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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. 87/2018), члана 17 став 4 тачка 5
рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а на основу
Србије у вези рада угоститељских и других објеката
Кула,  

 
д о н о с и 

Угоститељски објекти на територији општине Кула са баштом  (на отвореном ) могу да раде од 05. априла 
2021.године у времену од 06:00 – 22:00 часова, радним данима као и викендом, уз пр
епидемиолошких мера и то: 
- размак између столова 2m2; 
- за истим столом могу да буду највише пет особа;
- сви гости као и радно особље морају да носе заштитне маске и поштују заштитне мере.

 Сви објекти и установе којима је рад дозвољен на 
2021.године у времену од 06:00 – 22:00 часова, радним данима као и викендом, уз примену прописаних 
епидемиолошких мера. 

. 

Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу
субјеката који обављају делатност на територији општине Кула, 

 
На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванред
4 тачка 5 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, у складу са 
епидемиолошком ситуацијом донет је Закључак као 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 
цијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17 став 4 тачка 5 Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС”, бр. 27/2020), а на основу мера Владе Републике 
Србије у вези рада угоститељских и других објеката,командант Штаба  за ванредне ситуације општине 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

Угоститељски објекти на територији општине Кула са баштом  (на отвореном ) могу да раде од 05. априла 
22:00 часова, радним данима као и викендом, уз примену прописаних 

за истим столом могу да буду највише пет особа; 
сви гости као и радно особље морају да носе заштитне маске и поштују заштитне мере.

II 
Сви објекти и установе којима је рад дозвољен на територији општине Кула могу да раде  од 05. априла 

22:00 часова, радним данима као и викендом, уз примену прописаних 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу дефинисања раднг времена

ност на територији општине Кула, донео је Закључак 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“, бр. 87/2018), члана 17 став 
4 тачка 5 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, у складу са 

донет је Закључак као 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 саставу и начину 

мера Владе Републике 
а  за ванредне ситуације општине 

Угоститељски објекти на територији општине Кула са баштом  (на отвореном ) могу да раде од 05. априла 
имену прописаних 

сви гости као и радно особље морају да носе заштитне маске и поштују заштитне мере. 

територији општине Кула могу да раде  од 05. априла 
22:00 часова, радним данима као и викендом, уз примену прописаних 

дефинисања раднг времена свих 
донео је Закључак како је то дато. 

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу 
/2018), члана 17 став 

4 тачка 5 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, у складу са актуелном 

              

               
КОМАНДАНТ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Дамјан Миљанић 


