Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 03-87-1/2021-6
16. март 2021. 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. 87
87/2018), члана 17 став 2 тачка 1 Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а у вези актуелне епидемиолошке
ситуације и у складу са мерама које је донео Републички Kризни штаб, комадант
дант Штаба за ванредне
ситуације општине Кула
донос
НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ да у периоду од 16.марта 2021. године од 21:00 часова до 21.марта 2021. године
до 21:00 часова престају са радом објекти:
-

угоститељски објекти (кафићи,
афићи, ресторани, барови);
тржни центри;
све продавнице (осим продавница прехрамбене делатности);
биоскопи, музеји, галерије;
дечије играонице;
кладионице,коцкарнице;
теретане;
шалтер продаја хране у ресторанима, као ни шалтер продаја кафе и пића у локалима на
шеталиштима није дозвољена.

Објекти
и који настављају са радом у нав
наведним данима и током викенда су:
-

апотеке, ординације, стоматолошке и ветеринарске ординације,, ветеринарске апотеке;
објекти у којима се врши продаја прехрамбених производа ( пијаце, продавнице сточне
хране);
малопродајни објекти у којима се продаја обавља без уласка у објекат (киосци и трафике);
објекти и радње које не захтевају дуготрајно задржавање и у којима је контатк огран
ограничен
(обућар, стаклорезац, вулканизер...);
бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;
Образложење

Штаб за ванредне ситуације општине Кула на основу прописаних
них мера од стране Републичког
Kризног штаба, је донео Наредбу, како је то да
дато.
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачк
тачка 1 и 2 Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС
РС“, бр. 87/2018),
/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 ШТАБ
ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Дамјан Миљанић

