
 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 

 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању назива улица и заселака  у насељеном месту Трбосиље 

 

Члан 1. 

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

1. Ђукнића сокак – креће од к.п. бр. 909/5 К.О. Трбосиље К.О. Трбосиље и наставља 
у смеру североистока, преко к.п. бр. 880 и 887 К.О. Трбосиље, иде даље до к.п. бр. 
853 и 889/3 К.О. Трбосиље, где наставља правцем север-југ преко к.п. бр. 791 К.О. 
Трбосиље до к.п. бр. 789/3 К.О. Трбосиље; 

2. Греда – креће од к.п. бр. 1057/3 и 960 К.О. Трбосиље, наставља правцем север-југ 
поред к.п. бр. 611 и 773 К.О. Трбосиље до к.п. бр. 666/7 К.О. Трбосиље; 

3. Трешањска – креће од к.п. бр. 1018/4 К.О. Трбосиље, иде правцем север-југ поред 
к.п. бр. 1014/1 и 994/3 К.О. Трбосиље, наставља поред к.п. бр. 1002 К.О. Трбосиље 
до 598 и 444 К.О. Трбосиље; 

4. Јовића сокак – креће од к.п. бр. 400/5 К.О. Трбосиље, наставља правцем север-југ 
поред к.п. бр. 1010 и 400/2 К.О. Трбосиље, до к.п. бр. 598 и 421 К.О. Трбосиље;  

5. Улица Храстова – креће од к.п. бр. 400/7 К.О. Трбосиље, иде у смеру североистока 
поред к.п. бр. 1198/1 К.О. Трбосиље до к.п. бр. 497 и 413 К.О. Трбосиље;  



6. Плочник – креће од к.п. бр. 1185 К.О. Трбосиље, иде у смеру североистока, 
наставља поред к.п. бр. 1217/2 и 1260/1 К.О. Трбосиље и даље поред к.п. бр. 298/1 
К.О. Трбосиље до к.п. бр. 233/1 К.О. Трбосиље; 

7. Баир – креће од к.п. бр. 1020/5 К.О. Трбосиље, иде у смеру североистока поред 
к.п. бр. 1471/1, 1467 и 1375/1 К.О. Трбосиље до к.п. бр. 1325/3 К.О. Трбосиље; 

8. Трбосиљско поље – креће од к.п. бр. 909/1 К.О. Трбосиље, иде правцем запад-
исток поред к.п. бр. 1060 К.О. Трбосиље до к.п. бр. 1021/1 и 996/1 К.О. Трбосиље; 

9. Дринске дивизије – креће од к.п. бр. 1020/1 и 1021/1 К.О. Трбосиље, к.п. бр. 
1732/3 и 1701/2 К.О. Трбосиље до к.п. бр. 1707 и 1706/2 К.О. Трбосиље, границе са 
насељеним местом Горња Бадања; 

10.  Димитрија Павловића – креће од к.п. бр. 153/1 К.О. Трбосиље, иде правцем 
север-југ до к.п. бр. 1533 К.О. Трбосиље, одакле иде у два правца: према југу до 
к.п. бр. 1428/1 и 1445/2 К.О. Трбосиље и према западу до к.п. бр. 1564 К.О. 
Трбосиље; 

и  заселака: 

11. заселак Водице – налази се на око 3,3 км северно од центра насељеног места 
Трбосиље, у оквиру потеса Цер, 

12. заселак Липове воде – налази се на око 3 км североисточно од центра насељеног 
места Трбосиље, у оквиру потеса Ливадице. 

 

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 Трбосиље од 
03.08.2017. 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 4. 

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

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
Број: 06-34/17-13-4/5 
Датум: 15. новембар 2017. године 
Лозница 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                       Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 
 
 

Тачност оверава 
                               СЕКРЕТАР  

   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

      Дејан  Марковић, дипл.правник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


