
На  основу  члана  29. став  1. тачка  З. Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  
угјравлању  ванредним  ситуацијама  (,,Службени  гласник  РС , број  87/18) и  члана  39. тачка  
70. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ОБРАЗОВАЊУ  ГРАДСКОГ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ  ГРАДА  

Новог  САДА  И  ИМЕНОВАЊУ  КОМАНДАНТА , ЗАМЕНИКА  КОМАНДАНТА , 
НАЧЕЛНИКА  И  ЧЛАНОВА  ГРАдСКОГ  ШТАЕА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ  

ГРАдА  НОвОГ  САдА  

Члан  1. 

За  праћење  активности  на  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  координацију  и  
руковођење  у  ванредним  ситуацијама  на  територији  Града  Новог  Сада  (у  ДаЈЂСМ  тексту: 
Град) образује  се  Градски  ілтаб  за  ванредне  ситуације  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : 
Градски  штаб). 

Члан  2. 

Градски  штаб  обавла  следеће  послове  на  територији  Града: 

1. руководи  и  координира  рад  субјеката  система  смањења  ризика  од  катастрофа  и  
управлања  ванредним  ситуацијама  на  спровођењу  утврђених  задатака , 

2. руководи  и  координира  сгіровођење  мера  и  задатака  цивилне  заштите, 
3. разматра  Процену  ризика  од  катастрофа , планове  заштите  и  спасавања, друга  

планска  документа  и  даје  препоруке  за  њихово  унапређење , 
4. прати  стање  и  организацију  система  смањења  ризика  од  катастрофа  и  

управлања  ванредним  ситуацијама  и  предлаже  мере  за  њихово  поболшање, 
5. наређује  употребу  снага  снстема  смањења  ризика  од  катастрофа  и  управлања  

ванредним  ситуацијама , средстава  помоћи  и  других  средстава  која  се  користе  у  
ванредним  ситуацијама , 

6. стара  се  о  редовном  информисању  и  обавештавању  становништва  о  ризнцима  и  
опасностима  и  предузетим  мерама, 

7. процењује  угроженост  од  настанка  ванредне  ситуације  и  доставња  
Градоначелнику  Града  Новог  Сада  (у  дале  тексту: Градоначелник ) предлог  за  
проглашење , односно  укидање  ванредне  ситуације , 

8. предлаже  субјекте  од  посебног  значаја  за  заштиту  и  спасавање  на  територији  
Града, 

9. наређује  приправност  субјеката  и  снага  система  смањења  ризика  од  катастрофа  
и  управлања  ванредним  ситуацијама , 

10. ставла  у  приправност  и  ангажује  субјекте  од  посебног  значаја  за  заштиту  и  
спасавање  на  територији  Града, 
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1 ј . упућује  захтеве  привредним  друштвима  и  другим  правним  лицима  да  у  оквиру  
своје  делатности  учествују  у  мерама  заштите  и  спасавања, 

12. учествује  у  организацији  и  спровођењу  мера  и  задатака  обнове, реконструкције  
и  рехабилитације , узимајући  у  обзир  смањење  ризика  од  будућих  ванредних  
ситуација, 

13. израђује  годишњи  план  рада  и  годишњи  извештај  о  раду  и  доставла  Скупштини  
Града  Новог  Сада  на  усвајање , 

14. предлаже  доношење  одлуке  о  организацији  и  функционисању  цивилне  зацјтите  
на  територији  Града, 

15. именује  повсренике  и  заменике  повереника  цивилне  заштите, 
16. предлаже  доношење  плана  заштите  и  спасавања  на  територији  Града, 
17. сарађује  са  другим  штабовима  за  ванредне  ситуације, и  
18. обавла  друге  послове  у  складу  са  законом. 

Члан  3. 

Градски  штаб  чине  командант, заменик  команданта , начелник  и  чланови  Градског  
штаба. 

Командант  Градског  штабаје  Градоначелник , Munoіn Вучевић . 

