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На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18),
поводом разматрања АКТУЕЛНОГ СТАЊЕ ПОВОДОМ ПОЈАВЕ ВИРУСА
КОРОНА, Покрајински штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној 16.
марта 2020. године, донео је следећу

НАРЕДБУ

1. Наређује се покрајинским органима, стручним службама, установама и

другим правним лицима чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (у даљем
тексту: покрајински органи и организације) да обезбеде несметано обављање
послова из свог делокруга.

Изузетно, руководиоци покрајинских органа M организација дужни су да
по потреби омогуће рад од куће: лицима старијим од 60 година, хроничним
болесницима, трудницама, мајкама са троје и више деце млађе од 12 година,
самохраним родитељима и другим лицима по сопственој иницијативи.

2. Наређује се установама здравствене и социјалне заштите да обезбеде
несметано обављање послова из свог делокруга, уз оптимално ангажовање свих
кадровских капацитета.

За реализацију ове тачке задужује се Покрајински секретаријат за
здравсгво.

3. Образује се Кризни штаб у саставу 'Борђе Милићевић, потпредседник
Покрајинске владе, Иван Брковић, потпредседник Покрајинске владе и

покрајински секретар за привреду и туризам, Вук Радојевић, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Драгиша Андрић в.д.
помоћника директора Дирекције за робне резерве АП Војводине и Бошко
Вучуревић, председник Привредне коморе Војводине, са задатком да прати сгање



и предлаже Покрајинскомштабу за ванредне ситуације предузимање неопходних
мера и активности y вези са снабедевеношћу прехрамбеним производима,
заштитним средствима и другом робом, нарочито здравствених установа и

установа социјалне заштите и становништва на територији АП Војводине, у

складу са чланом 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18).

4. Задужује се Покрајински секретаријат за здравство да, у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за финансије, отвори наменски рачун за помоћ
здравственим радницима.

5. Задужује се Покрајински секретаријат за здравство да прими у радни
однос најмање 10 санитарних инспрктора.

6. Задужује се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу да предузме одговарајуће мере
на достави аката санитарни инспектора у локалним самоуправама.

7. Овлашћује се Таорђе Вукмировић за координацију рада са медијима.

8. Почев од 16. марта 2020. године Покрајински штаб за ванредне
ситуације налази се у сталном заседању.

9. Ову наредбу, ради реализације, доставити члановима Покрајинског
штаба за ванредне ситуације, члановима Кризног штаба из тачке 3. ове наредбе,
свим покрајинским органима и стручним службама и 'Борђу Вукмировићу.
Покрајински органи управе и стручне службе, доставиће ову наредбу усгановама
из свог делокруга.


