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На основу члана 43 став 1 тачка 1

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17 став 4 тачке 5
ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020)
циљу реализације активности обележавања 
са актуелном епидемиолошком ситуацијом комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула доноси: 

Власници сопствених продајних тезги могу постављати продајне тезге у 
аутобуске станице и пијаце и у делу од вртића „Цицибан“ до ЈКП „Руском“ Руски Крстур са десне стране улице 
Маршала Тита (из правца Кула-Лалић).

Организатори игара за децу на отвореном своје активности могу реализовати у улици Маршала Тита на плацу 
поред поште и на спортском терену рукометног клуба 
Садржај игара за децу може бити: аутодром, рингишпил, хенк (рингишпил са фигурицама), возић 
трамболина, дечији конвој... 
Реализација игре за децу „лопта“ на отвореном реализовати на простору испред ДВД у Руском Крстуру.
Продајне тезге се могу постављати од 06:00
Лица која постављају сопствене продајне тезге морају се придржавати превентивних мера:

- Растојање између продајних тезги не може бити мање од 2 метра;
- Изложени производи на тезги,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 тезги;
- Неопходно је извршити дезинфекци
- Нема дужег задржавања испред продајних тезги;
- Настојати да у исто време не могу бити више од 2 особе испред тезге;
- За продајном тезгом може бити један продавац.

 

Комадант штаба за ванредне ситуације
поводом манифестације „Кирбај“ у Руском Крстуру 09
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
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
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 ванредним 
/2018), члана 17 став 4 тачке 5 Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

(„Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), а на основу проглашене ванредне ситуације
ије активности обележавања манифестације „Кирбај“ у Руском Крстуру 09.05.2021. 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 
 

Власници сопствених продајних тезги могу постављати продајне тезге у улици Маршала Тита на простору 
и у делу од вртића „Цицибан“ до ЈКП „Руском“ Руски Крстур са десне стране улице 

Лалић). 
II 

за децу на отвореном своје активности могу реализовати у улици Маршала Тита на плацу 
поред поште и на спортском терену рукометног клуба „Русин“ из Руског Крстура. 

аутодром, рингишпил, хенк (рингишпил са фигурицама), возић 

на отвореном реализовати на простору испред ДВД у Руском Крстуру.
Продајне тезге се могу постављати од 06:00 до 20:00 часова 09.05.2021. године. 

родајне тезге морају се придржавати превентивних мера: 
Растојање између продајних тезги не може бити мање од 2 метра; 
Изложени производи на тезги,било да се ради о прехрамбеној или некој другој роби, не могу се 
додиривати од стране купаца; 

продају морају користити заштитне маске и рукавице, по могућности и визире
Неопходно је поставити пластифицирану фолију као баријеру између купаца и производа на тезги;
Неопходно је извршити дезинфекцију простора око продајне тезге; 

испред продајних тезги; 
Настојати да у исто време не могу бити више од 2 особе испред тезге; 
За продајном тезгом може бити један продавац. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак у циљу реа
„Кирбај“ у Руском Крстуру 09.05.2021. године а у вези са актуелном епидемиолошком 

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

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦ

Дамјан Миљанић 

2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

ванредне ситуације у општини Кула у 
.05.2021. године а у вези 

са актуелном епидемиолошком ситуацијом комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула доноси:  

Маршала Тита на простору 
и у делу од вртића „Цицибан“ до ЈКП „Руском“ Руски Крстур са десне стране улице 

за децу на отвореном своје активности могу реализовати у улици Маршала Тита на плацу 

аутодром, рингишпил, хенк (рингишпил са фигурицама), возић дечији, тобоган, 

на отвореном реализовати на простору испред ДВД у Руском Крстуру. 

Изложени производи на тезги,било да се ради о прехрамбеној или некој другој роби, не могу се 

продају морају користити заштитне маске и рукавице, по могућности и визире; 
Неопходно је поставити пластифицирану фолију као баријеру између купаца и производа на тезги; 

у циљу реализације активности  
.05.2021. године а у вези са актуелном епидемиолошком 

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од 
/2018), члана 17 став 4 тачка 5 Уредбе о 

, донет је Закључак као у 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић  