Члан 4. 

За  заменика  команданта  Градског  штаба  именује  се  МИЛАН  ЂУРИЋ, заменик  
Градоначелника  Града  Новог  Сада. 

За  начелника  Градског  штаба  именује  се  пуковник  полицијс  ДРАГАН  
ЦВЕТИЋАНИи, начелник  Управе  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду. 

За  чланове  Градског  штаба  именују  се: 

ЗДРАВКО  ЈЕЛУШјІЂ , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужен  за  област  
комуналних  послова, 

- МИЛОРАД  РАДОЈЕВИЋ , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужен  за  
област  привреде , 

- Aѕѕ. dr ѕcі . med. ДРАГАН  СТАЈИЋ, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  
задужен  за  област  здравства, 

- БРАНКА  БЕЖАНОВ, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужена  за  област  
социјалне  заштите  и  бриге  о  породици  и  деци, 

- Мј4РА  РАдЕНОВј4Ћ, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужена  за  област  
имовине  и  имовинско -правне  послове, заЈптиту  животне  средине, одрживи  
развој  и  енергетску  ефикасност, 
АЛЕКСАНДАР  КРАВИЋ, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужен  за  
област  саобраћаја  и  путева, 
МИЛОВАН  АМИЏИЋ, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужен  за  област  
управе, прописа  и  урбанизма, 

- АДРИЈАНА  МЕСАРОВјјЋ , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужена  за  
област  буџета, финансија  и  инвестиција , 
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- ДиНА  ВУЧИННЋ, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  задужена  за  област  
образовања , 

- начелник  Градске  управе  за  комуналне  послове , 
- начелник  Градске  угіравс  за  привреду, 
- начелник  Градске  управе  за  здравство, 
- начелник  Градске  управе  за  социјалну  и  дечију  заштиту, 
- начелник  Градске  управе  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције , 
- начелник  Градске  управс  за  заштиту  животне  средине, 
- начелник  Градске  уrіраве  за  саобраћај  и  путеве, 
- начелник  Градске  управе  за  инспекцијске  послове , 
- заменик  начелника  Градске  управе  за  инспекцијске  послове, 
- начелник  Комуналне  милиције  у  Градској  управи  за  инспекцијске  ііослове, 
- reі-іepan полиције  СЛОБОДАН  МАЛЕШИЋ, начелник  Полицијске  управе  у  

Новом  Саду, 
- директор  дома  здравла  ,,Нови  Сад  Нови  Сад, 
- директор  Завода  за  хитну  мсдицинску  помоћ  Нови  Сад, 
- мајор  ДАРКО  ЦРЈЂЕНИЦА , начелник  Центра  Министарства  одбране  за  

локалну  самоуправу  Нови  Сад, 
мајор  НЕДЕЈЂКО  НЕДЕЈЂКОВИЋ , начелник  Групе  за  цивилно -војну  сарадњу  у  
Команди  1. бр! КоВ  Нови  Сад, 
ДРАГАН  ЛАЗИЋ, секрстар  Првеног  крста  Града  Новог  Сада  - Градска  
организација, 

- МИЛАН  ТЕШОВИЋ, 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 Нови  Сад, 
- директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг 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  rіредузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, 
- директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад, 
- директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  

Нови  Сад, 
- директор  Јавног  предузећа  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, 

HrOP АДАМ, командант  Ватрогасно-спасилачких  батањона  у  Управи  за  
ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, и  

- МИЛОВАН  РАдМАНОВАЦ, шеф  Центра  за  климатске  анализе, ране  најаве  
екстремних  појава  и  оцсну  ризика  елементарних  непогода  ,,Нови  Сад . 
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Члан  5. 

За  извршавање  специфичних  задатака  заштите  и  спасавања, Градски  штаб  Може  да  
образује  стручно-оперативне  тимове. 

