
На основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 33. став 1. тачка 1) Закона о ванредним ситуацијама 
("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), а у вези са чланом 2. Уредбе о саставу и 
начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број 98/10), Влада доноси 

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ

("Сл. гласник РС", бр. 106/2013)

1. Образује се Републички штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Републички штаб). 

2. У Републички штаб именују се: 

1) за команданта: 

- Ивица Дачић, председник Владе и министар унутрашњих послова; 

2) за начелника: 

- Предраг Марић, помоћник министра унутрашњих послова - начелник Сектора за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова; 

3) за чланове: 

- Александар Вучић, први потпредседник Владе задужен за одбрану, безбедност и борбу против 
корупције и криминала, 

- Јован Кркобабић, потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике, 

- Расим Љајић, потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација, 

- Небојша Родић, министар одбране, 

- Лазар Крстић, министар финансија, 

- Иван Мркић, министар спољних послова, 

- Игор Мировић, министар регионалног развоја и локалне самоуправе, 

- Александар Антић, министар саобраћаја, 

- Саша Радуловић, министар привреде, 

- Никола Селаковић, министар правде и државне управе, 

- Славица Ђукић Дејановић, министар здравља, 

- Драган Гламочић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

- Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, 

- Велимир Илић, министар грађевинарства и урбанизма, 

- Иван Тасовац, министар културе и информисања, 



- Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и просторног планирања, 

- Мирослав Ковачевић, помоћник директора Полиције, 

- Саша Митровић, помоћник директора Полиције, 

- овлашћено лице Војске Србије, 

- Златибор Лончар, помоћник директора Клиничког центра Србије и директор Ургентног центра, 

- Весна Миленовић, Генерални секретар Црвеног крста Србије, 

- Дане Медић, заменик начелника Горске службе спасавања Србије, 

- Владан Коцић, директор Републичког хидрометеоролошког завода, 

- Славица Радовановић, директор Републичког сеизмолошког завода, 

- Игор Брауновић, заменик генералног директора Јавног предузећа "Србијашуме", 

- Горан Пузовић, директор Јавног предузећа "Србијаводе", 

- Предраг Ћулибрк, генерални директор Јавног предузећа "Телеком Србија", 

- овлашћено лице Радио телевизије Србије, 

- Слађан Велинов, в.д. директора Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије, 

- овлашћени представник Републичке дирекције за воде. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Републичког штаба 
за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број 75/12). 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 


	ОДЛУКУ
	О ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

