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: 8/14 – пречишћен текст), Скупштина гада Лознице на својој
седници одржаној 30. априла 2015. године, доноси:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I УВОД
Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице је своје послове, задатке и
друге активности извршавао на основу годишњег Плана рада Градског штаба за 2014.
годину, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,број
111/09, 92/11 и 93/12) и Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“, број 98/2010). Градски штаб је извршавао и друге послове и
задатке по наређењима и захтевима Окружног и Републичког штаба за ванредне
ситуације, Владе РС и МУП - Сектора за ванредне ситуације.
II РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАКА
Градски штаб је одржао 2 планиране редовне седнице и 16 ванредних седница и
реализовао све предвиђене задатке и активности Плана рада штаба за 2014. годину,
изузев:
- Разматрање и давање мишљења Градском већу на Процену угрожености од
елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и прослеђивање Скупштини града на усвајање, из разлога што је њихова
израда у току.
- Разматрање и давање мишљења на програм развоја за ванредне ситуације (дугорочни,
средњорочни и краткорочни), из разлога што они нису донети потребним подзаконским
прописима.
2.1. Главне активности Градског штаба у 2014. години биле су:
- Разматрање и давање мишљења Градском већу на Оперативни план одбране од
поплава вода II реда на територији града Лознице за 2014.годину.
- Разматрање и давање мишљења Градском већу на Годишњи програм мера и радова за
смањење ризика од поплава на водотоцима II-реда на територији града Лознице за 2014.
годину.

- Реализација задатака на изради Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа.
- Разматрање и давање мишљења о степену израде Процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа.
- Достављање података Окружном штабу за ванредне ситуације, по врстама опасности
за израду Националне процене угрожености.
- Формирање радне групе за израду Годишњег плана мера и радова за смањење ризика
од поплава на водотоковима II-реда на територији града Лознице.
- Предузимање превентивних и оперативних мера на заштити од бујичних поплава и
високог водостаја водотокова.
- Разматрање Информације о припремљености Служби за зимско одржавање путева на
територији граде Лознице.
- Разматрање Информације о припремљености служби за гашење пожара, првенствено
шумских и пожара на отвореном простору
- Разматрање Информације о снабдевању водом становништва у условима високих
температура и дуготрајних суша, као и снабдевање водом становништва у месним
заједницама Зајача и Коренита.
- Информисање и обавештавање становништва, окружног штаба за ванредне ситуације
и других релевантних субјеката о ризицима и опасностима и предузетим мерама.
- Реализација усвојеног Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације.
- Доношење предлога Плана финансирања активности и задатака у ванредним
ситуацијама.
- Стручно усавршавање чланова Градског штаба у Националном тренинг центру.
- Доношење предлога Плана рада и Извештаја о раду Градског штаба.
- Друге активности.
У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Градски штаб је доносио
наредбе и закључке.
Преглед одржаних седница Градског штаба и донетих докумената
Број одржаних
седница ГршВС
Лозница

Број донетих

Остало/проблеми

Редовних Ванредних Наредби Закључака Препорука
2
Укупно: 18

16

1

15

/

/

III РЕАЛИЗАЦИЈА ВАНРЕДНИХ АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАКА
Поред редовних послова и задатака предвиђеним Планом рада за 2014.годину,
Градски штаб је поводом незапамћене елементарне непогоде-поплаве, која је задесила
град Лозницу, 14.05.2014. године, када је на територију града Лознице пало 110 л/м²

