
 На основу члана 35. став 1. тачка 3а). Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број: 111/09, 92/11 и 93/12), и члана 40. Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице“ број: 19/08 и 6/13), Скупштина гада Лознице на седници одржаној дана 30. априла 2015. 
године, доноси:  
 
 

ГОДИШЊИ  ПЛАНА  РАДА 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ЛОЗНИЦЕ ЗА  2015. ГОДИНУ 
 
 
1. Разматрање и доношење предлога Плана рада ГШ за ВС, за 2015. годину и упућивање 
Градском већу и Скупштини града на разматрање и усвајање. 
Носилац задатака: ГШ за ВС  
Сарађује: командант, начелник и чланови ГШ за ВС 
Време извршења: Први квартал 
 
2. Разматрање и давање мишљења Градском већу на предлог Оперативног плана заштите и 
спасавања од поплава вода II реда на територији града Лознице за 2015. годину. 
Носилац задатака: ГШ за ВС  
Сарађује: командант, начелник и чланови ГШ за ВС 
ЈВП“Србијаводе“ Београд и ВЦ“Сава-Дунав“ Шабац 
Време извршења: Први квартал 
 
3. Разматрање и усвајање Извештаја за 2014. годину о стању извршених превентивних и 
оперативних мера заштите од поплава на територији града Лознице. 
Носилац задатка: Стручно-оперативни тим заштите од поплава 
Сарађује: ЈП“Град“ Лозница, Дирекција за воде на територији Мачванског управног округа 
Време извршења: Први квартал 
 
4. Разматрање и давање мишљења на предлог Процене угрожености Града Лознице и 
 и упућивање Градском већу и Скупштини града на разматрање и усвајање. 
Носилац задатака: Стручни тимови за израду Процене угрожености и Плана заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијам, ГШ за ВС 
Сарађује: Надлежна организациона јединица органа управе, представник МУП-а – Сектора за 
ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, чланови ГШ за ВС, руководиоци 
државних органа, предузећа и других субјеката 
Време извршења: Први квартал. 
 
5. Разматрање и давање мишљења на предлог Плана заштите од удеса за територију града 
Лознице  и упућивање Градском већу и Скупштини града на разматрање и усвајање. 
Носилац задатака: Радна група за израду Плана заштите од удеса, Стручни тим за израду Процене 
угрожености и Плана за заштиту и спасавање, ГШ за ВС 
Сарађује: Надлежна организациона јединица органа управе, представник МУП-а – Сектора за 
ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, чланови ГШ за ВС, руководиоци 
државних органа, предузећа и других субјеката 
Време извршења: Први квартал. 
 
6. Усвајање Анализе достигнутог степена организованости и развоја заштите од НУС-а и 
резултата чишћења површина загађених минама и др. убојним средствима на територији 
Мачванског управног округа. 



Носилац задатка: ГШ за ВС 
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,  
Време извршења: Први квартал 
 
7. Разматрање и давање мишљења Градском већу на предлог Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама 
Носилац задатака:  Стручни тим за израду Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијам 
Сарађује: Надлежна организациона јединица органа управе, представник МУП-а – Сектора за 
ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, чланови ГШ за ВС, руководиоци 
државних органа, предузећа и других субјеката 
Време извршења: Други квартал. 
 
8. Упознавање са Анализом достигнутог нивоа успостављања Хидрометеоролошког система 
ране најаве и упозорења у Републичком хидрометеоролошком заводу за територију 
Мачванског управног округа. 
Носилац задатка: ГШ за ВС 
Сарађује: РШ за ВС, ОШ за ВС, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) 
Време извршења: Други квартал 
 
9. Учешће у изради акустичке студије покривености система јавног узбуњивања за 
територију града Лознице, и давање предлога за набавку и одржавање средстава за 
узбуњивање. 
Носилац задатака: Комисија за предузимање адекватних мера за довођење система за јавно 
узбуњивање у исправно стање 
Сарађује: Градско веће, надлежна скужба – Одељењ за финансије градске управе 
МУП – Сектор за ВС у Шапцу. 
Време извршења: Први и други квартал 
 
10. Разматрање опремљености и обучености оспособљених правних лица од значаја за 
заштиту и спасавање. 
Носилац задатака: ГШ за ВС 
Сарађује: Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, надлежна организациона 
јединица органа управе,  
Време извршења: Други квартал. 
 
11. Разматрање стања извршених припрема за одбрану од града на територији града Лознице 
за 2014. годину. 
Носилац задатака: Надлежни служба градске управе-Одељење за привреду 
Сарађује: Градско веће, ГШ за ВС, Републички хидрометеоролошки завод, представници МУП-а 
Сектора за ванредне ситуације- Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, Противградни полигон у 
Ваљеву  
Време извршења: Први и други квартал. 
 
12. Организовање, припремање и спровођење превентивних и оперативних мера заштите и 
спасавања од пожара на подручју Града Лознице. 
Носилац задатака: Стручно-оперативни тим за заштиту од пожара, ГШ за ВС, Подручна 
ватрогасно спасилачка јединица 
Сарађује: Руководиоци надлежних државних органа, представници МУП-а - Сектора за ванредне 
ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Шапцу и служби и предузећа који се могу 
ангажовати на заштити од пожара. 



