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На основу члана 15. став 1. тачкa 1. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист Града Лознице“, бр. 19/08), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 16. новембра 2011. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Града Лознице 

 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне 

заштите на територији града Лознице, врсте заштите, мере и задаци цивилне заштите, 
дужност градских органа у заштити и спасавању, именовање повереника и заменика 
повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица цивилне 
заштите опште намене, финансирање и друга питања из области цивилне заштите. 

 
Лична, узајамна и колективна заштита 

 
Члан 2. 

 
Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите, органи јединице 

локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у 
исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну 
заштиту, и врше обуку запослених из области цивилне заштите. 

Грађани и власници стамбених зграда обезбеђују и држе у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту. 

Врста и минимум средстава и опрема за спровођење личне, узајамне и 
колективне заштите утврђена је Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну, 
узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 3/11). 

 
Мере цивилне заштите 

 
Члан 3. 

 
Субјекти заштите и спасавања на територији града Лознице припремају и 

спроводе мере цивилне заштите, а нарочито: 
1. превентивне мере, 
2. мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода 

и других несрећа, 
3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, 
4. мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних 

непогода и других несрећа. 
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Задаци цивилне заштите 
 

Члан 4. 
 
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од 

опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама спроводе се 
задаци цивилне заштите и то: 

1. узбуњивање 
2. евакуација 
3. склањање и урбанистичке мере заштите 
4. збрињавање угрожених и настрадалих 
5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита 
6. заштита од техничко-технолошких несрећа 
7. заштита од рушења и спасавање из рушевина 
8. заштита и спасавања од поплава и несрећа на води и под водом 
9. заштита и спасавање од пожара и експолозија 
10. заштита од НУС-а 
11. прва и медицинска помоћ 
12. асанација терена 
13. очување добара битних за опстанак 
14. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса 

 
 

Субјекти заштите и спасавања на територији града Лознице 
 

Члан 5. 
 

1. Скупштина града, 
2. градоначелник, 
3. Градско веће, 
4. градска управа и њени органи, 
5. оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за 

заштиту и спасавање, 
6. грађани, удружења грађана и друге организације. 

 
Скупштина града 

 
Члан 6. 

 
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних добара на територији града Лознице, Скупштина града Лознице у 
складу са Законом о ванредним ситуацијам (у даљем тексту: Закон) врши следеће 
послове: 

1. доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији града Лознице и обезбеђује њено спровођење у складу са 
јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији, 
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2. доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на 
територији града Лознице, у складу са Дугорочним планом развоја 
заштите и спасавања у Републици Србији, 

3. планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и 
извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите 
и спроваођења мара и задатака цивилне заштите на територији града 
Лознице, 

4. образује Градски штаб за ванредне ситуације, 
5. разматра висину насталих штета од елементарних непогода и 

доставља захтев за помоћ Влади, 
6. разматра извештај градоначелника о битним питањима за заштиту и 

спасавање и друго. 
 

Градско веће 
 

Члан 7. 
 
У остваривању улоге у систему заштите и спасавања, материјалних и 

културних добара на територији града Лознице и одредби Закона, Градско веће града 
Лознице врши следеће послове: 

 усваја Процену угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа, 

 усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 
 образује комисију за процену штете настале од елементарних 

непогода, 
 доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода, 
 прати реализацију превентивних мера заштите, 
 предлаже акта која доноси Скупштина града Лознице. 

 
Градоначелник 

 
Члан 8. 