атмосферских падавина, што представља апсолутни историјски максимум у погледу
количине падавина од када се врши њихово мерење, правовремено реаговао.
На предлог Градског штаба, градоначелник Града Лознице донео је Одлуку о
проглашењу ванредне ситуације на територији града Лознице дана 14.05.2014. године и
која је трајала до дана 23.05.2014. године до доношења Одлуке о укидању ванредне
ситуације на територији града Лознице, због престанка непосредне опасности од поплава.
Поплава у месецу мају обухватила је укупно 36 месних заједница и то следеће:
Бања Ковиљача, Брадић,Велико Село, Воћњак, Горња Бадања, Горњи Добрић, Горња
Ковиљача, Горња Сипуља, Градилиште, Доња Бадања, Доњи Добрић, Доње Недељице,
Драгинац, Јадранска Лешница, Јелав, Јошева, Коренита, Козјак, Клупци, Кривајица,
Липнички Шор, Липница, Лешница, Ново Насеље, Ново Село, Подриње, Рибарице,
Руњани, Стража, Ступница, Трбушница, „ 4 Јули“ Трбушница, Цикоте, Чокешина,
Шурице. Овом поплавом било је угрожено 2500 домаћинстава, поплављено 6013 ха
пољопривредног земљишта, оштећено: 1377 стамбехих објеката, 59 стамбених објеката од
клизишта (од којих 10 објеката нису за становање), 71 објекат привредних друштава и
предузетника, 28 јавних објеката, оштећена путна инфраструктура (тежа, средња и лакша
оштећења), у укупној дужини од 221 200 м, урушено 4 моста и оштећен 1 мост на путним
правцима преко реке Јадар и Коренита, оштећена пруга Лозница-Липница-Лешница у
дужини од 1800 м, покидан цевовод Дубоки поток у дужини од 8000 м, мања оштећења на
систему водоснабдевања-цевовод у укупној дужини од 310 м.
На путној инфраструктури санирано је: 15 клизишта, 35 км локалних путева, 7
путних пропуста, 1 регионални пут (Текериш-Завлака) и 3 клизишта на регионалном путу
Бања Ковиљача- Гучево.
Са поплављеног подручја евакуисано је 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 „Лаготор“, на краћи период.
У периоду од 20.05.-30.05.2014. године дезинфиковано је укупно 2500 кућа са
двориштима и помоћним објектима, дезинфиковане су и веће јавне површине.
Асанацијом-уклањање угинулих животиња на поплављеном подручју у периоду од
18.05.-25.05.2014. године уклоњено је 1.123 угинулих животиња, (укупне тежине око 3
тоне).
Штета настала у месецу мају 2014. године, услед поплаве и клизишта процењена је
у укупном износу од 1.527.350.007,00 динара
Поводом елементарне непогоде-поплаве која се догодила 05.08.2014. године, на
предлог Градског штаба, градоначелник Града Лознице донео је Одлуку о проглашењу
ванредне ситуације на територији града Лознице дана 06.08.2014. године и трајала је до
дана 11.08.2014. године до доношења Одлуке о укидању ванредне ситуације на територији
града, због престанка непосредне опасности од поплава.
Поплава у месецу августу обухватила је укупно 30 месних заједница и то: „Центар“
Лозница, „Црногора“ Лозница, „Георгије Јакшић“ Лозница, „Степа Степановић“ Лозница,
„Подриње“ Лозничко Поље, Плоча, Башчелуци, Воћњак, Бања Ковиљача, Горња
Ковиљача, Градилиште, Трбушница, „4 Јули“ Трбушница, Клупци, Руњани, Козјак,
Липнички Шор, Липница, Кривајица, Брадић, Шурице, Пасковац, Зајача, Горња Сипуља,
Доња Бадања, Јадранска Лешница, Краишници, Коренита, Шурице и Чокешина.
Поплавом у месецу августу било је угрожено 507 кућа, 35 објекат привредних друштава и
предузетника. Са поплављеног подручја евакуисано је 30 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 „Лаготор“, на краћи
период.
У периоду од 11.08.-22.08.2014. године дезинфиковано је укупно 507 домаћинстава са
двориштима и помоћним објектима, дезинфиковано је и 2 ха јавних површина, на
подручју месних заједница: Бања Ковиљача, Горња Ковиљача, Лозничко Поље, Воћњак,
Башцелуци, Краишници и у граду Лозница.
Септембарском поплавом која се догодила у периоду од 14-16.09.2014. године
обухваћене су следеће месне заједнице: Градилиште, Воћњак, Пасковац, Руњани, Клупци
и Тршић.
Комисији за процену штете настале услед елементарне непогоде-поплаве и
клизишта у месецу септембру поднето је 148 захтева, од стране грађана.
Прелиминарна процена штете у августовским и септембарским поплавама 2014.
године на територији града Лознице, износи укупно 143.666.602 динара, а односи се на
