На основу чланова 15, 33, 34, 35 Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.
гласник РС'', број 111/09), члана 20. став 19. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. и 84. Статута Града Лознице (''Службени
лист града Лознице'', број 19/08), Скупштина Града Лознице на 17. седници
одржаној 16. септембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о формирању Градског штаба за ванредне ситуације
за територију Града Лознице
Члан 1.
У циљу координације и руковођења заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на територији Града Лознице образује се Градски штаб за ванредне
ситуације за територију Града Лознице.
Члан 2.
У Штаб за ванредне ситуације у сталном саставу именују се :
1. Градоначелник - командант Штаба,
2. Заменик Градоначелника – заменик команданта Штаба,
3. Надлежна служба МУП-а, сектор за ванредне ситуације – начелник Штаба,
4. Начелник Градске управе – члан,
5. Члан Градског већа – члан,
6. Начелник Одељења за планирање и изградњу – члан,
7. Директор КЈП ''Наш дом'' – члан,
8. Директор ЈСП ''Лозница'' - члан,
9. Директор ЈП ''Водовод и канализација'' – члан,
10. Директор ЈП ''Град'' – члан,
11. Управник Дома здравља – члан,
12. Директор Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' Лозница – члан,
13. Командир Полицијске станице – члан,
14. Командир ватрогасне станице – члан,
15. Секретар Црвеног крста – члан,
16. Секторски руководилац ''Србијаводе'' – члан,
17. Референт за односе са јавношћу – члан.
Ради обављања послова из своје надлежности Штаб за ванредне ситуације
може ангажовати оспособљена лица и друге организације од знaчаја за јединицу
локалне самоуправе.

Члан 3.
Начелника и чланове Штаба за ванредне ситуације поставља и разрешава
Скупштина града, на предлог Градоначелника.
Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица;
8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10) доноси наредбе, закључке и препоруке.
Члан 5.
Градски штаб за ванредне ситуације поред послова из члана 4. ове Одлуке
обавља и следеће послове:
1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
2) именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима;
3) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији јединице локалне самоуправе, односно града,
4) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од знaчаја за јединицу
локалне самоуправе,
5) поставља поверенике и заменике повереника ради обављања послова заштите и
спасавања у насељеним местима.
Члан 6.
По потреби Градски штаб за ванредне ситуације може формирати помоћне
стручне оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.

Члан 7.
Финансирање активности штаба се обезбеђује из буџета Града Лознице,
Фонда за ванредне ситуације, фондација, других донатора и буџета Републике
Србије.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Града Лознице''.
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