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 О АКТИВНОСТИМА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ЛОЗНИЦА,  ПОЧЕВ ОД 14.05.2014. ГОДИНЕ  

 

Поводом незапамћене елементарне непогоде-поплаве, која је задесила Град 

Лозницу када је на територију Града Лознице за само два дана пало 217 l/m2 

атмосферских падавина, што представља апсолутни историјски максимум у 

погледу количине падавина од када се врши мерење истих, Градски штаб за ванредне 

ситуације је правовремено реаговао. Укључио је све расположиве снаге, како у погледу 

људства, тако и радних машина, средстава и опреме. Апсолутни приоритет био је рад 

на терену, пре свега на најугроженијим тачкама, у почетку реке Штире потом Јадра и 

Дрине. Свакодневно су одржаване седнице Градског штаба за ванредне ситуације и 

оперативни састанци са радним групама, опетаривно техничким тимом и 

председницима Савета месних заједница. Оперативни центар Градског штаба за 

ванредне ситуације дежурао је 24 часа, непрекидно, при чему је у свакој смени било од 

3-5 извршилаца. Благовремено су прослеђиване све примљене информације са терена. 

Оперативни центар, односно Градски штаб за ванредне суитуације редовно је 

извештавао Републички штаб, надлежна Министарства, као и локалну јавност о свим 

појавама и догађајима али и мерама које су предузимане.  

 

ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

                                      14.05.2014. године 

 

1. На предлог Градског штаба, Градоначелник Града Лознице је донео Одлуку о 

проглашењу ванредне ситуације, којом су Штабу стављена на располагање све 

расположиве снаге (људство и механизација). 

  

2. Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 82-39/2014-III од 14.05.2014. 

године;  



2.1. формиран је Тима за евакуацију и смештај угроженог сановништва са 

поплављеног подручја, у трочланом саставу, међу којим је био и представник Црвеног 

крста Града Лозница. 

Градски штаб за ванредне ситуације је успоставио потребну сарадњу са надлежним 

Министарством унутрашњих послова, Сектором за ванредне ситуације, Ватрогасно-

спасилачком јединицом Лозница и Специјализованом јединицом за спасавање на води 

и под водом, који су на основу сопствене процене доносили Одлуку о евакуацији на 

угроженом подручју од поплава, и исту извршавали на терену. 

 

 

2.2. Именовано је лице задужено за смештај евакуисане стоке са поплављених 

подручја града Лознице у објектима ПД ''Гучево, које је одговорно за вођење уредне 

евиденције евакуисане стоке, као и старање о безбедности исте до њеног поновног 

враћања власницима. 

 

 

2.3. формирано је пет Оперативно-техничких тимова, (од по три члана, међу којима 

је један члан-директор јавног предузећа, за обилазак и рад на терену), и то: 

-два Тима за градско-приградско подручје; 

-Тим за подручје Бање Ковиљаче и Трбушнице; 

- два Тима за сеоска подручја, 

са задатком  хитног предузимањa свих неопходних мера и радњи како би се спречило 

велико изливање водних токова из корита река,  бујичних потока и канала на подручју 

града Лознице, ангажовањем свих расположивих снага и средстава. 

 

У периоду од 14.05.-16.05.2014. године, са поплављеног подручја евакуисано је укупно 

128 лица (међу којима су биле мајке са децом, труднице, болесна лица, лица са 

посебним потребама, и стара немоћна лица), која су збринута у објекту градске 

Установе за физичку културу “Лагатор”, на краћи период. 

2.4. Формиране су трочлане екипе за непрекидна дежурства (током 24 часа) дневно, 

чији састав су чинили чланови Градског штаба за ванредне ситуације, и председници 

Месних заједница, на следећим најугроженијим пунктовима: 

- ПУНКТ 1 – (локација М.З. Козјак, Јелав, Стража, Горњи Добрић); 



- ПУНКТ 2 – (локација Брањево-Лозничко Поље); 

- ПУНКТ 3 – (локација горњи Јадар-Коренита-Драгинац-Брадић-Цикоте); 

- ПУНКТ 4 – (локација Бања Ковиљача); 

са задатком непрекидног праћења стања на терену у сталној сарадњи са 

припадницима МУП-а – Сектора за ванредне ситуације, и извештавања Градског 

штаба за ванредне ситуације о свим уоченим појавама на терену, који захтевају 

хитно решавање. 

 

2.5. формиран је Оперативни центар, у Градској управи Града Лозница, са 

непрекидним дежурством у трајању од  24 часа дневно, које и даље траје.  У 

Опративном центру примљен је укупно 1041 позив грађана (са различитим захтевима, 

односно пријавама).  

