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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), 
ситуације на теритотији општине Кула у циљу реализације активности веза
ситуацију на територији општине Кула која је погоршана, комадант Штаба за ванредне ситуације општине 
Кула, на ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Кула одржане 17.02.2021 године

 
д о н о с и 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Санитарној инспекцији
изврши појачани инспекцијски надзор у привредним субјектима на територији општине Кула који раде у 
циљу контроле примене перевентивних и заштитних мера у актелној епидеми
територији општине Кула.  

 
У поступку који је претходио 

ситуација на територији општине Кула
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 
2 Уредбе о начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020)
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 
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), а на основу проглашене ванредне 
ситуације на теритотији општине Кула у циљу реализације активности везано за актуелну епидемиолошку 
ситуацију на територији општине Кула која је погоршана, комадант Штаба за ванредне ситуације општине 
Кула, на ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Кула одржане 17.02.2021 године

 
П Р Е П О Р У К У 

 
анитарној инспекцији АП Војводина Одељење Сомбор Трг Цара Уроша бр.1 да 

изврши појачани инспекцијски надзор у привредним субјектима на територији општине Кула који раде у 
циљу контроле примене перевентивних и заштитних мера у актелној епидемиолошкој ситуацији на 

 
О б р а з л о ж е њ е 

поступку који је претходио доношењу ове препоруке узета је у обзир погоршана епидемиолошка 
ситуација на територији општине Кула, и на основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смање
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 

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

а на основу проглашене ванредне 
но за актуелну епидемиолошку 

ситуацију на територији општине Кула која је погоршана, комадант Штаба за ванредне ситуације општине 
Кула, на ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Кула одржане 17.02.2021 године 

Одељење Сомбор Трг Цара Уроша бр.1 да 
изврши појачани инспекцијски надзор у привредним субјектима на територији општине Кула који раде у 

олошкој ситуацији на 

погоршана епидемиолошка 
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 6 тачка 
Уредбе о начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), донета је 

              
КОМАНДАНТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


