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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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30.септембар 2021. године
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 тачке 5 Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), у циљу спровођења имунизације грађана
општине Кула, комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула на ванредној телефонској седници од
30.09.2021 године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

У циљу имунизације грађана општине Кула потребно је да се имунизација грађана из објекта Дома
здравља Кула од 04.10.2021. године измести и врши у објекту Омладинског дома Ђуре Стругара бр. 54 у Кули.
У том циљу потребно је да:
- Директор КЦ Кула Каменко Бертић откаже одржавање свих манифестација у Омладинском дому
Кула од 04.10.2021. године до даљег и да исте реализује у Културном центру Кула (активности КУД „Србије“ и
КУД „Дурмитор“);
- Зорић Предраг изврши припрему објекта за имунизацију од 04.10.2021. године (дезинфекција објекта,
дефинисање опреме и средстава потребних за имунизацију).
За координацију и реализацију активности одређује се члан штаба Др. Шевин Жарко.
Образложење
На основу актуелне епидемиолошке ситуације на територији општине Кула (повећаног броја
заражених грађана) укалазала се потреба да се имунизација грађана општине Кула измести из објекта Дома
здравља Кула у објекат Омладинског дома Ђуро Стругар бр. 54 у Кули који је у предходном периоду био
коришћен као пункт за имунизацију грађана општине Кула, командант Штаба за ванредне ситуације општине
Кула донео је Закључак да се поново активира пункт за имунизацију у Омладинском дому Кула за, 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 („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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