Стручно-оперативни  тимови  образују  се  по  процени  Градскот  штаба, за  
извршавање  задатака  и  мера  заштите  и  спасавања, и  то: евакуације ,  збрињавања, склањања, 
радиолошко -хемијско-биолошке  заштите, заштите  и  спасавања  од  пожара  и  ексгіјіозија , 
заштите  и  спасавања  од  поплава  и  несрећа  на  води  и  под  водом, заштите  и  спасавања  од  
техничко -технолошких  несрећа, односно  удеса, као  и  за  извршавање  других  задатака  
заштите  и  спасавања  које  одреди  Градски  ијтаб . 

Радом  стручно -оперативног  тима  руководи  руководилац  којег  именује  Градски  
штаб. 

Стручно-оперативни  тим  одговара  начелнику  Градског  штаба. 

Члан  б. 

Градски  штаб  послове  из  члана  2. овог  решења  о6авла  на  седницама, и  то: редовним  
и  ванредним . 

Градски  штаб  доноси  пословник  о  раду  којим  утврђује  начин  рада. 
Послове  из  члана  2. овог  ретења  Градски  штаб  обавња  у  три  фазе  које  се  међусобно  

смењују  и  то: превентивна  фаза, оперативна  фаза  и  фаза  опоравка, у  складу  са  прописима  
којима  се  уређује  састав, начин  и  организација  рада  штабова  за  ванредне  ситуације . 

Градски  штаб  доноси: наредбе, закњучке, препоруке  и  сачињава: извештаје, анализе  
и  информације . 

Члан  7. 

Градски  штаб  има  печат  и  деловодник , у  складу  са  nосебним  законом . 
Печат  Градског  штаба  је  округлог  облика, пречника  50 мм  са  исписаним  текстом : 

,,Република  Србија, Аутономна  Покрајина  Војводина, Град  Нови  Сад, Градски  штаб  за  
ванредне  ситуације  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  исписан  на  српском  језику  ћириличким  
писмом, и  на  мађарском , словачком  и  русинском  језику  и  њuховим  писмима . 

Штамбињ  Градског  штаба  је  правоугаоног  облика  и  садржи  текст, исписан  на  
српском  језику, ћириличким  писмом: Градски  штаб  за  ванредне  ситуације  Града  Новог  
Сада, простор  за  уписивање  бројева, датум  и  Нови  Сад. 

Начин  коришћења  и  чувања  печата  и  штамбиња  и  њихов  број  утврђује  се  посебним  
актом  Градског  штаба. 

Члан  8. 

Командант, заменик  команданта , начелник  и  чланови  Градског  штаба  дужни  су  да  
се  одазову  и  учествују  у  обуци, оспособњавању  и  стручном  усавршавању , ради  подизања  
спремности  за  организовани  одговор  за  потребе  рада  Градског  штаба, коју  организује  и  
спроводи  Министарство  унутрашњих  послова  према  утврђеном  плану  и  програму  обуке . 



Председница  
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Члан  9. 

Стручне  и  административно -тсхничке  лослове  за  потребе  Градског  штаба  обавња  
Градска  управа  за  комуналне  послове  Града  Новог  Сада  у  сарадњи  са  начелником  Градског  
штаба, Градском  управом  за  привреду  Града  Новог  Сада, Градском  управом  за  опште  
послове  Града  Новог  Сада  и  Службом  Скупштинс  Града  Новог  Сада. 

Члан  10. 

Даном  ступања  на  снагу  овог  решења  престаје  да  важи  Рсшење  о  образовању  
Градског  штаба  за  ванредне  ситуације  и  именовању  заменика  команданта , начелника  и  
чланова  Градског  штаба  за  ванредне  ситуације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
23/18). 

Члан  11. 

Ово  решење  ступа  на  снаrу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЈIИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпШТI{НА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2020-426-1 
27. новембар  2020. годинс  
НОВИ  САД MЅc Јелеиl%Iаринковић  Радомировић  
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