
 
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 

број 111/09,92/11 и 93/12), члана 8. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације („Службени гласник РС“, број 98/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“ број 8/14-пречишћен текст), а на предлог 
градоначелника града Лознице, Скупштина града Лознице на седници одржаној 6. 
септембра 2017. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за 

ванредне ситуације за територију града Лознице 
 
 
I   И менује се заменик команданта, начелник и чланови Градског штаба за ванредне 
ситуације за територију града Лознице и то: 
 

1. др Радован Дивнић, доктор специјалиста хирургије, из Лознице, заменик 
градоначелника – заменик команданта штаба, 

2. Петар Катанић, дипломирани инжењер организације рада, из Јошеве, надлежна 
служба МУП-а, Сектор за ванредне ситуације .- начелник штаба, 

3. Дарко Карапанџић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства-мастер,  
из Лознице, помоћник градоначелника за комуналну привреду, урбанизам и 
грађевинарство, директор ОДСЕПС Дистрибуција Лозница – члан, 

4. Милојка Смиљанић, дипломирани правник из Бање Ковиљаче, начелник Градске 
управе града Лознице - члан, 

5. Драгић Младеновић, дипломирани економиста, из Лознице, члан Градског већа – 
члан, 

6. Милица Павловић, дипломирани правник, из Лознице, начелник Одељења за 
планирање и изградњу – члан, 

7. Раденко Петровић, официр полиције, из Лознице, начелник Полицијске станице 
Лозница – члан, 

8. Предраг Чанак, официр Министарства одбране РС, из Лознице, начелник ЦМО 
Лозница – члан, 

9. Јанко Алексић, аналитичар заштите животне средине – мастер, из Јелава,  директор 
ЈКП „Наш Дом“ Лозница – члан, 

10. Момир Матић, дипломирани правник, из Бање Ковињаче, извршни директор ЈКП 
„Наш Дом“ Лозница – члан, 

11. Никола Драгићевић, дипломирани економиста, из Лознице, директор ЈП „Лозница 
развој“ – члан, 

12. Славољуб Спајић, дипломирани економиста, из Лознице, извршни директор  ЈП 
„Лозница развој“ – члан, 

13. Милан Раднић, дипломирани инжењер електротехнике из Лознице, в.д. директора 
ЈП „Водовод и канализација“ Лозница – члан, 



14. др Бранка Красавац, доктор специјалиста медицине рада из Лознице,  директор 
Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница – члан, 

15. Милан Тодоровић, специјалиста гинекологије и акушерства, в.д. директора Опште 
болнице Лозница – члан, 

16. Томислав Симеуновић, инжењер машинства, из Крупња, командир ПВСЈ Лозница 
– члан, 

17. Љубиша Миљковић, дипломирани грађевински инжењер, из Лознице, помоћник 
секторског руководиоца ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ - „Сава-Дунав“, РЈ Шабац – члан, 

18. Весна Мелезовић, дипломирани професор педагогије и психологије, из Лознице, 
секретар Црвеног крста Лозница – члан, 

19. Зоран Милошевић, послови у области културе и јавног информисања, из Лознице, 
односи са јавношћу  - члан, 

20. Слободанка Гајић, дипломирани професор, из Лознице, послови планирања 
одбране и ванредне ситуације – члан,  

21. Живко Јеремић, доктор ветерине из Лознице, републички ветеринарски инспектор -  
члан. 

 
II   Задатак Градског штаба за ванредне ситуације је обављање послова у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама, Одлуком о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације и другим прописима из области заштите и спасавања. 
 
III    Овим Решењем престаје да важe решењa број: 06-26/16-3-22 од 7.9.2016. године и 06-
16/17-10-25 од 17.5.2017. године. 
  
IV    Ово решење ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама 
одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице 
донетој на седници Скупштине града дана 6.9.2017. године и биће објављено у 
„Службеном листу града Лознице“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
Број: 06-26/17-12-25 
Датум: 6. септембар 2017. године 
Л о з н и ц а                                                                                 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 


