На основу члана 31. став 4. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број: 87/18) и члана 40.
Статута града Лзнице („Службени лист града Лознице“, број 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници одржаној 17. децембра 2020. године, доноси

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Разматрање Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града
Лознице, за 2020. годину и упућивање Градском већу и Скупштини града на
разматрање и усвајање.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице.
Време извршења: I квартал.
2. Разматрање тренутне епидемиолошке ситуације и предузимање мера на
спречавању ширења вируса COVID-19, на територији града Лознице
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације - Стручно-оперативни тим за
извршавање задатака заштите и спасавања становништва од заразних болести, пандемије
и/или епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја.
Сарађује: Завод за јавно здравље Шабац, надлежне организационе јединице Градске
управе града Лознице.
Време извршења: I квартал.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о стању и оцени спремности водних објеката на
којима се спроводи одбрана од поплава на водама I и II реда на територији града
Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације - Стручно-оперативни тим за
заштиту од поплава.
Сарађује: ЈП „Водовод и канализација“ Лозница, ЈВП “Србијаводе“ Београд-ВЦ “СаваДунав“ РЈ Шабац.
Време извршења: I квартал.
4. Разматрање и давање мишљења Градском већу на предлог Оперативног плана
заштите и спасавања од поплава вода II реда на територији града Лознице за 2021.
годину и Годишњег програма мера и радаова за смањење ризика од поплава вода II
реда на територији града Лознице за 2021. годину, као саставног дела Оперативног
плана.
Носилац задатака: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице, ЈП
„Водовод и канализација“ Лозница.
Сарађује: ЈВП “Србијаводе“ Београд-ВЦ “Сава-Дунав“ РЈ Шабац.
Време извршења: I квартал.
1

5. Разматрање и усвајање Извештаја за 2020. годину о стању извршених
превентивних и оперативних мера заштите од поплава на територији града Лознице.
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације - Стручно-оперативни тим
заштите од поплава.
Сарађује: ЈП “Водовод и канализација“ Лозница, ЈВП “Србијаводе“ Београд-ВЦ “СаваДунав“ РЈ Шабац
Време извршења: I квартал.
6. Разматрње Извештаја о стању и изграђености система за обавештавање
узбуњивање на територији града Лознице, и давање предлога за набавку
одржавање средстава за узбуњивање.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе Града Лознице, Одељење
финансије и локалну пореску администрацију - Градска управа града Лознице, Сектор
Ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Шапцу.
Време извршења: I квартал.
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7. Разматрање стања извршених припрема за одбрану од града на територији града
Лознице за 2021. годину.
Носилац задатака: Надлежни служба Градске управе града Лознице - Одељење за
привреду и локални економски развој.
Сарађује: Градско веће града Лознице, РХМЗ, Сектора за ванредне ситуације - Одељење
за ванредне ситуације у Шапцу, Радарски центар Ваљево - Противградни полигон у
Ваљеву.
Време извршења: II квартал.
8. Разматрање и усвајање Извештаја о шумским пожарима у 2020. години на
територији града Лознице (статистички показатељи, присутни проблеми у
спровођењу превентивних и оперативних мера заштите шума од пожара).
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Сектор за ванредне ситуације - Одељењ за ванредне ситуације Шабац - ВСЈ
Лозница, ЈП „Србијашуме“ Београд - ШГ Борања Лозница, Манастирске шуме д.о.о.
Лозница.
Време извршења: II квартал..
9. Разматрање опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и
спасавање на територији града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Субјекти од значаја за заштиту и спасавање, надлежна организациона јединица
Граске управе града Лознице.
Време извршења: II квартал..
10. Разматрање и давање мишљења Градском већу на предлог Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама
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Носилац задатака: Стручни тим за израду Процене угрожености и Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијам.
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице, Сектор за
ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, чланови Градског штаба за
ванредне ситуације, руководиоци организационих јединица надлежних државних органа,
предузећа и других субјеката.
Време извршења: II и III квартал.
11. Разматрање и давање мишљења Градском већу на предлог Плана смањења
ризика од катастрофа и ублажавања њихових последица
Носилац задатака: Стручни тим за израду Плана смањења ризика од катастрофа и
ублажавања њихових последица
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице, чланови
Градског штаба за ванредне ситуације, руководиоци организационих јединица надлежних
државних органа, предузећа и других субјеката.
Време извршења: II и III квартал.
12. Разматрање и упућивање Градском већу и Скупштини града на усвајање
предлога Одлуке о образовању Специјализоване јединице цивилне заштите за
узбуњивање за територију града Лознице
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Начелник Градске управе града Лознице, чланови Градског штаба за ванредне
ситуације, Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Шапцу,
ЦМО за локалну самоуправу Шабац.
Време извршења: Током године по доношењу акта о формирању и материјално-техничкој
опремњености специјализованих јединица цивилне заштите.
13. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања у периоду
високих температура, великих суша и несташице питке воде.
Носиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,
Сарађује: Градска управа града Лознице, ЈП „Водовод и канализација“ Лозница, ЈКП
„Наш дом“Лозница, ЈП „Лозница развој“ Лозница.
Време извршења: II квартал.
.
