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 На основу члана 29. тачка 6), 79. и 80. став 1, 2. и 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број 87/2018), члана 14. 

Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лознице („Сл. 

лист града Лознице“ бр.10/19), члана 3. до 12. и 14. до 16. Уредбе о јединицама цивилне 

заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“ број 

84/2020), Одлуке о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују 

јединице локалне самоуптаве (Интерно бр. 01-4682/21 од 05.05.2021. године, Министарство 

унутрашњих послова РС) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, 

бр. 1/19- пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној 20. октобра 2022. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЛОЗНИЦЕ 

 

  

Предмет и циљ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се врста, број и величина јединица цивилне заштите, лична и 

материјална формација, начин попуне људством, мобилизацијско место, извршилац и 

заменик извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације, опремање, оспособљавање, 

финансирање и друго јединица цивилна заштите на територији града Лознице, а у циљу 

спровођења мера цивилне заштите и активности за спречавање и умањење последица 

катастрофа у ратном, ванредном стању и ванредној ситуацији са задацима заштите и 

спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот. 

 

 Врсте  

 

Члан 2. 

 

 За потребе извршавања мера цивилне заштите на територији града Лознице, 

формирају се следеће врсте јединица цивилне заштите: 

 

 - јединице цивилне заштите опште намене и 

 - специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. 

 

  

 Број и величина 

 

Члан 3. 

 

Улогу јединице цивилне заштите опште намене има Добровољнo ватрогаснo друштвo 

јачине 1 (jeдан) вод, бројне величине до 30 (тридесет) војних обвезника. 
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Једна специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање је јачине 1 (једног) 

одељења, бројне величине по 8 (осам) војних обвезника. 

 

 Критетијуми и намена 

Члан 4. 

 

Врсте, величина, број и категорије војних обвезника припадника јединица цивилне 

заштите утврђује се у складу са Проценом ризика од катастрофа  и Одлуком о личној и 

материјалној формацији јединица цивилна заштите које образује јединица локалне 

самоуправе Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

 Јединица цивилне заштите опште намене, намењене су за учествовање у гашењу 

пожара на отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за 

рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и 

заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и 

животне средине, као и за предузимање превентивних мера од настанка опасности. 

 Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање намењена је за 

укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по добијању 

сигнала из надлежног оперативног центра 112) као и за основно одржавање и поправке 

уређаја и средстава система за јавно узбуњивање. 

 

 Распоређивање 

  

Члан 5. 

 

 Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите, врши Центар 

Министарства одбране за локалну самоуправу Шабац, а у складу са исказаним потребама за 

попуном наведених јединица и одобреним плановима попуне. 

 Добровољци се распоређују у јединице цивилне заштите у складу са њиховим 

претходно стеченим знањима, способностима, склоностима и исказаним жељама. Пре 

распоређивања у јединице цивилне заштите, надлежни орган односно служба града Лознице 

упућује списак лица и дужности у Центар МО за локалну самоуправу Шабац, ради провере. 

 Добровољац потписује писану изјаву о добровољном прихватању права и обавеза 

припадника јединице цивилне заштите на пет година, саопштава му се дужност и тиме 

постаје припадник јединице цивилне заштите. Уз писану изјаву прилаже и потврду о 

здравственој способности, издату од стране изабраног лекара здравствене установе као и 

друге податке и исправе од значаја за распоређивање у јединице цивилне заштите. 

 

 Мобилизацијско место 

Члан 6. 

 

 За јединице цивилне заштите формиране овом одлуком, мобилизацијско место је 

Лозница. По добијању сагласности на предложена мобилизацијска зборишта од стране 

Регионалног центра Министарства одбране Ваљево, свакој јединици дефинисати основно и 

резервно мобилизацијско збориште . 
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Мобилизација 

 

Члан 7. 

 

 Извршиоци и заменици извршилаца мобилизације су командири јединица, односно 

њихови заменици. Извршиоци мобилизације о току извршења мобилизације и ангажовања 

јединица цивилне заштите извештавају градоначелника града Лознице и организационе 

јединице надлежне службе за територију града Министарства унутрашњих послова и 

Министарства одбране. 

Члан 8. 

 

 Време трајања мобилизације јединица цивилне заштите је 24 сата. У планираном 

времену ће се мобилисати јединице цивилне заштите на мобилизацијском зборишту, 

опремити потребним материјалним средствима, извршити смотру и информисање 

припадника јединица односно довести јединице цивилне заштите у стање приправности за 

извршење додељених задатака. 

Члан 9. 

 

 Мобилизација јединица цивилне заштите спроводи се према Плану мобилизације. 

