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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 

 
д о н о с и 

 
НАРЕЂУЈЕ СЕ директору ЈКП “Комуналац” Кула, Марко Пешић,

Драшковић, ЈКП “Радник” Сивац, Жељко Маџарев,
дезинфекцију објеката на територији 

- Дом здравља Кула, са свим амбулантама по насељеним местима општине Кула
- објекте Полицијске станице у Кули, као и остале објекте полицијских станица на територији 

општине Кула 
- Центар за социјални рад општине Кула
- Аутобуске станице по нас
- Железничке станице по насељеним местима општине Кула
- објекат Општине Кула  
- пијаце по насељеним местима. 

Дезинфекцију објеката извршити у периоду од 17.11.2020.године до 
 

 
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. гласни
члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, 
бр. 27/2020) и актуелне епидемиолошке ситуације у
неповољна  са тенденцијом погоршања, 
приступе реализацији неопходних мера како је то дато.

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 2 тачка 1 Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл
1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
складу са актуелном епидемиолошком

 
 
 
 

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,  

Н А Р Е Д Б У 

ЈКП “Комуналац” Кула, Марко Пешић, ЈКП “Водовод” Црвенка, Миљан 
ЈКП “Радник” Сивац, Жељко Маџарев, ЈКП “Руском” Руски Крстур, Игор Фејди 

дезинфекцију објеката на територији општине Кула, и то: 
Дом здравља Кула, са свим амбулантама по насељеним местима општине Кула
објекте Полицијске станице у Кули, као и остале објекте полицијских станица на територији 

Центар за социјални рад општине Кула 
Аутобуске станице по насељеним местима општине Кула 
Железничке станице по насељеним местима општине Кула 

пијаце по насељеним местима.  
Дезинфекцију објеката извршити у периоду од 17.11.2020.године до 20.11.2020.године.

О б р а з л о ж е њ е 
 

ванредне ситуације општине Кула на телефонски одржано седници 16
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”, 

ктуелне епидемиолошке ситуације у општини Кула која је у овом моменту изразито 
неповољна  са тенденцијом погоршања, наређује се директорима ЈКП на територији општина Кула да 
приступе реализацији неопходних мера како је то дато. 

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

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020)
са актуелном епидемиолошком ситуацијом донета је Наредба као у диспозитиву. 

 
             

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 

актуелне епидемиолошке 

ЈКП “Водовод” Црвенка, Миљан 
ЈКП “Руском” Руски Крстур, Игор Фејди да изврше 

Дом здравља Кула, са свим амбулантама по насељеним местима општине Кула 
објекте Полицијске станице у Кули, као и остале објекте полицијских станица на територији 

20.11.2020.године. 

седници 16.новембра 
у поступку који је претходио овој Наредби, а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о 

к РС“, бр. 88/2018) 
члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, 

која је у овом моменту изразито 
на територији општина Кула да 

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 2 тачка 1 Закона о смањењу ризика 
. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 2 тачка 

(“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а у 

              
НТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