Задатак чланова Оперативно-техничких тимова је редовно информисање дежурних 

чланова Штаба за ванредне ситуације, односно тимова и мобилних екипа, о свим 

уоченим појавама на терену, а у циљу хитног реаговања у смислу евентуалног 

спасавања – евакуације становништва, стоке, имовине грађана на поплављеном 

подручју, и другим потребама за хитно реаговање. 

 

2.6. формиране су и 3 трочлане мобилне екипе за ангажовање на терену , у саставу од 

чланова Градског већа и директора јавних предузећа, за подручја Месних заједница и 

то:  

- једна екипа за подручје М.З.: Личнички Шор, Козјак, Горњи Добрић, Јадранска 

Лешница, Доњи Добрић, Лешница, Стража и Јелав; 

- две екипе за подручја М.З.: Лозничко Поље, Трбушница, Бања Ковиљача, 

Градилиште, Воћњак, Клупци и остале приградске месне заједнице, са задатком 

праћења стања на терену.  

 

2.7. формирана је Комисија за процену штета  насталих услед поплаве, изливања 

реке Јадар, притока реке Јадар и других река на територији града Лознице, са 

задатком да утврди оправданост поднетих захтева, чињенично стање, висину настале 

штете и сачини записник са извештајем о висини штете који ће бити прослеђен 

Градском већу и Влади РС за помоћ. 

 



                                            16.05.2014. године 

По захтеву Начелника Градског штаба за ванредне ситуације  од 16.05.2014. године 

Градско Веће града Лознице је донело Одлуку број : 06-17/14-II од 16.05.2014. године о 

Хитној набавци: хране за угрожено становништво  и горива за ангажоване јединице на 

спасавању становништва. 

 

                                            17.05.2014.године 

Формиране су 4 трочлане мобилне патроле у саставу: чланови Градског већа, 

директори, Јавна предузећа и запослени у Градској управи, за следећа поплављена 

подручја: 

1.Брањево-Липнички Шор-Јелав-Стража 

2.Бања Ковиљача-Трбушница-Лозница-Козјак 

3.Ужи центар града-река Штира 

4.Лозница-Воћњак-Драгинац 

Са задатком непрекидног дежурства ( 24 часа), обиласка терена, праћења стања и 

извештавања Градског штаба о свим уоченим појавама на терену и добијеним 

информацијама од дугих лица. 

 

18.05.2014. године 

3. Градски штаб за ванаредне ситуације је донео Одлуку којом је наложено ЈП ''Граду'' 

Лозница, да сходно препоруци Министарства просвете, а у вези са клизиштима на 

путном правцу од Бање Ковиљаче до Гучева, у сарадњи са ЈП ''Путеви Србије'' 

предузме хитне мере на санцији наведеног клизишта, како би се успоствила проходност 

на наведеном путном правцу, а ради обезбеђивања услова за порватак деце из 

Владимировца, Сомбора и Чоке, са рекреативне наставе на Гучеву, (из одмаралишта 

''Вајати-Матић'' и одмаралишта ''МН''). 



Наведеном Одлуком је наложено начелнику Градске управе да упути комби возило 

Градске управе, које је помогло да се на безбедан начин, на критичној деоници, изврши 

превоз ученика од Гучева до Бање Ковиљаче.  

3.1.  На предлог Градског штаба за ванредне ситуације, Градско веће је донело Одлуку 

о хитној набавци горива за потребе радних машина на терену, које су ангажовале месне 

заједнице, на подручју које је захваћено поплавама. Наведеном Одлуком је формирана 

Комисија за праћење расподеле горива по месним заједницама, у саставу: Јанко 

Алексић, Драгослав Добрић и Драган Павловић. 

За координатора, односно лице задужено за евиденцију расподеле горива именован је 

Зоран Прокопић. Из средстава буџета набављено је и расподељено по месним 

заједницама укупно 6.6 тона горива. 

 

 

 

19.05.2014. године 

4. Формирана су два Стручна тима за утврђивање стања објеката и 

инфраструктуре на локацијама на којима су регистрована клизишта, са задатком 

да: на основу пријава клизишта, како на објектима (куће, и други угрожени објекти), 

тако и на инфраструктури (путној, комуналној), одмах изађу на терен у циљу 

утврђивања стања на објектима, а ради њиховог што бржег санирања. (До подношења 

овог извештај пријављено је преко 300 клизишта). 