штете настале услед поплаве и клизишта на грађевинским објектима, пољопривредним
површинама, објектима привредних друштава и предузетника и др.
Градски штаб за ванредне ситуације који је у мајским, августовским и
септембарским поплавама правовремено реаговао, укључио је све расположиве снаге,
како у погледу људства, тако и радних машина, средстава и опреме. Апсулутни приоритет
био је рад на терену, пре свега на најугроженијим тачкама (река: Штира, Јадар и Дрина).
Одржаване су седнице Градског штаба за ванредне ситуације и оперативни
састанци са радним групама и председницима Савета Месних заједница. Градски штаб за
ванредне ситуације радио је у проширеном саставу са члановима Градског већа у сарадњи
са Министарством унутрашњих послова, Сектором за ванредне ситуације, Ватрогасноспасилачком јединицом Лозница, Специјализованом јединицом за спасавање на води и
под водом и Војском Републике Србије, на реализацији активности-спровођењу
оперативних мера заштите и спасавања од бујичних поплава на поплављеном подручју.
Уведено је дежурство у Градском штабу за ванредне ситуације, где се дежурало 24 часа
непрекидно.Благовремено су прослеђиване све примљене информације са терена
команданту Градског штаба. Редовно је извештаван Републички штаб за ванредне
ситуације, Окружни штаб за ванредне ситуације, надлежна министарства као и локална
јавност о свим појавама и догађајима, али и мерама које су предузимане.
3.1. Активности Градског штаба за ванредне ситуације за време поплава у
месецу мају 2014. године:
- Градски штаб је одржао 9 ванредних седница, свакодневне оперативне састанке са
радним групама, оперативно-техничким тимом и председницима Савета месних заједница
- На предлог Градског штаба, градоначелник Града Лознице је донео Одлуку о
проглашењу ванредне ситуације на теритотији града, дана 14.05.2014. године, којом су
штабу стављене све расположиве снаге (људство и механизација).
- Закључком Градског штаба за ванредне ситуације бр. 82-39/2014-III од 14.04.2014.
године дефинисано је следеће:
- Формиран је Тим за евакуацију и смештај угроженог становништва са
поплављеног подручја ( у периоду од 14-16.05.2014. 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 и немоћна лица).
- Именовано је лице задужено за смештај евакуисане стоке са поплављеног
подручја града Лознице.
- Формирано је пет Оперативно-техничких тимова, за обилазак и рад на терену и
то: два Тима за градско-приградско подручје, Тим за подручје Бање Ковиљаче и
Трбушнице и два Тима за сеоска подручја, са задатком хитног предузимања свих
неопходних мера и радњи на спречавању великог изливања водних токова из корита река,
бујичних потока и канала на подручју града Лознице, ангажовањем свих расположивих
снага и средстава.
- Градски штаб за ванредне ситуације је успоставио потребну сарадњу са
Министарством унутрашњих послова, Сектором за ванредне ситуације, Ватрогасноспасилачком јединицом Лозница и Специјализованом јединицом за спасавање на води и
подводом и Војском Републике Србије, који су на основу сопствене процене доносили
Одлуку о евакуацији на угроженом подручју од поплава и исту извршавали на терену.
- Формиране су четири трочлане екипе за непрекидно дежурство (током 24 часа),
чији састав су чинили чланови Градског штаба за ванредне ситуације и председници
Савета 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-Сектор за ванредне ситуације и извештавање Градског штаба за ванредне
ситуације о свим уоченим појавама на терну, који захтевају хитно решавање.
- Формиран је Оперативни центар, у Градској управи Града Лозница, са
непрекидним дежурством у трајању од 24 часа дневно (при чему је у свакој смени било 35 извршилаца), са задатком редовног информисања дежурних чланова Градског штаба,
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. У
Оперативном центру примљено је укупно 1041 позив грађана (са различитим захтевима
односно пријавама).
- Формиране су три 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.: Липнички Шор, Козјак, Горњи Добрић,
Јадранска Лешница, Доњи Добрић, Лешница, Стража и Јелав;
две екипе за подручје М.З.: Лозничко Поље, Трбушница, Бања Ковиљача,
Градилиште, Воћљак, Клупци и остале приградске месне заједнице, са
задатком праћења стања на терену.

