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

 
д о н о с и 

 
НАРЕЂУЈЕ СЕ директору предшколске установе „Бамби“ Кула да престане са радом у објекту 

вртић „Маслачак“ у Кули Ул. 16.Дивизије 38, почев од 07.12.2020 године па до да
НАРЕЂУЈЕ СЕ да у складу са препорукама МПНТР Републике Србије деци из ових група 

дефинише онлајн подршка у периоду током престанка рада вртића.
 

 
Штаб за ванредне ситуације

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 
бр. 27/2020) и актуелне ситуације у објекту вртића „Маслачак“
спремачица) позитивни на вирус Covid
вируса код сва 4 запослена у објекту као и једног детета из целодневне припремно предшколске групе.

С обзиром да је у вртићу „Маслачак“ уписано 37
језику и једна целодневна група на српском језику) наре
даљњег.  

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 
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
на основу актуелне епидемиолошке ситуације

 
 
 
 

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 

 (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а на основу актуелне епидем
ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула на телефонски одржаној

Н А Р Е Д Б У 

СЕ директору предшколске установе „Бамби“ Кула да престане са радом у објекту 
16.Дивизије 38, почев од 07.12.2020 године па до даљњег. 

НАРЕЂУЈЕ СЕ да у складу са препорукама МПНТР Републике Србије деци из ових група 
дефинише онлајн подршка у периоду током престанка рада вртића. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Штаб за ванредне ситуације општине Кула на телефонској седници одржаној 05.
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 рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, 

ситуације у објекту вртића „Маслачак“ где су сви запослени (три васпитача и једна 
спремачица) позитивни на вирус Covid-19 где је у протеклих 7 дана евидентирано присуство 
вируса код сва 4 запослена у објекту као и једног детета из целодневне припремно предшколске групе.

С обзиром да је у вртићу „Маслачак“ уписано 37-моро деце (једна полудневна група на мађарском 
језику и једна целодневна група на српском језику) наређује се престанак рада вртића „Маслачак“ до 

На основу наведеног сходно применом одредбе 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 

едбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020)
демиолошке ситуације донета је наредба као у диспозитиву. 

 
             

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић
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Уредбе о саставу и начину 

актуелне епидемиолошке 
телефонски одржаној седници 

СЕ директору предшколске установе „Бамби“ Кула да престане са радом у објекту 

НАРЕЂУЈЕ СЕ да у складу са препорукама МПНТР Републике Србије деци из ових група 

.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), 

начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, 
где су сви запослени (три васпитача и једна 

19 где је у протеклих 7 дана евидентирано присуство корона 
вируса код сва 4 запослена у објекту као и једног детета из целодневне припремно предшколске групе. 

деце (једна полудневна група на мађарском 
ђује се престанак рада вртића „Маслачак“ до 

Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 

(“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а 

              
КОМАНДАНТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