 

4.1. Именована је Комисија за пријем и расподелу хуманитарне помоћи и семенске 

робе у саставу од 6 чланова, (по два члана из сваке коалиционе партије),  са задатком 

да: 

 -организује пријем робе намењене хуманитарној помоћи од: домаћих и иностраних 

правних лица, удружења, појединаца, укључујући и органе, односно организације чији 

је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као 

и других донатора,   



- секретар Градске скупштине, начелник Градске управе и помоћник начелника Градске 

управе урадили су посебно упутство, којим се дефинише поступак пријема и расподеле 

хуманитарне помоћи,  

- да сваки појединачни захтев Савета месне заједнице  размотри, одобри и организује 

предају одобрене количине и врсте хуманитарне помоћи, 

-да о пријему, одобравању и предаји хуманитарне помоћи води одговарајућу писану 

евиденцију. До дана подношења овог Извештаја поднето је 46 захтева МЗ-а, по којима 

је издато 2590 породичних пакета хуманитарне помоћи и 59 беби пакета.За 13 МЗ 

издато је 2050 бала сена, и у току је издавање семенског кукуруза. 

 

4.2.  Отворени су наменски жиро рачуни за упату новчаних средстава за новчану 

помоћ угроженом становништву, динарски и девизни. (Закључно са 12.06.2014. 

уплаћеноје 3.203.232,00 динара и 800 еура). 

 

4.3. Градски штаб за ванредне ситуације је именовао  координатора тимова за следеће 

области: 

- за дензинфекцију терена, (координатор: др Миливоје Исаковић); у периоду од 

20.05.-30.05.2014. дезинфиковано је укупно 2.500 кућа са двориштима и помоћним 

објектима, дезинфиковане су и веће јавне површине 

- за хитну организацију послова на санацији путне инфраструкуре, (координатор: 

директор ЈП ''Град''-Зоран Томић и директор ЈП ''Дирекција за управљање и развој'' 

Бања Ковиљача, Момир Матић; санирано је: 15 клизишта, 35км локалних путева, 7 

путних пропуста, 1 регионални пут (Текериш-Завлака), и 3 клизишта на 

регионалном путу Бања Ковиљача-Гучево 

- за послове одржавања водоводне и канализационе мреже и старање о хемијској и 

бектерилошкој исправности воде за пиће, (координатор: директор ЈКП ''Водовод и 

канализација''-Јован Маловић). Водоснабдевање на териоторији Града Лозница је било 

уредно, вода за пиће бактериолошки и хемијски исправна, (уредно контролисана), а за 

подручја без воде, обезбеђено је уредно снабдевање пијаћом водом из цистерни (Зајача, 

Кореница). 

- за асанацију-уклањање угинулих животиња на поплављеном терену, 

(координатор: директор ЈКП ''Наш дом''- Милан Јакшић); у периоду од 18.05.-

25.05.2014. уклоњено је 1.123 угинулих животиња, (укупне тежине око 3 тоне) 



- за дератизацију и дезинсекција, (координатор: члан Градског већа - Јован 

Миладиновић); уредно је вршена дератизација и дезинсекција поплављеног подручја 

- за заштиту животне средине и контролу опасних материја, (координатор: члан 

Градског већа-Драгослав Добрић). У наведеном периоду праћено је стање загађености 

воде и земљишта на поплављеном терену и уредно су информисани сви надлежни 

органи. 

- за праћење стања објеката привредних субјекат, (координатор: члан Градског већа-

Томислав Арнаутовић); уредно је праћено стање објеката привредних субјеката 

-  за праћење пријема и расподеле горива, (координатор: представник Градске 

управе-Зоран Прокопић); сачињена је уредна евиденција расподеле горива по месним 

заједницама 

 

 

 

21.05.2014. године 

 

5. Формирано је шест Комисија за процену штете за различита подручја погођена 

елементарном непогодом-поплавом, тимом координатора за праћење рада 

наведених комисија, у саставу: Миливоје Драгишић, руководилац тима, Милан 

Илић, члан тима, Саша Сакић, члан тима,  са задатком да:  на основу поднетих 

пријава грађана,  врше утврђивање процене штете на терену, на објектима (стамбеним и 

другим), као и пољопривредном земљишту. До дана подношења извештаја  је поднето 

преко 6.000 пријава штете.  

 

 

 

                                 22.05.2014. године 

 

 6. Формирана је Комисија за процену штете на привредним објектима. 

 

 

 

 



23.05.2014. године 

7. На предлог Градског штаба за ванредне ситуације донета је Одлука о укидању 

ванредне ситуације на територији града Лознице.  

 

06.06.2014. године 

8.  Донет је Закључак о примопредаји робе добијене на име хуманитарне помоћи 
између: Комисије за пријем и расподелу хуманитарне помоћи и Црвеног крста 
Лозница 

8.1. именована је трочлана Комисија за примопредају робе, са задатаком да 
записнички изврши примопредају робе (по врсти и количини), која је смештена у 
просторијама Установе за физичку културу ''Лагатор'', између ''Комисије за расподелу 
хуманитарне помоћи'' именоване Решењем Градског штаба за ванредне ситуације број: 
82-56/2014-III од 19.05.2014. године, и ''Црвеног крста Лозница'', и Записник о истој 
достави Градском штабу за ванредне ситуације Града Лознице.  

