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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. 87/2018), 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 актуелне
епидемолошку ситуацију, командант Штаба за ванредне ситуације општине Кула,
доноси
ЗАКЉУЧАК
Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је Кризном штабу да се омогући долазак ученика и
наставника у школу због оцењивања уз поштовање свих епидемиолошких мера, што је подржано на седници Кризног
штаба одржаној 24.03.2021. године.
У складу са наведеном препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да
ученици у договору са наставницима могу доћи у школу ради проверавања знања, усменим или писменим путем, у
складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама.
( Директори образовних установа су актом бр. 611-00-00027/14/2021-5 од 24.03.2021. године обавештени о истом.)
Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу омогућавања долазака (превоз) ученика и
наставника у Основну и средњу школу са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур због оцењивања из насељених
места Сивац,Црвенка и Кула потребно је да начелник Општинске управе Кула обезбеди средства за превоз ученика
како је то спецификацијом дато од стране Предузећа за превоз путника, промет и пословне услуге „ПУТОКАЗ“ доо
Црвенка.
Образложење
Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула у циљу омогућавања долазака ученика и наставника у
Основну и средњу школу са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур због оцењивања 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 актуелном епидемиолошком ситуацијом донет је
Закључак као у диспозитиву.
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