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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),
ситуацију комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула на ван
19.03.2021. године, 

 доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

У циљу задовољења потреба грађана општине Кула,
секретаријата Владе Републике Србије број: 08.бр,53
ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак да 
услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакти ограниченог 
трајања омогући рад како је то Наредбом, Штаба за ванред
6 од16. март 2021. године дато. 

                                                      
 

Комадант штаба за ванредне ситуације општине 
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 ра
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 
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), везано за актуелну епидемилошку 
комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула на ванредној телефо

У циљу задовољења потреба грађана општине Кула, поступања у складу са актом Генералног 
секретаријата Владе Републике Србије број: 08.бр,53-00-2448/2021-5 од 19.03.2021.године, комадант Штаб 
ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак да власници цвећарских радњи у којима се пружају 
услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакти ограниченог 
трајања омогући рад како је то Наредбом, Штаба за ванредне ситуације општине Кула, број: 03

                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 
Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула на основу актуелне епидемолошке ситуације 

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 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17 став 4 тачке 5 Уредбе о саставу и начину 

везано за актуелну епидемилошку 
редној телефонској седници од 

поступања у складу са актом Генералног 
, комадант Штаб за 

власници цвећарских радњи у којима се пружају 
услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакти ограниченог 

не ситуације општине Кула, број: 03-87-1/2021-

на основу актуелне епидемолошке ситуације 

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 

да штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), донет 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић 


