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На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 
рада штабова за ванредне ситуације
Србије од 07.октобра 2020.године а 
ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула, 

 
д о н о с и 

               НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима свих 
обавези да  од  08.октобра 2020. године, 
часа,како  затвореног тако и у отвореног
             Наредба се односи на објекте:
               Наредба се не односи на 
делатност обављај апотеке.  
 
 
 

 
Штаб за ванредне ситуације општине Кула на 
поступку који је претходио овој Наредби, а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 
2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
Одлуке Кризног штаба Републике Србије
наређује се власницима свих затворених
како је то дато. 

 
На основу наведеног сходно

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС
2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
у складу са донетом Одлуком Кризног штаба Републике Србије од 07.октобра 2020.године 
наредба као у диспозитиву. 

 
 

Аутономна Покрајина Војводина  

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), Одлуке Кризног штаба Републике 
 у циљу реализације активности везано за актуелну епидемолошку 

ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула,  

Н А Р Е Д Б У 
 

НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима свих затворених објеката на територији општине Кула, да су у 
2020. године, (четвртак) ограниче радно време у  објект

затвореног тако и у отвореног  (башти) делу  објекта. 
Наредба се односи на објекте:угоститељске, трговинске, занатске и други објекти

односи на објектe  бензинске пумпе које су дежудрне и објекте где своју 

О б р а з л о ж е њ е 

општине Кула на телефонској седници одржаној 07. октобра 2020.године у 
Наредби, а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”,

длуке Кризног штаба Републике Србије од 07.октобра 2020.године и циљу реализације Наредбе
затворених објеката  на територији општина Кула да дефинишу радно време 

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 2 тачка 1 и 2  Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, 
Одлуком Кризног штаба Републике Србије од 07.октобра 2020.године 

 
             

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
Уредбе о саставу и начину 

Одлуке Кризног штаба Републике 
ти везано за актуелну епидемолошку 

објеката на територији општине Кула, да су у 
објектима до 23:00 

објекти. 
и објекте где своју 

2020.године у 
Наредби, а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 
РС”,бр. 27/2020) и 

и циљу реализације Наредбе, 
дефинишу радно време 

Закона о смањењу 
“, бр. 88/2018), члана 17 став 

(“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а 
Одлуком Кризног штаба Републике Србије од 07.октобра 2020.године  донета је 

              
КОМАНДАНТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