Формирано је шест Комисија за процену штета насталих услед поплаве,
изливања реке Јадр, притока реке Јадар и других река на територији града Лознице, са

задатком да утврди оправданост поднетих захтева, чињенично стање, висину настале
штете и сачине Записнике са извештајима о висини штете који ће бити прослеђени
Градском већу и Влади РС за помоћ.
ПРЕГЛЕД ПРИЧИЊЕНЕ ШТЕТЕ:
I. Стамбени објекти и клизишта
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Процена штете на стамбеним и помоћним објектима од поплава
Објекти
Површина у м²
Висина настале штете
у динарима
стамбени
109.643
383.750.500,00
помоћни
89.389
71.511.200,00
Укупно
199.032
455.261.700,00
2. Процена штете од клизишта (на основу 20%обрађених пријава)
куће које нису за становање
2.250
90.000.000,00
куће које су оштећене
4.500
22.500.000,00
оштећени помоћни објекти
1.520
22.800.000,00
срушени попдпорни зидови
850
6.800.000,00
Укупно
9.120
142.100.000,00

УКУПНО (1 + 2) 597.361.700,00
II. Привредна добра (објекти и опрема
Рени
број
1.
2.
3.
4.

Привредна добра

Висина настале штете у динарима

грађевински објекти
опрема
сировине и готови производи
дугогодишњи засади

9.004.970,00
10.828.507,00
31.548.742,00
7.636.980,00

УКУПНО: 59.019.199,00 динара
III. Локална инфраструктура и водотокови
Рени
број
1.
2.
3.
4.

1. Путна инфраструктура
Путеви
Висина настале штете у динарима
магистрлани путеви (Iб реда)
25.000.000,00
регионални путеви (IIа реда)
33.000.000,00
локални путеви
33.000.000,00
мостови
80.000.000,00
УКУПНО: 171.000.000,00 динара

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

2. Хидротехничка инфраструктура (водовод)
цевовод „Дубоки поток“
50.000.000,00
извориште „Горње поље“
25.000.000,00
уништени цевоводи услед клизишта
3.442.000,00
УКУПНО: 78.442.000,00 динара
3. Дистрибутивно енергетски систем
напонски ниво до 10 кV
21.258.160,00
напонски ниво до 110 кV
5.385.648,00
УКУПНО: 26.643.808,00 динара
4. Водотокови
водотоци I реда (река Јадар)
110.000.000,00
водотоци II реда
45.000.000,00
УКУПНО: 155.000.000,00
УКУПНО (1.+2.+3.+4.): 431.085.808,00 динара

IV. Пољопривредна добра
Рени
број
1.
2.
3.
4.
5.

Пољопривредне културе и
Површина у м² и ха
животиње
ратарске и повртарске културе
5.925 ха
воћарске културе
106 ха
пластеници
45.886 м²
расадници и друге
пољопривредне културе
угинула стока
УКУПНО: 439.883.300,00

Висина настале
штете у динарима
275.126.700,00
92.580.000,00
9.177,200,00
53.999.400,00
9.000.000,00

УКУПНО (I.+II.+III.+IV): 1.527.350.007,00 динара
- Формиран је тим 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.
- Формирана је Комисија за процену штете на привредним објектима.
- На предлог Градског штаба за ванредне ситуације, Градско веће је донело
Одлуку о хитној набавци: хране за угрожено становништво и горива за ангажоване
јединице на спасавању становништва.
- 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 чијем саставу
су чланови Градског већа. Именован је координатор, односно лице задужено за
евиденцију расподеле горива.

