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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 на територији општине Кула која је погоршана, комадант Штаба ззаа ванредне ситуације општине
Кула на телефонској ванредној седници Штаба за ванредне сситуације
итуације општине Кула одржане 18.03.2021
18.03
године
донос
НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ директору ПУ „Бамби“ Кула да у вртићу „Цицибан“ у Руском Крстуру од 22
22. марта
2021.године до 05. априла 2021.године, оствар
остваривање рада непосредним путем реализују путем рада на
даљину у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије .
Образложење
Штаб за ванредне ситуације општине Кула на телефонској ванредној седници одржаној 18. марта
2021. године, у поступку који је предходио овој Наредби извршио је анализу епидемиолошке ситуације у
ПУ „Бамби“ Кула и констатовао да је она погоршана,
погоршана,нарочито
нарочито лоше стање је у вртићу „Цициб
„Цицибан“ у Руском
Крстуру,где су седам васпитача и једна чистачица позитивни на вирус COVID
COVID-19,
19, као и једно дете у млађој
групи,собзиром да не постоје услови за реализацију непосредног рада са децом у складу са тим комадант
Штаба за ванредне ситуације је донео Наредбу, како је то 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 ррада штабова за ванредне ситуације,донета
,донета је Наредба као у
диспозитиву.
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