 
Градоначелник у оквиру своје надлежности у систему заштите и спасавања 

обавља следеће послове и задатке: 
 стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и 

спасавања, 
 обавља функцију команданта Градског штаба за ванредне ситуације и 

руководи његовим радом, 
 у сарадњи са начелником штаба предлаже постављење осталих 

чланова штаба за ванредне ситуације, 
 на предлог Градског штаба за ванрене ситуације доноси одлуку о 

проглашењу ванредне ситуације у граду Лозници руководи заштитом 
и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим прописима, 

 усмерава и усклађује рад градских органа и правних лица чији је град 
Лозница оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања, 
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 предлаже Градском већу План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, на усвајање, 

 наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите 
опште намене, 

 остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним 
штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног 
деловања у ванредним ситуацијама, 

 наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са 
угроженог подручја и стара се о њиховом збрињавању, 

 стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних 
лица и материјалних добара 

 стара се о сарадњи са суседним општинама, Министарством 
унутрашњих послова и Војском Србије у цуљу усклађивања у 
ванредним ситуацијама, 

 извештава Скупштину града о стању на терену и о предузетим 
активностима у ванредним ситуацијама, 

 разматра и одлучује и о другим питањима из области заштите и 
спасавања из своје надлежности 
 

Органи градске управе 
 

Члан 9. 
 

Органи градске управе у оквиру своје надлежности у систему 
заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке: 

 прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним 
ситуацијама и предузимају мере за заштиту и спасавање, 

 учествују у изради Процене угрожености од елементарних непогода 
и других несрећа на територији града, 

 учествују у изради Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, 

 учествују у припремама и извођењу евакуације становништва, 
 учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог 

становништва, 
 старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Градског 

штаба за ванредне ситуације, 
 врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје 

надлежности, 
 набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система 

јавног узбуњивања у Републици Србији,  
 учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања 

на територији јединице локалне самоуправе, 
 старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе 

подршке за потребе заштите и спасавања, 
 организују, развијају и воде личну и колективну заштиту, 
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 учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне 
заштите опште намене, 

 остварују сарадњу са организационом јединицим Сектора за 
ванредне ситуације, 

 обављају и друге послове заштите и спасавања. 
 

Стручна служба за послове заштите и спасавања 
 

Члан 10. 
 
Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама за град Лозницу вршиће стручна служба за заштиту и 
спасавање од елементарних непогода и других несрећа Градске управе града Лознице 
(у даљем тексту стручна служба за заштиту и спасавање), 

Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће послове: 
 носилац је активности на изради Процене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа града Лознице, 
 носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама, 
 носилац је активности на изради Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији града Лознице, 
носилац је активности на формирању, опремању и обучавању 
јединица цивилне заштите опште намене, 

 прати опасности, обавештава становништво о опасностима и 
предузима друге превентивне мере за смањење ризика од 
елементарних непогода и других несрећа, 

 предлажу набавку и учествују у одржавању средстава за узбуњивање 
у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествује у 
изради студије покривености система јавног узбуњивања на 
територији локалне самоуправе, 

 остварује непосредњу сарадњу са организационом јединицом 
Сектора за ванредне ситуације, 

 израђује План мобилизације јединица и организује извршење 
мобилизације јединица опште намене, 

 врши и друге послове из области заштите и спасавања. 
 
 

Градски штаб за ванредне ситуације 
Врши следеће послове: 

 
Члан 11. 

 
Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, 

јединицама цивилне заштите које формира град Лозница и активностима које се 
предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу 
мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко-
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технолошких несрећа и других опасности на територији града Лознице, спроводи 
Градски штаб за ванредне ситуације. 

 
Члан 12. 

 
Поред надлежности дефинисаних Законом, Одлуком и Решењем о 

образовању, Градски штаб за ванредне ситуације у случају ванредне ситуације може 
наредити и следеће мере и задатке: 

 мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и 
материјалних добара, 

 ангажовање оспособљених правних лица, 
 увођење дежурства правним лицима, 
 посебан режим обављања одређених комуналних делатности, 
 посебне мере и поступке хигијенско-профалистичког карактера, 
 посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја на локалним 

путевима, 
 евакуацију становништва, 
 посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и 

пружање услуга (воде, грејања, снабдевање електричном енергијом, 
друмски превоз и др.) 

