Лозница 
до к.п. бр. 9458/1 и 10046 К.О. Лозница; 
 

8. Лазе Лазаревића – простире се од к.п. бр. 9507/2 К.О. Лозница (улица Ужичка) 
код границе са насељеним местом Лозница, код к.п. бр. 9503 и 9499 К.О. Лозница, 
па све до к.п. бр. 10058 и 9400 К.О. Лозница; 
 

9. Маршала Бирјузова – простире се од к.п. бр. 11959 К.О. Лозница (улица 
Карађорђева) код к.п. бр. 10315 и 10317 К.О. Лозница све до к.п. бр. 14635/5 и 
14721 К.О. Лозница; 
 

10. Радничка (заједничка улица са насељеним местом Лозница) – простире се од к.п. 
бр. 9507/2 К.О. Лозница (улица Ужичка) код к.п. бр. 94090 и 9474 К.О. Лозница 
до к.п. бр. 9454 и 9485 К.О. Лозница; 
 

11. Стефана Дечанског (заједничка улица са насељеним местом Лозница) – 
простире се од к.п. бр. 11962 К.О. Лозница (улица Бањска) код к.п. бр. 9115 и 
9519/2  К.О. Лозница, наставља поред к.п. бр. 10067 и 9452 К.О. Лозница, па све 
до к.п. бр. 10055/1 и 9458/1 К.О. Лозница, у близини границе са насељеним 
местом Лозница; 
 

12. Ужичка (уз границу са насељеним местом Лозница) – простире се од к.п. бр. 
9507/1 К.О. Лозница па све до к.п. бр. 9468 К.О. Лозница; 

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 Крајишници од 
08.09.2017. године, израђен од стране Републичког геодетског завода - Службе за 
катастар непокретности  Лозница и сагласност Министарства државне управе и локалне 
самоуправе број: 015-05-00045/2017-24 од 08. новембра 2017. године.  

 



Члан 4. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
Број: 06-34/17-13-9/2 
Датум: 15. новембар 2017. године 
Лозница 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                      Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 

Тачност оверава 
СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

Дејан  Марковић, дипл.правник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


