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Предмет: Обавештење  
 
Поштовани, 
 
     На основу Вашег акта број:03-87-119/2020 од 19.11
22.11.2020.године, собзиром на актуелну епидемиолошку ситуа
   Штаб за ванредне ситуације општине Кула подржава
грађана општине Кула и собзиром да се налазимо у сложеној епидемиолошкој ситуациј
такмичења „Штукијада“ потребно је предузети одређене превентивне и заштитне мере које је дон
Србије,Кризни штаб као и Институт за јавно здравље Републике Србије

- скуп учесника од 06 до 07 часова 
месту; 

- број такмичара у екипи два члана; 
- места за пецање дефинисати на раздаљину од 20 до 25 метара
- места за пецање дефинисати обележавањем за сваку екипу;
- строго забрана кретања такмичара без одобрења организатора
- мерење улова вршити на местима за пецање екипа 
- такмичари који нису имали улов одмах напуштају место такмичења;
- ко је имао улов судије саопштавају 
- на улаз у простор такмичења обезбедити боцу распшчивачем испуњеним дезинфекционим 

ће учесници такмичења дезинфиковати руке (рукавице);
- на улазним простор такмичења обезбе
- избећи укрштање праваца кретања 
- обавезно ношење заштитне маске за 
- одговорно лице у случају уочавања поступању супротно 
- максимално смањити ниво посредног или непосредног физичког контакта између 

Потребно је да број такмичара уподоби са квадратуром
Инспекцијски органи вршиће контролу у погледу придржавања 
       У циљу смањена ризика актуелне епидемолошке ситуације
ванредне ситуације општине Кула донео је мере како је то дато.
 
Срдачно, 
 
 
 

 
 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

119/2020 од 19.11.2020 године а у вези Захтева за одржавање „
собзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију достављамо вам следеће: 

Штаб за ванредне ситуације општине Кула подржава све активности које се реализују у циљу задовољавања потреба 
и собзиром да се налазимо у сложеној епидемиолошкој ситуацији у циљу реализације 

потребно је предузети одређене превентивне и заштитне мере које је дон
штаб као и Институт за јавно здравље Републике Србије у конкретном случају мере би биле следеће:

куп учесника од 06 до 07 часова неможе бити више од пет такмичара у истом временском периоду

 
еста за пецање дефинисати на раздаљину од 20 до 25 метара (од дрвеног моста у Кули према Црвенки)
еста за пецање дефинисати обележавањем за сваку екипу; 
трого забрана кретања такмичара без одобрења организатора; 

местима за пецање екипа – такмичара; 
акмичари који нису имали улов одмах напуштају место такмичења; 
о је имао улов судије саопштавају постигнути успех на месту такмичара; 

обезбедити боцу распшчивачем испуњеним дезинфекционим 
дезинфиковати руке (рукавице); 

обезбедити мерење температуре сваком учеснику такмичења
избећи укрштање праваца кретања учесника такмичења; 
обавезно ношење заштитне маске за учеснике такмичења сво време; 
одговорно лице у случају уочавања поступању супротно дефинисаним мерама је Ђоко Грабеж
максимално смањити ниво посредног или непосредног физичког контакта између учесника такмичења

са квадратуром простора на 4m2 по особи. 
Инспекцијски органи вршиће контролу у погледу придржавања прописаних мера. 

циљу смањена ризика актуелне епидемолошке ситуације а у вези одржавања „Штукијаде
мере како је то дато. 

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић

за одржавање „Штукијаде“ у Кули 

све активности које се реализују у циљу задовољавања потреба 
и у циљу реализације 

потребно је предузети одређене превентивне и заштитне мере које је донела Влада Републике 
у конкретном случају мере би биле следеће: 

у истом временском периоду на истом 

(од дрвеног моста у Кули према Црвенки) 

обезбедити боцу распшчивачем испуњеним дезинфекционим средством којим 

дити мерење температуре сваком учеснику такмичења; 

дефинисаним мерама је Ђоко Грабеж; 
учесника такмичења. 

Штукијаде“ Комадант штаба за 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић  


