
 
 
 Република Србија  
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: 03-87- 122/2020 
02.децембар 2020. године 
К у л а 

 
На основу члана 39 став 1 тачка 5
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), 
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
Статута општине Кула (“Сл. лист општине Кула”, бр. 
ситуације општине Кула број 03 – 87 

 
д о н о с и 

 

о проглашењу ванредне ситуације
 
1. Проглашава  се ванредна ситуација на целој територији 

02.12.2020.године, због погоршања епидемиолошке ситуације 
COVID 19. 

 
2. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и 

здравља становништва. 
 

3. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације 
ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељ

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
 

Председник општине Кула у циљу смањена ризика актуелне епидемолошке ситуације а у вези реализације 
активности штаба за ванредне ситуације које се спроводе у оперативној фази као што  су непосредно 
руковођење и координација субјектима и снагама система смањења ризика и управљању ванредним 
ситуацијама на територији општине Кула ради заштите и спасавања живота и з
штићених вредности, донео је Одлуку

 
На основу наведеног сходно применом одредбе 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 20. 
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
закон и 47/2018), члана 56 став 1 тачка 15 Статута општине Кула (“Сл. лист општине Кула”, бр. 
основу  предлога Штаба за ванредне ситуације општине Кула број 03
донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
Доставити: 

-Окружном штабу за ванредне ситуације
-Сектору за ванредне ситуације Одељење за ВС у Сомбору
-Евиденцији  

Аутономна Покрајина Војводина  

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

На основу члана 39 став 1 тачка 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
“, бр. 88/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана
Статута општине Кула (“Сл. лист општине Кула”, бр. 13/2019) и на основу  предлога

87 – 121/2020 од 01.децембра 2020.године председник општине Кула

О Д Л У К У 
проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Кула

Проглашава  се ванредна ситуација на целој територији општине Кула, почев од 15,00 часова, дана 
због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести 

се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и 

длуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Западнобачког УО, Републичком штабу за 
Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Сомбору. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Кула.

О б р а з л о ж е њ е 
 

општине Кула у циљу смањена ризика актуелне епидемолошке ситуације а у вези реализације 
ти штаба за ванредне ситуације које се спроводе у оперативној фази као што  су непосредно 

руковођење и координација субјектима и снагама система смањења ризика и управљању ванредним 
ситуацијама на територији општине Кула ради заштите и спасавања живота и здравља људи, и других 

Одлуку како је то дато. 

На основу наведеног сходно применом одредбе 39 став 1 тачка 5 Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 20. 
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 

члана 56 став 1 тачка 15 Статута општине Кула (“Сл. лист општине Кула”, бр. 
за ванредне ситуације општине Кула број 03–87–121/2020 од 01.децембра 2020.године 

 

Окружном штабу за ванредне ситуације Западнобачког УО  
Сектору за ванредне ситуације Одељење за ВС у Сомбору 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА
Дамјан Миљанић

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи 

члана 56 став 1 тачка 15 
а Штаба за ванредне 

председник општине Кула 

за целу територију општине Кула 

, почев од 15,00 часова, дана 
епидемије заразне болести 

се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и 

УО, Републичком штабу за 

општине Кула.                 

општине Кула у циљу смањена ризика актуелне епидемолошке ситуације а у вези реализације 
ти штаба за ванредне ситуације које се спроводе у оперативној фази као што  су непосредно 

руковођење и координација субјектима и снагама система смањења ризика и управљању ванредним 
дравља људи, и других 

39 став 1 тачка 5 Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и 

др. закон 101/2016 – др. 
члана 56 став 1 тачка 15 Статута општине Кула (“Сл. лист општине Кула”, бр. 13/2019) и на 

121/2020 од 01.децембра 2020.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА 
Дамјан Миљанић 