14. Разматрање и усвајање Извештаја о предузимању превентивних мера заштите од
шумских пожара и пожара на отвореном простору у летњој сезони 2021. године на
подручју Града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације - Стручно-оперативни тим за
заштиту од пожара,
Сарађује: Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,
надлежна служба ШГ „Борања“ Лозница, Манастирске шуме доо Лозница и предузећа
која се могу ангажовати на заштити од пожара.
Време извршења: III квартал.
15. Предузимање мера и активности из свог делокруга ради заштите од постојећих и
потенцијалних клизишта и одрона на подручју Града Лознице и брзо отклањање –
санирање истих.
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Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације - Стручно-оперативни тим за
заштиту од клизишта
Сарађује: Одељење за планирање и изградњу - Градска управа града Лознице, Одељење за
привреду и локални економски развој - Градска управа града Лознице, Градско веће,
Комисија за процену штете, савети МЗ, руководиоци надлежних државних органа,
комуналних, грађевинских и водопривредних предузећа,
Време извршења: III квартал.
16. Разматрање и усвајање Извештаја о стању достигнутог нивоа организованости
попуњености, опремњености и обучености формираних јединица цивилне заштите на
територију града Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Шабац, Сектор за
ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, ДВД „Видојевица“
Лешница, Одељење за финансије и локалну пореску администрацију - Градска управа
града Лознице, Градско веће, руководиоци јавних предузећа и других субјеката.
Време извршења: III квартал
17. Информисање и обавештавање: становништва, Окружног штаба за ванредне
ситуације и других релевантних субјеката о ризицима и опасностима и предузетим
мерама.
Носилац задатака: Командант, заменик команданта Градског штаба за ванредне
ситуације, начелник штаба.
Сарађује: Чланови Градског штаба за ванредне ситуације.
Време извршења: Током године.
18. Праћење стања и предузимање неопходних мера из надлежности Градског штаба
за ванредне ситуације у циљу обезбеђења комплетног и потпуног спровођења
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на триторији града
Лознице.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице, надлежна
служба Сектора за ванредне ситуације у Шапцу, привредна друштва и друга правна лица
Време извршења: Током године.
19. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности зимске службе за зимску сезону
2021/2022. године.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: ЈП „Лозница развој“ Лозница, ЈКП „Наш дом“ Лозница,Одељење за ванредне
ситуавије у Шапцу-Опертивни центар Лозница.
Време извршења: IV квартал.
20. Разматрање и усвајање Извештаја о достигнутом степену остварене
међуопштинске сарадње у области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама у оквиру слива реке Дрине.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
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Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе града Лознице.
Време извршења: IV квартал.
21. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања од свих
осталих опасности које могу угрозити становништво, материјална добра и животну
среддину на територији града.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне сируације.
Сарађује: Руководиоци организационих јединица надлежних државних органа, служби,
предузећа и осталих субјеката који се могу ангажовати на заштити од елементарних
непогода и других опасности.
Време извршења: Током године, у случају потрбе.
22. Основна обука, оспособљавање и стручно усавршавање чланова Градског штаба
за ванредне ситуације:
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Сектор за ванредне ситуације - Национални и регионални тренинг центар,
Стална конференција градова и општина Београд, Удружење за ванредне ситуације
Републике Србије Београд.
Време извршења: Током године.
23. Пријем, обрада и евидентирање информација, извештаја, наређења и података о
испољеним дејствима елементарних непогода, насталим последицама и ангажованим
снагама и средствима
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Председници савета МЗ, РХНЗ, Сектор за ванредне ситуације, надлежне службе
и органи, предузећа и остали субјекти.
Време извршења: Током године.
24. Обезбеђење материјално – техничких и финансијских средстава за рад и
функционисање Градског штаба за ванредне ситуације.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Надлежна организациона јединица за финансије Градске управе града Лознице,
Градско веће града Лознице и Скупштина града Лознице.
Време извршења: IV квартал.
25. Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака.
Носилац задатака: Командант Градског штаба за ванредне ситуације.
Сарађује: Начелник и чланови Градског штаба за ванредне ситуације.
Време извршења: Током године у случају настанка ванредне ситуације.
26. Разматрање и доношење предлога Плана рада Градског штаба за ванредне
ситуације, за 2022. годину и упућивање Градском већу и Скупштини града на
разматрање и усвајање.
Носилац задатака: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Надлежном организационом јединицом Градске управа града Лознице.
Време извршења: IV квартал.
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27. Сарадња са штабовима за ванредне ситуације суседних градова и општина и
сарадња са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у циљу
заједничког деловања у ванредним ситуацијама.
Носилац задатка: Командант Градског штаба за ванредне ситуације.
Сарађује: Члановима градских и опшринских штабова за ванредне ситуације, суседних
градова и општина .
Време извршења: Током године.
28. Обележавање међународних датума значајних за систем смањења ризика од
катастрофа и управљање ванредним ситуацијама:
- 1. март – Међународни дан цивилне заштите
- 13. октобар – Међународни дан самањења ризика од катастрофа
Носилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације.
Сарађује: Одељењем за ванредне ситуације Шабац.
Рок: I и IV квартал.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-33/20-7-13
Датум: 17. децембaр 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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