
На основу члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени
гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 106. став 1. Статута Града Новог Сада -

пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на ХХХШ седници од 24. маја 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕШЈЕ СИТУАЦИЈЕ И

ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) образује се Градски штаб за ванредне
ситуације (у даљем тексту: Штаб).

2. Штабобавља следеће послове:
руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и

рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења
угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација,

разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености за територију Града од
елементарних непогода и других несрећа и предлог Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за територију Града,
прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за
њихово побољшање,
наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама,
стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и

опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа,

разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите и
оспособљених правних лица,
сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама,
наређује приправност – спремност за ванредне ситуације,
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду и подноси их
Скупштини Града Новог Сада на усвајање,
спроводи годишњи план рада,
доноси наредбе, закључке и препоруке,
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе,
именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите на
територији Града,
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији Града,
ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за Град,

координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на територији Града,



– предлаже Градоначелнику Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник)
доношење одлуке о проглашењу, односно укидању ванредне ситуације на
територији Града, и

– обавља и друге послове у складу са законом.

3. Штаб, по потреби, образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне
задатке заштите И спасавања.

Стручне и административне послове за потребе Штаба обавља Градска управа за
привреду, у сарадњи са Градском управом за комуналне послове, Градском управом за опште
послове и Службом Скупштине Града Новог Сада.

4. Штаб чине командант Штаба, заменик команданта Штаба, начелник Штаба и
чланови Штаба.

Командант Штаба је МИЛОШ ВУЧЕВИћ, Градоначелник, по положају.
Заменик команданта Штаба је СРБАН КРУЖЕВИћ, заменик Градоначелника.
Начелник Штаба је ВЛАДИМИР РАГАЈИ, начелник Одељења за управљање ризиком

у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду.

5. У Штаб се именују чланови:
МИЛОРАД РАДОЈЕВИћ, члан Градског већа Града Новог Сада задужен за област

привреде,
ВЛАДИМИР СТОЈКОВИћ, члан Градског већа Града Новог Сада задужен за област

комуналних послова,
Проф. др сци. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског већа Града Новог Сада задужен
за област здравства,
ТИХОМИР НИКОЛИћ, члан Градског већа Града Новог Сада задужен за област
социјалне и дечије заштите,
МИРА РАДЕНОВИћ, члан Градског већа Града Новог Сада задужена за област
урбанизма, стамбених послова и заштите животне средине,
АЛЕКСАНДАР КРАВИћ, члан Градског већа Града Новог Сада задужен за област
саобраћаја и путева,
МИЛАН ћУРИТт, члан Градског већа Града Новог Сада задужен за област управе и

проциса, '

начелник Градске управе за привреду,
начелник Градске управе за комуналне послове,
начелник Градске управе за саобраћај и путеве,
начелник Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције,
начелник Градске управе за инспекцијске послове,
заменик начелника Градске управе за инспекцијске послове,
начелник Комуналне полиције у Градској управи за инспекцијске послове,
МАРИЈА БАЈИТ], Служба извршних органа Града Новог Сада,
САВА ЗАКЛАНОВИћ,помоћник начелника Полицијске управе у Новом Саду,

директор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад,
директор Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,
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– Мајор ДАРКО ЦРЊЕНИЦА, начелник Центра Министарства одбране за локалну
самоуправу Нови Сад,

– Мајор АЛЕКСАНДАР МАНЏИћ, начелник Групе за цивилно–војну сарадњу у
Команди 1.бр. КоВ Нови Сад,

– ДРАГАН ЛАЗИћ, секретар Црвеног крста Града Новог Сада - Градска организација,

– МИЛАН ТЕШОВЈ/Јћ, директор Огранка "Електродистрибуција" Нови Сад,

– директор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад,
– директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад,

– директор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад,
— директор Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад,
– директор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад,
— директор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад,
– директор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора

"Стан" Нови Сад,
– директор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад,
– директор Јавног комуналног предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад,
~ директор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад,

– МИРОСЛАВ ОСТОЈИћ, заменик команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде у
Управи за ванредне ситуације у Новом Саду, и

– МИЛОВАН РАДМАНОВАЦ, шеф Центра за климатске анализе, ране најаве

екстремних појава И оцену ризика елементарних непогода "Нови Сад".

6. Штаб доноси пословник о раду И годишњи план рада Штаба.

7. Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању
Градског штаба за ванредне ситуације и именовању чланова Градског штаба за ванредне
ситуације ("Службени лист Града Новог Сада", бр.12/1 1, 1/12, 13/12, 38/12, 57/12, 22/13, 58/13,
38/14,12/15,55/15,64/15,47/16,75/16,82/16 и16/18).

8. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ,

ГРАД нови САд /СКУПШТИНА ГРАДА новог САдА Предс ник
Број: 352–1/2018-211–1 ХХЈГ
24. мај 2018. године ,; Ј „:**/„„
НОВИ САД Здр вко Јелушић
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