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На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, бр.111/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, бр. 19/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 16. новембра 
2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о овлашћеним и оспособљеним правним лицима  од значаја 

за заштиту и спасавање на територији Града Лознице 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређују се овлашћена и оспособљена правна лица на територији 
града Лознице за извршавање заштите и спашавања грађана, материјалних и других добара 
у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у 
складу са својом делатношћу и то: 
 

1. Органи Градске управе, Лозница, Карађорђева 2, организовање заштите и 
спасавања грађана и материјалних добара, 

2. КЈП „Наш дом“ Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 6, асанација терена, 
прикупљање и сахрањивање угинулих животиња, сахрањивање погинулих људи и 
др. 

3. ЈП „Водовод и канализација“ Лозница, Георгија Јакшића 9, обезбеђење питке воде 
за угрожено становништво, асанација терена, 

4. ЈП „Град“ Лозница, Кнеза Милоша 7/1, заштита и спасавање од поплава, 
оспособљавање оштећене инфраструктуре и др. 

5. ЈСП „Лозница“ Лозница, Владе Зечевића 16, одржавање и запоседање склоништа и 
других заштитних објеката, 

6. ЈП „Дирекција за управљање и развој Б. Ковиљаче“ Бања Ковиљача, заштита и 
спасавање од поплава и задовољење потреба грађана у Б. Ковиљачи, 

7. Центар за социјални рад, Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 2, збрињавање 
угрожених, 

8. Црвени крст Лозница, Марије Бурсаћ 1, збрињавање, евакуација, прва помоћ, 
9. Здравствени центар „Др Миленко Марин“, Лозница, Болничка 65, ПМП и друге 

здравствене услуге, 
10. Специјална болница за рехабилитацију, Б. Ковиљача, пружање здравствених 

услуга, 
11. Ветеринарска станица д.о.о. Лозница, Марка Радуловића бб, заштита и спасавање 

животиња, 
12. АМСС, Пословна јединица Лозница, Луке Стевића бб, Одржавање возила за 

спасавање, 
13. ДВД „Видојевица“ Лешница, Краља Петра I бб, противпожарна заштита и 

спасавање на води, 
14. ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Борања“ Лозница, Саве Ковачевића 2, Заштита 

шума од пожара, збрињавање угрожених огревом, 
15. „Електродистрибуција“ Лозница, Слободана Пенезића 1, прекид и обезбеђење 

електричне енергије, 
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16. Установа за физичку културу „Лагатор“ Лозница, Милоша Поцерца 58, збрињавање 
угрожених, 

17. ХТП „Бања Ковиљача“, Б. Ковиљача, Парк бб, збрињавање угрожених, 
18. Здравствена установа „Апотека Лозница“, Лозница, Болничка 65, обезбеђење 

санитетског материјала и лекова, 
19. ЈКП „Топлана-Лозница“, Вере Благојевић бб, обезбеђење угрожених топлотном 

енергиjом, 
20. „Белегија-превоз“, Ступница, евакуација и померање становништва, 
21. ПО „Ласта“ Ваљево, РЈ Лозница, Лозница, Георгија Јакшића 7, евакуација и 

померање становништва, 
22. „Стобекс“, Лозница, Дринска 157, заштита и спасвање од рушевина и од поплава, 
23. АД за водопривреду и путеве „Лозница“ у реструктуирању, Лозница, Трг Јована 

Цвијића 16, заштита и спашавање од поплава, 
24. „МН“ доо, Лозница, Републике Српске бб, заштита и спасавање од рушевина и од 

поплава, 
25. „Инград“доо, Лозница, Ж. Јовановић бб, заштита и спасавање од рушевина и од 

поплава, 
26. КП „Еуроимпекс“ доо, Лозница, Ј. Цвијића бб, заштита и спасавање од рушевина и 

од поплава, 
27. „Пирамида 2003“ доо, Лозница, Пашићева 3, заштита и спасавање од рушевина и од 

поплава, 
28.  „Јами-превоз“, Стража, заштита и спасавање од рушевина и од поплава, 
29. АД РТВ „Подриње“, Лозница, Кнеза Милоша 3, информисање становништва о 

опасностима, 
30. „Лотел“ доо Лозница, Радио, информисање становништва о опасностима, 
31. „Лотел“ доо Лозница, Телевизија, информисање становништва о опасностима. 

 
Члан 2. 

 
Привредна друштва и друга правна лица из члана 1. ове Одлуке дужна су да 

ускладе своје Планове заштите и спасавања са Плановима локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 

Привредна друштва и друга правна лица из члана 1. ове Одлуке дужна су да 
плански прилагоде своје капацитете и организацију за извршавање задатака заштите и 
спасавања. 

 
Члан 4. 

 
За припрему правних лица за заштиту и спасавање одговоран је руководилац тог 

правног лица. 
 

Члан 5. 
 

Правно лице из члана 1. ове Одлуке својим планом и програмом рада у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама и овом Одлуком као и плановима заштите и спасавања у 
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ванредним ситуацијама утврђује задатке, организацију деловања и активности којима се 
обезбеђује учешће њихових чланова, органа и служби у извршавању задатака заштите и 
спасавања. 
 

Члан 6. 
 

Ради обављања послова из своје надлежности, Градски штаб за ванредне ситуације 
Лозница може ангажовати-наредити правним лицима из члана 1. ове одлуке извршавање 
задатака цивилне заштите у ванредној ситуацији. 
 

Члан 7. 
 

Градско веће Града Лознице правним лицима из члана 1. ове Одлуке уговором 
обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовања у 
извршавању мера и задатака цивилне заштите. 
 

Члан 8. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

Број: 06-22/11-26-17 
Датум: 16. новембар 2011. године 
Л о з н и ц а 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

                                                                                                   