 привремену забрану приступа и кретања у угроженим подручјима, 
 и друге мере 

 
Повереници цивилне заштите 

 
Члан 13. 

 
Повереници цивилне заштите (у даљем тексту: повереници) и заменици 

повереника постављају се ради обављања послова заштите и спасавања у насељеним 
местима, делу насеља, стамбеним зградама и селима (у даљем тексту: насеља) 
привредним друштвима и другим правним лицима, органима државне управе. 

У органу државне управе, према сопственој процени, повереници, односно 
заменици повереника се постављају зависно од организационе структуре, простора 
организовања и деловања и броја запослених. 

У привредном друштву и другом правном лицу, према сопственој процени, 
повереници, односно заменици се постављају зависно од организационе структуре, 
простора организовања и деловања и броја запослених. 

Повереника и заменика повереника поставља и разрешава: 
 у органу државне управе - руководилац органа државне управе, 
 у привредном друштву и другом правном лицу - директор, односно 

други надлежни орган одређен општим актом, 
 у насељу - Градски штаб за ванредне ситуације Лозница. 

Повереници и заменици повереника у насељу постављају се по основу 
распореда у цивилној заштити, а у привредним друштвима по основу радне обавезе. 
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Члан 14. 
 
Повереници и заменици повереника у органима државне управе, јединици 

локалне самоуправе, привредним друштвима и другим правним лицима  предузимају 
мере и активности на учешћу запослених у спровођењу личне, узајамне и колективне 
заштите и извршавању других задатака заштите и спасавања људи и материјалних 
добара. 

Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне 
мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, 
узајамне и колективне заштите и руководи јединицама цивилне заштите опште 
намене. 

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у 
складу са упутствима повереника, односно заменика повереника. 

 
Јединице цивилне заштите 
 

Члан 15. 
 
На територији града Лознице образују се јединице цивилне заштите опште 

намене. 
Јединице цивилне заштите образују се у складу са Проценом угрожености за 

територију града Лознице. 
Јединице опште намене образује локална самоуправа, привредна друштва и 

друга правна лица, као привремене саставе од добровољаца и радно способног 
становништва, односно запослених, за извршавање једноставнијих послова заштите и 
спасавања. 

Привредна друштва и друга правна лица планирају и обазбеђују средства за 
организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите 
које оне организују за организовање и припремање личне, узајамне и колективне 
заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите својих запослених, 
материјалних и других добара. 

У граду Лозници формираће се јединица цивилне заштите опште намене 
јачине чете. 

Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Градско веће града Лознице. 
 
 
Овлашћена и оспособљена правна лица од посебног значаја за заштиту и 

спасавање 
 

Члан 16. 
За потребе заштите и спасавања грађана и материјалних добара од 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других опасности на 
територији града Лознице, Скупштина града одређује правна лица од посебног 
значаја за заштиту и спасавање у редовним делатностима и у ванредним 
делатностима. 

Привредна друштва и друга правна лица дужна су да плански прилагоде 
своје капацитете и организацију за извршавање задатака заштите и спасавања. 
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Градско веће привредним друштвима и другим правним лицима из става 1. 
овог члана уговором обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема 
и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите. 

 
Финансирање 
 

Члан 17. 
Јединица локалне самоуправе финансира: 

 припремање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште 
намене, повереника и заменика повереника и трошкове спровођења 
мера заштите и спасавања, 

 трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са 
уговором за извршавање задатака заштите и спасавања, 

 изградњу система за јавно узбуњивање, 
 прилагођавање подземних објеката (тунела и др.) за склањање и 

њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката, 
 обуку становништва из области заштите и спасавања, 
 санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са 

материјалним могућностима 
 друге потребе заштите и спасавања. 
 

Признања и награде 
 

Члан 18. 
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите 

и других послова заштите и спасавања додељују се признања и награде. 
Признања и награде уручиваће се на Дан града Лознице. 
 

Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Лознице“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
Број: 06-22/11-26-16 
Датум: 16. новембар 2011. године 
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 
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