8.2. предложено је доношење Одлука на надлежним органима (Градском већу и 
Скупштини града), да се најугроженијим породичним домаћинствима обезбеде 
бесплатне парцеле (у власништву Града Лознице), за изградњу нових стамбених 
објеката 

8.3. предложено је да се из Фонда за развој Града Лознице део средстава преусмери за 
чишћење каналске мреже на територији Града Лознице, као превентивне мере за 
смањење последца од евентуалних будућих поплава  

 

 

САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, НАДЛЕЖНИМ 

МИНИСТАРСТВИМА И СЛУЖБАМА 

 

Од увођења ванредне ситуације, па до дана подношења овог Извештаја, Градски штаб 

за ванредне ситуације је остварио потребну сарадњу са другим надлежним државним 

органима и организацијама, и то са: 

1. Репбуличким штабом за ванредне ситуације, односно председником Владе РС, 

који су редовно извештавани како о стању на терену током поплава, (са молбом 

за помоћ у санирању инфраструктуре, и другим врстама неопходне помоћи), као 

и извештајем о активностима Градског штаба за ванредне ситуације у наведеном 

периоду, 



2. Министарством унутрешњих послова – Сектором за ванредне ситуације (ПВСЈ 

Лозница, ВСЈ Шабац, ВСЈ Сремска Митровица, Тим за спасавање на води 

Београд, Тим за спасавање на води Бор, Управа ВСЈ, припадници Жандармерије 

и Војске РС),  

3. Министарством одбране (министар г-дин Братислав Гашић је посетио Град 

Лозницу дана 15.05.2014. у 1 сат после поноћи), 

4. Министарством финансија (министар г-дин Лазар Крстић је посетио Град 

Лозницу дана 23.05.2014. године), 

5. Министарством државне управе и локалне самоуправе (министар г-ђа Кори 

Удовички је посетила Град Лозницу дана 23.05.2104. године), 

6. Министарством пољопривреде и заштите животне средине (министар г-ђа 

Снежана Богосављевић-Бошковић је посетила Град Лозницу дана 30.05.2014. 

године),     

7. Министарством здравља (које је уредно информисано о епидемиолошкој 

ситуацији у Лозници и стању везаном за изливање јаловиша из Рудника 

''Столице'' у општини Крупањ у реке Корениу и Јадар, и ''црног луга'' из Вискозе 

у Трбушничку реку и реку Дрину.   

8. Министарством рударства и енергетике 

9. Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (које је 

обавештено о стању на путној и осталој инфраструктури у Граду Лозници која је 

оштећена у поплавама, са молбом за хитну помоћ у санацији исте) 

10. Институтом за јавно здравље Србије 

11. Заводом за заштиту јавног здравља Шабац 

12. Агенцијом за заштиту животне средине 

13. Републичким геодетским заводом (коме је упућена молба за снимање 

беспилотном летелицом поплављеног подручја у циљу добијања одговарајућих 

снимака  за потребе органа Града Лознице) 

14. ЈП “Путеви Срвије (који су обавештени о стању на магистралним и регионалним 

путевима, који су оштећени у поплавама, са молбом за хитну помоћ и санацију 

истих) 

15. JP “Србијаводе“ Београд (којима је упућен допис са информацијом о стању на 

водотоковима река, потока и канала, ако стању на порушеним, или знатно 

оштећеним мостовима на територији Града Лознице, са молбом да се хитно 

приступи санирању, односно изградњи истих 



16. Канцеларијом за обнову и помоћ поплављеног подручја (којој је на њихов 

захтев, дана 07.06.2014. године упућена информација о штетама насталим услед 

клизишта на најугроженијим стамбеним објектима – приватним кућама, на 

територији Града Лознице 

17. РХМЗ Србије 

 

У реализацији горе наведених активности учествовали су: сви чланови Градског 

штаба, чланови Градског већа, директори јавних предузећа и установа, председници и 

чланови Савета месних заједница, запослени у Градској управи Града Лознице, 

приватна предузећа и велики број волентера.  

Правовременим ангажовањем свих наведених локалних органа у сарадњи са другим 

надлежним државним органима, Градски штаб за ванредне ситуације је допринео да 

последице наведених поплава буду знатно мање од могућих, да иста буде без људских 

жртава, а да се оштећена инфраструктура у најкраћем могућем року санира, како би се 

живот у Граду након ове елементарне непогоде, одвијао што нормалније 

                                                                           

 

                                                                             КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА 

                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                                                                Видоје Петровић, с.р.  