Време извршења: Други квартал. 
 
13. Разматрање и усвајање Информације о Програму санације са планом пошумљавања 
опожарених површина насталих у 2014. години и програма за очување и унапређења стања 
шума на подручју града Лознице (изградња и одржавање против-пожарних путева, пруга, 
уређења водозахвата и водних акумулација, увођења шумског реда). 
Носилац задатака: Стручно-оперативни тим за заштиту од пожара, ГШ за ВС, Подручна 
ватрогасно спасилачка јединица 
Сарађује:, представници МУП-а Сектора за ванредне ситуације- Одељење за ванредне ситуације у 
Шапцу, ЈП“Србијашуме“-ШГ „Борања“Лозница, „Манастирске шуме“ д.о.о.Лозница 
Време извршења: Други квартал 
 
14. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања у периоду високих 
температура, великих суша и несташице питке воде. 
Носиоц задатка: ГШ за ВС,  
Сарађује: Градска управа, представник надлежне службе, ЈП „Водовод и канализација“Лозница 
Време извршења: Други квартал. 
 
15. Предузимање мера и активности из свог делокруга ради заштите од постојећих и 
потенцијалних клизишта на подручју Града Лознице, и брзо отклањање – санирање 
последица. 
Носилац задатака: ГШ за ВС  
Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту од клизишта, Градска управа, Комисија за процену 
штете, савети МЗ, руководиоци државних органа, комуналних, грађевинских и водопривредних 
предузећа 
Време извршења: Први и трећи квартал 
 
16. Разматрање и упознавање са капацитетом Црвеног крста Лозница, у деловању у 
несрећама, достигнућа и изауови. 
Носилац задатака: ГШ за ВС 
Сарађује: Оперативни центар Лозница, Црвени крст Лозница  
Време извршења: Други кватрал 
 
17. Информисање и обавештавање: становништва, Окружног штаба за ванредне ситуације и 
других релевантних субјеката о ризицима и опасностима и предузетим мерама. 
Носилац задатака: Командант ГШ за ВС, начелник штаба 
Сарађује: Чланови ГШ за ВС 
Време извршења: Током године. 
 
18. Праћење стања и предузимање неопходних мера из надлежности ГШ за ВС у циљу 
обезбеђења комплетног  и потпуног спровођења Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите  на триторији града Лознице. 
Носилац задатака: ГШ за ВС 
Сарађује: Надлежна организациона јединица Градске управе, представник надлежне службе 
Сектора за ванредне ситуације у Шапцу, привредна друштва и друга правна лица 
Време извршења: Током године. 
 
19. Разматрање и давање мишљења на програм развоја за ванредне ситуације  (дугорочни, 
средњорочни и краткорочни). 
Носилац задатака: ГШ за ВС 



Сарађује: Надлежна служба Градске управе, Сектор за вантредне ситуације-Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу, чланови Градског штаба, Одељење за финансије и друштвене делатности 
Време извршења: Четврти квартал 
 
20. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности зимске службе за зимску сезону 
2015/2016. године. 
Носилац задатака: ГШ за ВС 
Сарађује: ЈП „Град“ Лозница, ЈП“Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Б.Ковиљача, 
Опертивни центар Лозница 
Време извршења: Четврти квартал 
 
21. Организовање , припремање и спровођење мера заштите и спасавања од свих осталих 
опасности које могу угрозити становништво и материјална добра на територији града. 
Носилац задатака: ГШ за ВС 
Сарађује: Руководиоци 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 ГШ за ВС. 
Носилац задатка: ГШ за ВС  
Сарађује: МУП – Национални и регионални тренинг центар 
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: ГШ за ВС 
Сарађује: Председници савета МЗ, руководиоци државних органа, служби, предузећа и осталих 
субјеката 
Време извршења: Током године. 
 
24. Обезбеђење материјално – техничких и финансијских средстава за рад и функционисање 
Градског штаба за ванредне ситуације.  
Носилац задатака: Командант ГШ за ВС, Градско веће, Одељење за финансије 
Сарађује: Скупштина града, Градско веће и надлежним органом управе за финансије 
Време извршења: Четврти 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 Штаба 
Сарађује: начелник и чланови ГШ за ВС 
Време извршења: Током године у случају настанка ВС 
 
26. Разматрање Извештаја  достигнутог нивоа Формирања регионалног центра за ванредне 
ситуације у Лозници. 
Носилац задатака: Командант ГШ за ВС 
Сарађује: Руководство локалне самоуправе, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 
Време извршења: Четврти квартал. 
 
27. Разматрање и доношење предлога Плана рада ГШ за ВС, за 2016. годину. и упућивање 
Градском већу и Скупштини града на разматрање и усвајање. 
Носилац задатака: ГШ за ВС  



Сарађује: командант, начелник и чланови ГШ за ВС 
Време извршења: Четврти квартал. 
 
28. 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 ГШ за ВС. 
Сарађује: Чланови ГШ за ВС 
Време извршења: Током године. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-13/15-23-40 
Датум: 30. април 2015. године 
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


