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Дана 30.10.2014. године одржан је састанак у просторијама Севернобанатског управног округа у
Кикинди, ради координације активности субјеката поводом припрема за предстојећу зимску
сезону. Састанку се присуствовали, осим домаћина Владимира Илића, начелника
Севернобанатског управног округа и начелници Севернобачког управног округа, Драги
Вучковић, као и начелник Средњебанатског управног округа, Душан Шијан.
Активно учешће у раду узели су и Ђорђе Бабић, МУП, заменик начелника Сектора за ВС, МУП
Београд, Слађана Милојковић, МУП, помоћник начелника Управе за ЦЗ, Београд, Владимир
Пуђа, I Бригада копнене војске, начелник групе, Драган Јовић, МУП, начелник ПУ Кикинда,
Горан Радовић, МУП, начелник ОСП ПУ Суботица, Горан Живковић МУП, начелник ОСП ПУ
Зрењанин, Драган Костић, ЈП „Путеви Србије“, руководилац Одељења Нови Сад, Драган Берић,
МУП, ПУ Кикинда, начелник Одељења ОВС, Бранко Петров, МУП, ПУ Кикинда, начелник ОС,
Илија Деспотовић, МУП, начелник ОВС, ПУ Суботица,
Горан Марјановић, МУП, начелник ОВС ПУ Зрењанин, Душко Дражић, генерални директор
„Војпут“ Суботица, као и Живорад Мирковић, извршни директор„Војводина пут ПанчевоСтрабаг.
Састанком је, као командант Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног
округа, председавао Владимир Илић, начелник округа, који је уз захвалност свима који су
присутни, напоменуо да је ово већ трећа година како начелници три Округа: Средњебанатског,
Севернобачког и Севернобанатског размењују информације и координирају активности поводом
припрема за предстојећу зимску сезону, као и у случају екстремних временских ситуација.
После обимне и исцрпне анализе, на састанку је констатована боља организација и већа
опремљеност свих субјеката за зимску сезону и усвојени су следећи закључци: неопходно је
образовати оперативне штабове на нивоу Округа и Окружни штабови морају ажурирати своје
планове, а код надлежног министарства за саобраћај иницирати предлог за доношење Одлуке
којом би се у случају ванредних ситуација на путевима, а по предлогу представника ЈП Путеви
и саобраћајне полиције, начелнику Округа дала овлашћења да могу привремено зауставити
саобраћај на одређеној деоници.