- Градски штаб за ванредне ситуације, предузео је хитне мере у сарадњи са ЈП
„Путеви Србије“, на санацији клизишта на путном правцу од Бање Ковиљаче до Гучева,
како би се успоставила проходност на наведеном путном правцу, а ради обезбеђивања
услова за повратак деце из Владимироваца, Сомбора и Чоке, са рекреативне наставе на
Гучеву (из одмаралишта „Вајати-Матић“ и одмаралиште „МН“), обезбеђено је возилокомби Градске управе, и тиме је омогућено да се на безбедан начин, на критичној деоници
изврши превоз ученика од Гучева до Бање Ковиљаче.
Формиране су четири трочлане мобилне патроле у саставу: чланови
Градског већа, директори Јавних предузећа и запослени у Градској управи, за следећа
поплављена подручја:





Брањево-Липнички Шор-Јелав-Стража;
Бања Ковиљача-Трбушница-Лозница-Козјак;
Ужи центар града-река Штира;
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 других лица.
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.
- Именована је Комисија за пријем и расподелу хуманитарне помоћи и
семенске робе у саставу од 6 чланова (по два члана из сваке коолиционе партије), са
задатком да:
- организује пријем робе намењене хуманитарној помоћи од: домаћих и
иностраних правних лица, укључујући и организације чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и локална самоуправа, као и других донатора;
- секретар Скупштине града, начелник Градске управе и помоћник начелника
Градске управе, урадили су посебно упуство, којим се дефинише поступак пријема и
расподеле хуманитарне помоћи;
- да сваки појединачни захтев Савета месних заједница размотри, одобри и
организује предају одобрене количине и врсте хуманитарне помоћи;
- да о пријему, одобравању и предаји хуманитарне помоћи води одговарајућу
писану евиденцију.
- На предлог Градског штаба за ванредне ситуације Градској управи, отворени
су наменски жиро рачуни за уплату новчаних средстава за новчану помоћ угроженом
становништву, динарски и девизни.
- Градски штаб за ванредне ситуације је именовао координатора тимова за
следеће области:
 за дезинфекцију терена, (координатор др. Миливоје Исаковић);
 за хитну организацију послова на санацији путне инфраструктуре
(координатор:








Зоран Томић, директор ЈП „Град“Лозница и Момир Матић, директор
ЈП“Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача;
за послове одржавања водоводне и канализационе мреже и старање о
хемијској и бактериолошкој исправности воде за пиће (координатор:
Јован Маловић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Лозница;
за асанацију-уклањање угинулих животиња на поплављеном терену,
(координатор: Милан Јакшић, директор КЈП „Наш дом“ Лозница;
за дератизацију и дезинсекција, (координатор: Јован Миладиновић, члан
Градског већа);
за заштиту животне средине и контролу опасних материја, (координатор:
Драгослав Добрић, члан Градског већа);
за праћење стањ објеката привредних субјеката, (координатор Томислав
Арнаутовић, члан Градског већа);
за праћење пријема и расподеле горива, (координатор Зоран Прокопић,
представник градске управе).

- На предлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Града
Лознице је донео Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији града Лознице,
дана 23.05.2014. године.
- Формирана је трочлана Комисија за примопредају робе добијене на име
хуманитарне помоћи са задатком да записнички изврши примопредају робе (по врсти и
количини), између Комисије за расподелу хуманитарне помоћи и Црвеног крста Лозница и
Записник о томе достави Градском штабу за ванредне ситуације.
- Градски штаб за ванредне ситуације, својим Закључком предложио 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.
- Градски штаб за ванредне ситуације, својим Закључком предложио 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 последица од евентуалних
поплава у наредном периоду.
Градски штаб за ванредне ситуације града Лознице, је од увођења ванредне
ситуације 14.05.2014. године и након њеног укудања 23.05.2014. године, остварио преко
потребну сарадњу са надлежним државним органима и организацијама и то са:
1. Републичким 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 унутрашњих послова – Сектором за ванредне ситуације,
Одељењем за ванредне ситуације у Шапцу (ПВСЈ Лозница, ВСЈ Шабац, Одељење
за ванредне ситуације Сремска Митровица, Тимом за спасавање на води из
Београда, Тимом за спасавање на води из Бора, Управом за ВСЈ, припадницима
Жандармерије и Војске РС);