Планом мобилизације регулише се организација позивања припадника јединица цивилне 

заштите, организација прихвата припадника јединица на мобилизацијском зборишту, 

организација изузимања опреме из магацина и њена расподела припадницима јединице као и 

начин и организација превожења јединице до места ангажовања и друго. 

  Извршилац мобилизације и његов заменик одговорни су за израду Плана 

мобилизације, чување као и за извршење мобилизације јединица цивилне заштите. 

 

Члан 10. 

 

 Позивање припадника јединица цивилне заштите на мобилизацију  спроводи се путем 

општег или појединачног позива. У условима ванредног и ратног стања, позивање 

припадника јединица цивилне заштите врши Центар МО за локалну самоуправу Шабац.  

 Када се прогласи ванредна ситуација, у случају ванредног догађаја или када постоји 

непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће, 

позивање  припадника јединица цивилне заштите врши надлежна служба  града Лознице. 

 Позив за општу мобилизацију  истиче се на јавним местима и објављује у свим јавним 

гласилима, штампаним и електронским медијима. 

 Приликом извршења делимичне мобилизације, припаднику јединице цивилне заштите 

уручује се на адреси становања или адреси запослења прописан појединачни позив за 

ангажовање на задацима заштите и спасавања. 

 Ради ефикаснијег позивања припадника јединица цивилне заштите исти се могу 

позивати телефоном. Припадницима јединица цивилне заштите који су се одазвали на општи 

или телофонски позив одмах по пристизању на мобилизацијско збориште уручује се 

прописани појединачни позив. 
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Члан 11. 

 

 Градоначелник, или лице које овласти обавештава организациону јединицу надлежне 

службе за територију града - Одељење за ванредне ситуације у  Шапцу, о донетој наредби за 

мобилизацију јединица цивилне заштите.  

 

Члан 12. 

 

 Јединице цивилне заштите могу се ангажовати самостално или у садејству са другим 

снагама заштите и спасавања у следећим случајевима: 

- када се прогласи ванредна ситуација; 

- у случају ванредног догађаја; 

- када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко 

технолошке несреће; 

- у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације. 

  Јединице цивилне заштите могу се ангажовати за предузимање превентивних мера и 

активности у циљу смањења ризика и претњи по живот и здравље људи, животиња и 

материјалних добара. 

 

  Опремање, оспособљавање и финансирање 

 

 

Члан 13. 

 

 Опремање јединица цивилне заштите потребним материјално-техничким средствима и 

опремом, у складу са утврђеном материјалном формацијом, врши се из расположиве опреме 

набавке и из пописа. 

  

Члан 14. 

 

 Оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите врши се у складу са 

Правилником о начину обучавања, оспособљавања, наставним плановима и програмима 

субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 128/2020). 

 Обучавање и оспособљавање јединица цивилне заштите обавља се у регионалном 

тренинг центру. 

 Јединица цивилне заштите опште намене подлеже обавези основне обуке у 

регионалном тренинг центру и има за циљ оспособљавање припадника јединице за ефикасно 

извршавање задатака заштите и спасавања. 

 Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање подлеже обавези 

специјалистичке обуке у регионалном тренинг центру и има за циљ оспособљавање 

припадника за ефикасно извршавање задатака, укључивање јавних сирена у случају 

елементарних непогода и других несрећа, одржавање и поправку уређаја и средстава за јавно 

узбуњивање. 

 План и динамику обучавања јединица цивилне заштите доноси регионални тренинг 

центар, на основу захтева Града Лознице односно надлежне службе града.. 

 Обуку јединица цивилне заштите организује регионални тренинг центар у сарадњи са 

надлежном службом органа града Лознице, Ватрогасним савезом Србије и Црвеним крстом 
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Србије према наставном плану и програму обуке донетим у складу са Правилником из става 

1. овог члана.  

 

 

Члан 15. 

 

 Средста за формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите обезбеђују се у 

буџету града Лознице. 

 

 Евиденција 

Члан 16. 

 

 Градска управа града Лознице – Одељење за инспекцијске послове и ванредне 

ситуације – Одсек за планирање одбране и ванредне ситуације води евиденцију о 

припадницима, средствима и опреми јединица цивилне заштите, планира, организује и 

спроводи мобилизацију јединица, организује и спроводи обуку припадника јединица у складу 

са законом и планом и програмом обуке и обавља друге послове у складу са надлежностима и 

наредбом Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице. 

 

 Завршне одредбе 

Члан 17. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању јединица 

цивилне заштите опште намене за територију града Лознице („Службени лист града 

Лознице“, бр. 10/2019).  

 

Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Лознице“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-31/22-18-4/2                  

Датум: 20. октобар 2022. године   

Л о з н и ц а  

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 

 


