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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 
штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), 
командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула
часова,  

 
д о н о с и 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ НЕОДРЖАВАЊЕ
прославе ) у случају да се исте реализују организатори активности су у обавези да се придржавају

 
- употребе заштитне опреме
- дезинфекција објекта где се активности реализују
- поштовање социјалне дистанце
- Уредбе Републике Србије где је потребно имати 4 м2 по особи у простору у којем се активности 

прославе реализује 
              
     

 
Штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу смањења ризика актуелне епидемиолошке 

ситуације донео је препоруку како је то дато.
Штаб за ванредне ситуације општине Кула путем инспекцијских органа пратиће ситуацију на терену и 

у складу са тим доносити одређене мере.
И у складу са тим а сходно новонасталој ситуацији, и на основу 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 
17 став 6 тачка 2 Уредбе о начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020)
донета је препорука како је то наведено у диспозитиву. 

 

 
 

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 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 6 тачка 2 Уредбе о начину рада 

штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а везано за актуелну епидемолошку ситуацију, 
командант Штаба  за ванредне ситуације општине Кула на седници одржаној 15.јула 2020 године у 10:00 

 
П Р Е П О Р У К У 

 
НЕОДРЖАВАЊЕ активности где је присутан већи број људи ( свадбе, рођендани, 

прославе ) у случају да се исте реализују организатори активности су у обавези да се придржавају

употребе заштитне опреме 
дезинфекција објекта где се активности реализују 
поштовање социјалне дистанце 
Уредбе Републике Србије где је потребно имати 4 м2 по особи у простору у којем се активности 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу смањења ризика актуелне епидемиолошке 
ео је препоруку како је то дато. 

Штаб за ванредне ситуације општине Кула путем инспекцијских органа пратиће ситуацију на терену и 
доносити одређене мере. 

у складу са тим а сходно новонасталој ситуацији, и 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 

ину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020)
донета је препорука како је то наведено 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 начину рада 

везано за актуелну епидемолошку ситуацију, 
ој 15.јула 2020 године у 10:00 

активности где је присутан већи број људи ( свадбе, рођендани, 
прославе ) у случају да се исте реализују организатори активности су у обавези да се придржавају:  

Уредбе Републике Србије где је потребно имати 4 м2 по особи у простору у којем се активности 

Штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу смањења ризика актуелне епидемиолошке 

Штаб за ванредне ситуације општине Кула путем инспекцијских органа пратиће ситуацију на терену и 

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 

ину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), 

              
КОМАНДАНТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


