Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 03-87-1/2021-3
17. фебруар 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), а вези актуелне епидемиолошке
ситуације на територији општине Кула која је погоршана, комадан
комадантт Штаба за ванредне ситуације општине
Кула на ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Кула одржане 17.02.2021 године
доноси
НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП на територији општине Кула да у поступку вршења погребне службе а у циљу
смањењаа ризика од заражавања предузму следеће мере:
- погребну службу спроводити у објектима капеле на месним гробљима тако да изјављивање
саучешћа унутар објекта (капеле) није дозвољено,
- саучешће изјављивати на отвореном простору у што краћем временском периоду без
б
физичког контакта током изјављивања саучешћа,
- опело вршити на отвореном простору испред капеле,
- сахранама присуствовати само најужи круг породице,
- на уласку у капелу обавезно обезбедити средства за дезинфекцију руку,
- на уласку на гробље видно поставити обавештење – плакат о начину поступања приликом
спровођења погребне службе.
Образложење
Штаб за ванредне ситуације општине Кула на ванредној седници одржаној 17. фебруара 2021
2021.
године у 11:00 часова, у поступку
оступку који је предходио овој Наредби
Н
извршио је анализу епидемиолошке
ситуације на територији општине Кула и констатовао да је она погоршана, и у складу са тим донео
Наредбу о начину поступања приликом вршења погребне службе
службе,како је то дато.
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС
РС“,“, бр. 88/2018), члана 17 став
2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
ситуације,донета
,донета је Наредба као у
диспозитиву.
КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Дамјан Миљанић

