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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 25.децембра 2020.године 
ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула, 

 
д о н о с и 

             којом се омогућава рад за време викенда и дефинише радно време 
 ресторана, кафића, клубова на 

отвореном простору,угоститељским објектима
 кладионица, играоница и слично где се врши непосредно пружање услуга у непосредном и 

дуготрајном контакту, као и 
 фитнес центри, теретане, вежбаонице,  спа центри као и други објекти намењени за спор

рекреацију где је присутно више лица у истом простору где је омогућен дуготрајан контакт 
са корисником услуге,  

 остали објекти у којима се врши промет 
слично) могу да раде од 05
 

 
Штаб за ванредне ситуације

2020.године у 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 ра
РС”,бр. 27/2020) и мерама Кризног штаба Републике Србије од 25
реализације Наредбе, наређује се власницима 
општина Кула да дефинишу радно време 

 
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 

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 донетим мерама Кризног штаба Републике Србије од 25
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), мерама Кризног штаба Републике 
 а у циљу реализације активности везано за актуелну епидемолошку 

ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула,  

Н А Р Е Д Б У 
 

ојом се омогућава рад за време викенда и дефинише радно време  власницима свих
ресторана, кафића, клубова на територији општине Кула (пружање услуга у затвореном или 

,угоститељским објектима),  
кладионица, играоница и слично где се врши непосредно пружање услуга у непосредном и 

као и козметичарски салони, салони лепоте и слично,  
фитнес центри, теретане, вежбаонице,  спа центри као и други објекти намењени за спор
рекреацију где је присутно више лица у истом простору где је омогућен дуготрајан контакт 

остали објекти у којима се врши промет непрехрамбене робе (дрваре, стакларе, гвожђаре и 
од 05-20 часова за време викенд (26. и 27. децембра 2020. године

О б р а з л о ж е њ е 

Штаб за ванредне ситуације општине Кула на телефонској седници одржаној 25
2020.године у 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), 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
ног штаба Републике Србије од 25.децембра 2020.године

наређује се власницима свих отворених и затворених објеката  
ишу радно време за викенд како је то дато. 

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 

аставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020)
ног штаба Републике Србије од 25.децембра 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 
Кризног штаба Републике 

везано за актуелну епидемолошку 

власницима свих:   
територији општине Кула (пружање услуга у затвореном или 

кладионица, играоница и слично где се врши непосредно пружање услуга у непосредном и 
 

фитнес центри, теретане, вежбаонице,  спа центри као и други објекти намењени за спорт и 
рекреацију где је присутно више лица у истом простору где је омогућен дуготрајан контакт 

непрехрамбене робе (дрваре, стакларе, гвожђаре и 
2020. године).   

телефонској седници одржаној 25. децембра 
2020.године у 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), 

да штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник 
.децембра 2020.године у  циљу 

  на територији 

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

(“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а 
.децембра 2020.године донета је 

              
КОМАНДАНТ ШТАБА 

СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