3. Министарством одбране (министар г. Братислав Гашић је посетио Град Лозницу
дана 15.05.2014. године);
4. Министарством финансија (министар г. Лазар Ктстић је посетио Град Лозницу
дана 23.05.2014. године);
5. Министарством државне управе и локалне самоуправе (министар г-ђа Кори
Удовички је посетио град Лозницу дана 23.05.2014. године);
6. Министарством пољопривреде и заштите животне средине (министар г-ђа
Снежана Богосављевић-Бошковић посетила је град Лозницу дана 30.05.2014.
године);
7. Министарством здравља (које је уредно информисано о епидемиолошкој
ситуацији у Лозници и стању везаном за изливање јаловине из рудника „Столице“
у општини Крупањ у реке Корениту и Јадар и опасне отпадне материје „Црног
луга“ из ХК „Вискоза“ у реке Трбушницу и Дрину);
8. Министарством рударства и енергетике;
9. Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (које је обавештено
о стању на путној и осталој инфраструктури на територији града Лознице, која је
оштећена у поплавама, са молбом за хитну помоћ у њеној санацији);
10. Институтом за јавно здравље Србије;
11. Институтом за медицину рада и радиолошку заштиту;
12. Заводом за заштиту јавног здравља Шабац;
13. Агенцијом за заштиту животне средине;
14. Републичким геодетским заводом (коме је упућена молба за снимање
беспилотном летилицом поплављеног подручја у циљу добијања одговарајућих
снимака за потребе органа Града Лознице);
15. ЈП „Путеви Србије“ (које је обавештено о стању на магистралним и регионалним
путевима, који су оштећени у поплавама, са молбом и хитну помоћ и санацију
истих);
16. ЈВП „Србијаводе“ Београд (коме је упућен допис са информацијам о стању на
водотоковима река, потока и канала, као и стању на порушеним или знатно
оштећеним мостовима на територији Града Лознице, са молбом да се хитно
приступи санирању односно изградњи истих);
17. Канцеларијом за обнову и помоћ поплављеног подручја (којој је на њихов захтев
упућена информација о штетама насталим услед клизишта на најугроженијим
стамбеним објектима – приватним кућама на територији Града Лознице);
18. Републичким хидрометеоролошким заводом Србије.
У реализацији свих напред наведених активности учествовали су : сви чланови
Градског штаба, чланови Градског већа, заменик председника Скупштине града, секретар
и заменик секретара Скупштине града, директори јавних предузећа и установа,
председници и чланови Савета месних заједница, запослени у градској управи Града
Лознице, приватна предузећа и велики број волонтера.
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 она 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.
3.2. Активности Градског штаба за ванредне ситуације за време поплава у месецу
августу 2014. године:
Градски штаб је одржао 4. ванредне седнице, свакодневне оперативне састанке са
радним групама и председницима Савета месних заједница угроженог подручја.
- На предлог Градског штаба, градоначелник Града Лознице је донео Одлуку о
проглашењу ванредне ситуације на теритотији града дана 06.08.2014. године, којом су
штабу стављене све расположиве снаге (људство и механизација) и трајала је до дана
11.08.2014. године, до доношења Одлуке о укидању ванредне ситуације на територији
града Лознице, због престанка непосредне опасности од поплава.
- На основу Упозорења РХМЗ-Центар за хидрометеоролошки систем о утицају
ванредне/опасне појаве од 07.08.2014. године и најаве велике количине падавивина, а у
вези одбране од поплава Градски штаб је донео Наредбу о увођењу високог степена
приправности на подручјима свих месних заједница на територији града Лознице. Ради
спречавања последица од највљених великих количина падавина он је задужио Савете
месних заједница за спровођење максималне ангажованости људства и механизације и
предузимање свих превентивних и оперативних мера и радњи на спречавању настанка
тешких последица од елементарне непогоде- поплаве, као и за предузимање свих
неопходних мера и радњи уз ангажовање потребног људства и техничких средстава, ради
заштите и евентуално потребне евакуације људи, материјалних добара и стоке са подручја
месних заједница.
Закључком Градског штаба за ванредне ситуације бр. 82-112-2/2014-III од
05.08.2014. године дефинисано је следеће:
- За спровођење наложених мера Градског штаба за ванредне ситуације, именована су
и задужена следећа лица:




Ранка Живановић-Марковић, заменик градоначелника града Лознице;
Љубинко Ђокић, помоћник градоначелника града Лознице;
Драгослав Добрић, члан Градскиг већа.

