
 
 На основу члана 15. став 1. тачка 10. и члана 48. став 2. Закона о ванредним 

ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 40. став 1. тачка 17а 
Статута града Лознице (,,Службени лист града Лознице'', број 8/14 – пречишћен текст) и 
на основу Решења о давању сагласности на Процену угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа за територију града Лознице начелника Одељења за ванредне 
ситуације у Шапцу МУП-а Републике Србије под бројем 217-9847/18-3 од 14.08.2018. 
године Градско веће града Лознице на 77. редовној седници одржаној дана 26.9.2018. 
године донело је  

 
ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 
Члан 1.  
 

Усваја се Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за 
територију града Лозница.  

Члан 2.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

града Лознице“.  
О б р а з л о ж е њ е  
 

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију 
града Лознице, је актом број: 359/2018 – I од 16.07.2018. године достављена Министарству 
унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у 
Шапцу, дана 18.07.2018. године, ради добијања сагласности на усклађеност са Законом о 
ванредним ситуацијама и подзаконским актима донетим на основу њега.  

Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Шапцу је преко овлашћених службених лица извршило увид у 
достављену документацију и утврдило да је предметна Процена угрожености израђена у 
складу са члановима 45. до 49а Закона о ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 
111/09, 92/11 и 93/12) и Упутству о методологији за израду процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама (,,Сл. гласник РС“ бр.18/17).  

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  
 

Број: 06-22-14/18-II 
Датум: 26.9.2018. године 
Л о з н и ц а 
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
           ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  

Видоје Петровић, с.р. 


