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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 тачке 5 Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), а на основу проглашене ванредне 
ситуације у општини Кула у циљу реализације активности прославе  славе „Свети Никола летњи“ у Сивцу од 
22.05.2021. године а у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом комадант штаба за ванредне ситуације 
општине Кула доноси:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Одобрава се реализација активности у циљу обележавања славе „Свети Никола летњи“ насељеног места 
Сивац уз придржавање епидемиолошких мера. 

II 
Организација игара за децу на отвореном у школском дворишту у Старом Сивцу реализовати уз примену 
мера заштите: 

- Пре отпочињања коришћење средстава за игру потребно је спровести прање,чишћење и 
дезинфекцију простора и опреме која се користи у дефинисаним играма; 

- Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада. Отпад се сакупља у одговарајуће кесе 
које се даље третирају у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите; 

- На видним местима мора се истаћи обавештења о неопходности коришћења заштитне опреме као и 
неопходног одржавања растојања, дезинфекцију руку уз препоруку кратког задржавања; 

- Број лица који користе у исто време аутиће, тобоган и вртешку може бити 50% од максималног броја; 
- После коришћења аутића,тобогана и вртешки извршити дезинфекцију; 
- Обезбедити лице које ће водити рачуна о придржавању превентивних мера. 

 
III 

 
Лица која постављају продајне штандове ипред Српске православне цркве у Сивцу и на платоу испред Месне 
заједнице морају се придржавати превентивних мера: 

- Растојање између продајних штандова не може бити мање од 2 метра; 
- Изложени производи на штандова, било да се ради о прехрамбеној или некој другој роби, не могу се 

додиривати од стране купаца; 
- Лица која врше продају морају користити заштитне маске и рукавице, по могућности и визире; 
- Неопходно је поставити пластифицирану фолију као баријеру између купаца и производа на штанду; 
- Неопходно је извршити дезинфекцију простора око продајног штанда; 
- Нема дужег задржавања испред продајних штандова; 
- Настојати да у исто време не могу бити више од 2 особе испред штанда; 
- За продајним штандом може бити један продавац. 

 
 
 
 
 



IV 
 

У циљу реализације програма за децу са аниматорима и мађионичарем потребно је обезбедити дистанцу 
од 5 метара између извођача програма и посетилаца. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак у циљу реализације 

активности  обележавања славе насељеног места Сивац 22.05.2021. године у времену од 09:00 до 20:00 
часова а у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом, 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 („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), донет 
је Закључак као у диспозитиву. 
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