
ОДЛУКА 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

("Сл. лист АП Војводине", бр. 11/2011 и 24/2012)

Члан 1 

Образује  се  Покрајински  штаб  за  ванредне  ситуације  (у даљем тексту:  Покрајински  штаб)  као 
оперативно-стручно  тело  за  координацију  и  руковођење  заштитом  и  спасавањем  у  ванредним 
ситуацијама за територију Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 2 

Покрајински штаб: 

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) наређује штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе предузимање мера и 
активности на заштити и спасавању; 

11) наређује ангажовање снага заштите и спасавања и употребу средстава за заштиту и спасавање 
из неугрожених општина на територији угрожених општина; 

12) преко општинских штабова за ванредне ситуације, непосредно координира ангажовање снага и 
средстава у ванредним ситуацијама када је истовремено угрожен већи број општина на територији 
Аутономне Покрајине Војводине; 

13) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за Аутономну Покрајину 
Војводину; 

14) доноси наредбе, закључке и препоруке. 

Члан 3 

Покрајински штаб чине командант штаба, начелник и чланови. 

У Покрајински штаб се именују: 

-  за команданта Покрајинског штаба  Горан Јешић,  потпредседник Владе Аутономне Покрајине 
Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство; 

-  за  начелника  Покрајинског  штаба  Ђорђе  Бабић,  заменик  начелника  Сектора  за  ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова, Београд; 



за чланове: 

-  Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
члан Владе Аутономне Покрајине Војводине, 

-  Проф.  др  Весна  Копитовић,  покрајински  секретар  за  здравство,  социјалну  политику  и 
демографију, члан Владе Аутономне Покрајине Војводине, 

- Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, члан 
Владе Аутономне Покрајине Војводине, 

-  др Слободан Пузовић,  покрајински секретар за  урбанизам,  градитељство и  заштиту животне 
средине, члан Владе Аутономне Покрајине Војводине, 

-  Наташа Павићевић Бајић,  покрајински секретар за  енергетику и минералне сировине,  члан 
Владе Аутономне Покрајине Војводине, 

-  Далибор  Рожић,  виши  стручни  сарадник  -  инспектор  за  област  културе  у  Покрајинском 
секретаријату за културу и јавно информисање, 

- Драгана Рогавац, саветник у Секретаријату Владе АП Војводине, 

-  Радислав Сталевић, командант одреда жандармерије у Новом Саду Министарства унутрашњих 
послова, Нови Сад, 

-  мр  Жељко  Нинчић,  заменик  начелника  Одељења  за  посебне  акције,  интервентне  јединице, 
одбрамбене припреме и састав помоћне полиције Министарства унутрашњих послова, Београд, 

- др Атила Салваји, директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад, 

- Марта Такач, директор Јавног предузећа "Војводинашуме", Нови Сад, 

- Добривоје Антонић, директор Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", Нови Сад, 

- Владимир Зеленовић, директор Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, 

- Сињка Сомер, секретар Црвеног крста Војводине, Нови Сад, 

- проф. др Драган Драшковић, директор Клиничког центра Војводине, Нови Сад, 

- др Мирослав Миросављевић, директор Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад, 

- доц. др Владимир Петровић, директор Института за јавно здравље Војводине, Нови Сад, 

- проф. др Душан Лалошевић, директор Пастеровог завода "Нови Сад", Нови Сад, 

- др Драгица Стојановић, директор Научног института за ветеринарство "Нови Сад", Нови Сад.

Члан 4 

За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Покрајински штаб може образовати 
стручно оперативне тимове.

 Члан 5 

Покрајински штаб доноси пословник о свом раду. 

Члан 6 

Стручне  и  административно-техничке  послове  потребне  за  рад  Покрајинског  штаба,  обавља 
Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 7 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном  листу  Аутономне 
Покрајине Војводине". 
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