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На основу члана 43 став 1 тачка 7
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), 
РС”, бр. 27/2020), а везано за актуелну епидемолошку ситуацију, Штаба  за ванредне ситуације општине Кула, 
на телефонској одржаној седници 01

 
д о н о с и 
 

којим се предлаже  председнику општине Кула

 
Штаб за ванредне ситуације на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју 
угроженом опасношћу изазваном епидемијом 
да прогласи ванредну ситуацију на територији

Проглашење ванредне ситуације се предлаже на основу извештаја Завода за јавно здравље 
Сомбор, процене епидемиолошке ситуације у општини Кула
катастрофалном.  

Штаб  за  ванредне  ситуације  општине 
јавност  о  свим  битним  чињеницама
опасности  због  којих је ванредна  ситуација

 

Штаба за ванредне ситуације 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 смањ
ванредним ситуацијама на територији
других штићених вредности, донео је 

 
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС
рада штабова за ванредне ситуације, у складу са  акту
општине Кула донета је Препорука као у диспозитиву.
 
 

 

Аутономна Покрајина Војводина  

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

а основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
“, бр. 88/2018), Уредбе о начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник 

РС”, бр. 27/2020), а везано за актуелну епидемолошку ситуацију, Штаба  за ванредне ситуације општине Кула, 
седници 01. децембра 2020. године .  

ПРЕПОРУКУ 
 

председнику општине Кула да прогласи ванредну ситуацију на територији 
Кула 

Штаб за ванредне ситуације на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју 
епидемијом заразне болести COVID 19 предлаже председнику општине Кула 

да прогласи ванредну ситуацију на територији општине Кула. 

Проглашење ванредне ситуације се предлаже на основу извештаја Завода за јавно здравље 
епидемиолошке ситуације у општини Кула, која се у овом моменту процењује 

општине  Кула  ће  редовно  информисати  и обавештавати 
чињеницама  од  значаја  за  заштиту  грађана  општине  Кула,  као и

ситуација  проглашена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ситуације општине Кула у циљу смањена ризика актуелне епидемолошке ситуације а у вези 

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 

ериторији општине Кула ради заштите и спасавања живота и здравља људи, и 
донео је Препоруку како је то дато. 

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 7 Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), и Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације, у складу са  актуелном епидемолошком ситуацијом

као у диспозитиву. 

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
Уредбе о начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник 

РС”, бр. 27/2020), а везано за актуелну епидемолошку ситуацију, Штаба  за ванредне ситуације општине Кула, 

ванредну ситуацију на територији општине 

Штаб за ванредне ситуације на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју 
предлаже председнику општине Кула 

Проглашење ванредне ситуације се предлаже на основу извештаја Завода за јавно здравље 
, која се у овом моменту процењује 

обавештавати  становништво  и  
као и  о  престанку 

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

ења ризика и управљању 
ради заштите и спасавања живота и здравља људи, и 

кона о смањењу ризика од 
Уредбе о саставу и начину 

елном епидемолошком ситуацијом на територији 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић  