- Формирана је екипа за дежурство (24 часа), од три члана Градског већа, за
прикупљање информација из угрожених месних заједница и ангажовање Савета месних
заједница;
- Формиран је тим за евакуацију и смештај угроженог становништва са поплављеног
подручја, у трочланом саставу;
- Формирано је четири екипе за обилазак и рад на терену на следећим локацијама:
Бања Ковиљача, Градилиште, Трбушница, Воћњак, Зајача и Градско подручје;
- Формиран је Оперативни центар, у Градској управи града Лознице, са непрекидним
дежурством у трајању од 24 часа дневно (при чему је у свакој смени било 3 извршилаца),
са задатком редовног информисања дежурних чланова Градског штаба, о свим уоченим
појавама на терену, све у циљу хитног реаговања у смислу евентуалног спасавања-

евакуације становништва, стоке, имовине грађана на поплављеном подручју и другим
потребама за хитно реаговање. У Оперативном центру примљено је укупно 285 позива
грађана (са различитим захтевима односно пријавама);
- Градски штаб за ванредне ситуације је именовао координаторе за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију терена.
- На предлог Градског штаба за ванредне ситуације, Градска управа града Лознице, је
својим Решењем формирала три Комисије за за процену штете од клизишта и поплава на
територији града Лознице.
- На основу Одлуке о увођењу ванредне ситуације на територији града Лознице,
Градски штаб је формирао две Радне групе за хитно сагледавње потреба и предузимање
потребних мера на терену и то:
 I. Радна група за подручје следећих месних заједница: Бања Ковиљача,
Горња Ковиљача, Трбушница, „4 Јули“ Трбушница, Градилиште, „Георгије
Јакшић“ Лозница, „Центар“ Лозница, „Степа Степановић“ Лозница,
„Црногора“ Лозница, „Ново насеље“ Лозница, Воћњак, Пасковац, Зајача.
 II. Радна група за подручје следећих месних заједница: Башчелуци, Брадић,
Горњи Добрић, Горња Сипуља, Доња Бадања, Стража, Јадранска Лешница,
Липнички Шор, Липница, Козјак, Лешница, Чокешина, Коренита Шурице,
Клупци, Краишници.
са задатком, да заједно са председницима Савета месних заједница, сагледају стање на
поплављеном подручју, предложе приоритетне мере и активности у пружању помоћи
најугроженијим породицама, отклањању штете на инфраструктури, доставе извештај о
реализацији наведеног задатка, како би на основу тога Градско веће могло дефинисати
предузимање потребних мера и активности у свим месним заједницама према утврђеним
приоритетима;
- На предлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Града Лознице је
дана 11.08.2014. године, донео Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији града
Лознице.
Градски штаб за ванредне ситуације успоставио је потребну сарадњу са Министарством
унутрашњих послова – Сектором за ванредне ситуације, Подручно ватрогасноспасилачком јединицом Лозница, Ватрогасно-спасилачком јединицом Шабац.
У реализацији свих напред 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 други.
IV АКТИВНОСТ ЧЛАНОВА ШТАБА
Присутност чланова Градског штаба, седницама штаба је редовна. Активност
чланова штаба на седницама и на извршавању задатака из Закључака и Наређења штаба је
на задовољавајућем нивоу.

V ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА
Градски штаб за ванредне ситуације је у 2014. години извршио све планиране и
ванредне задатке и активности чиме је у великој мери допринео већој заштити и
спасавању становништва, материјалних и других добара на теритотији Града Лознице.
У циљу још бољег рада Градског штаба, предлажемо:
Веће, ангажовање других служби локалне самоуправе на припреми аката и других
материјала за штаб и на реализацији Наређења и Закључака Градског штаба.
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