
 
 
 Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Број: 03-87-36/2020-2 
22. децембра 2020. године 
К у л а 

 
 
 
 

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 6 тачка 2 Уредбе о начину рада штабова за ванредне 
ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), Закључка комаданта Штаба за ванредне ситуације општине Кула број 03-87-
35/2020 од 23.марта 2020. године везано за актуелну епидемолошку ситуацију, командант Штаба  за ванредне 
ситуације општине Кула на телефонској седници одржаној 22. децембра 2020.године, 

 
д о н о с и 

 
П Р Е П О Р У К У 

 
 

Заинтересованим продавцима новогодишње декорације, то јест лицима која су поднела захтев за 
дозволу продаје да се продаја омогући ако испуњавају услове: 

- да имају регистровану делатност газдинства,продаје и друго.....; 
- да имају доказ о закупљеном пијачном месту, на неком од места пијачне продаје општине Кула и 
- да је место пребивалишта на територији општине Кула. 

 
I 

       Закључком комаданта Штаба за ванредне ситуације општине Кула број 03-87-35/2020 од 24.марта 2020. године 
дефинисана су следећа продајна места: 
 

               Кула: 
1. Улица Маршала Тита ( преко пута продајног објекта „Идеја“ ). 
2. Улица Вељка Влаховића ( испред продајног објекта „Идеја“ а преко путе цркве Светог  Марка ). 
3.Угао улица Иве Лоле Рибар и Вељка Влаховића. 
4.Угао улица Јосипа Крамер и Петра Драпшина. 
5.Улица Вељка Влаховића ( код „голубарника“). 
6.Улица Маршала Тита ( код турис бироа ). 
 

               Црвенка: 
1.Угао улица Маршала Тита и Моше Пијаде ( паркинг простор код продајног објекта „Макси“ ). 
2.Угао улица Моше Пијаде и Иво Лола Рибар.  
3.Улица Маршала Тита (паркинг поростор испред стадиона). 
 
Сивац: 
1.Улица Арсенија Чарнојевића ( код зграда ). 
2.Улица Бећа Ђиласа ( код „плеј офа“ ). 
3.Улица Маршала Тита ( код споменика ). 
 

               Руски Крстур: 
1.Улица Маршала Тита ( код парка – две тезге ). 
 

               Крушчић: 
1.Улица Маршала Тита ( код школе ). 
2.Угао улица Маршала Тита и Владимира Назора. 

              Липар: 



1.Улица Маршала Тита ( испред пензионерског клуба – две тезге ) 
 
 
II 
 

       Продаја ће се вршити у прериоду од 07:00 до 20:00 часова од 23.децембра 2020.године до 31.децембра 
2020.године. 

Продајне тезге не могу бити дуже од 2 метра. 
Удаљеност тезге од тезге најмање 5 метара. 
На продајном месту може бити само један продавац ( за тезгом ), приликом продаје мораће користити заштитна 
средства  ( заштитне маске и рукавице ) и дезинфекционо средство. 

       На продајном месту не може бити више од 5 лица водећи рачуна о удаљености једних од других ( 2 метра ), 
продавац има обавезу да организује продају а у складу са наведеним мерама. 

Контролу дозвола за рад и сам надзир рада врши ће надлежна инспекција. 
 

  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
У поступку који је претходио доношењу ове препоруке командант Штаба за ванредне ситуације општине Кула 

добио је захтеве од стране продаваца новогодишнје декорације за добијање дозволе за продају на дефинисаним 
локацијама, сагледавајући захтеве а имајући у виду потребу снабдевања грђана општине Кула у поступку разматрања 
захтева продаваца командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула на телефонској седници одржаној 22. 
децембра 2020.године донео је препоруку како је то наведено у диспозитиву. 

              
КОМАНДАНТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 

 


