
На основу члана 15. став 1.тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број 111/09), члан 15. став 1, 3 и 5. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији града Лознице („Службени лист града Лознице“, број.9/11) 
и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 19/08), 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 12. јула 2012. године донела је  
 
 

О Д Л У КУ 
о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију Града Лознице 
 
 

Члан1. 
 

Овом Одлуком уређује се формирање, организација, опремање, оспособљавање и 
функционисање јединица цивилне заштите опште намене на територији града Лознице. 
 

Члан 2. 
 

Јединице опште намене се образују као привремени састави од добровољаца и 
радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова 
заштите и спасавања. 
 

Члан 3. 
 

Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање 
сложених задатака, а нарочито: локализовање и гашење почетних  и мањих пожара и 
шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, 
учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина и расчишћавању ручно, 
расчишћавању саобраћајница и мањих површина снежног наноса приручним алатом, 
учешће у евакуацији становништва из угроженог подручја и збрињавању угроженог 
становништва, као испомаћ специјализованим јединицама цивилне заштите и обављање 
других активности по процени Градског штаба за ванредне ситуације. 
 

Члан 4. 
 

На територији Града образују се јединице цивилне заштите опште намене, ранга 
чете  са три вода тако да се јединице образују у насељеним местима и месним заједницама 
у седушту Града. 
 

Члан 5. 
 

Основни критеријум за утврђивање врсте, величине и броја јединица је степен 
угрожености територије града од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа 
и других несрећа, укључујући и последице ратних дејстава. 
 
 



Члан 6. 
 

Попуна јединица опште намене вршиће се преко Центра Министарства Одбране 
Лозница, на територијалном и радном принципу обвезницима цивилне заштите: 

- лица која нису на распореду у ратним јединицама Војске Србије а имају знања и 
занимања од значаја за заштиту и спасавање старости до 50 година. 

- Лица која желе да доброваљно служе у јединицама опште намене, а чија се знања и 
вештине могу искористити за потребе заштите и спасавања старости до 50 година. 

 
Члан 7. 

 
Након формирања јединица цивилне заштите из Члана 4. ове Одлуке извршити 

опремање и обуку истих са одговарајућом опремом која је неопходна за њихову личну 
заштиту и за спровођење мера и извршавање задатака цивилне заштите. Припремање, 
опремање и обуку извршити из средстава буџета Града, предвиђених за финансирање 
система заштите и спасавања. 
 

Члан 8. 
 

Јединице цивилне заштите из Члана 2. ове Одлуке могу се ангажовати у случају 
потребе у свим насељимљ на целој територији града Лознице, на основу наређења Штаба 
за ванредне ситуације града Лознице. 
 

Члан 9. 
 

Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са утврђеним критеријумом, 
образоваће Градско веће. 
 

Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“. 
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