Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 03-87-125/2020-3
21.децембар 2020. године
Кула
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 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), мерама Кризног штаба Републике
Србије од 21.децембра 2020.године а у циљу реализације активности везано за актуелну епидемолошку
ситуацију, командант Штаба за ванредне ситуације општине Кула,
доноси
НАРЕДБУ







НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима свих:
свих
ресторана, кафића, клубова на територији општине Кула (пружање услуга у затвореном или
отвореном простору),
кладионица, играоница и слично где се врши непосредно пружање услуга у непосредном и
дуготрајном контакту, као и козметичарски салони, салони лепоте и слично,
фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри као и други објекти ннамењени
амењени за спорт
спор и
рекреацију где је присутно више лица у истом простору где је омогућен дуготрајан контакт
са корисником услуге,
остали објекти у којима се врши промет непрехрамбене робе (дрваре, стакларе, гвожђаре и
слично) да радно време од 21. децембра 2020. године (понедељак) закључно са 25
25.
децембром 2020. године (петка
петка) објеката у којима обављају
љају делатност дефинишу од 05-20
05
часова радним данима (понедељак-петак)
(понедељак
без рада викендом.
друге радње, објекти и места (обућарске, кројачке, столарскее стаклорезачке, радње за
сервисирање, технички преглед и друго) који пружају услуге при чијем вршењу није
обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, могу да
раде могу да раде од 05-20 часова.
Образложење

Штаб за ванредне ситуације општине Кула на телефонској седници одржаној 21
21. 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),
члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник
РС”,бр. 27/2020) и мерама Кризног
ног штаба Републике Србије од 21
21.децембра
.децембра 2020.године у циљу
реализације Наредбе, наређује се власн
власницима свих затворених објеката на територији општина Кула да
дефинишу радно време 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. глас
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),
27/2020) а
у складу са донетим мерама Кризног
ног штаба Републике Србије од 21.децембра
21.децембра 2020.године донета је
наредба као у диспозитиву.
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