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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 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 решавања захтева лица која су изразила жељу да поводом обележавања 8. марта - дана жена поставе
продајне тезге за продају цвећа и осталих пригодних осмомартовских поклона, комадант Штаба за ванредне
ситуације општине Кула на ванредној телефонској седници од 02.03.2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
У циљу решавања захтева лица који су изразили жељу за постављањем продајних тезги, а у вези продаје
осмомартовских поклона комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак да се омогући
постављање тезги 07.03.2021. и 08.03.2021. године и продаја и у ту сврху дефинисао:
1.
2.
3.
4.

5.

Продајне тезге могу постављати само лица која имају место пребивалишта на територији општина
Кула и која су поднела писмени захтев за продају;
Продајне тезге могу бити величине до 3 метра размак између постављених тезги мора бити најмање
2 метра;
За продајном тезгом може бити један продавац;
Лица која врше продају морају примењивати превентивне мере:
- ношење заштитне маске;
- коришћење дезинфекционог средства;
- спречавања груписања већег броја лица око продајне тезге;
- држање дистанце 1.5 метара;
Продајна места на територији општина Кула су:
- насељено место Кула: Улица Јосипа Крамера с обе стране од продајног објекта „Идеја“ до
објекта галерије културног центра;
- насељено место Црвенка: Улица Моше Пијаде с обе стране од Дома културе до апотеке;
- насељено место Сивац: Улица Маршала Тита од центра до споменика;
- насељено место Руски Крстур: Улица Маршала Тита (код парка);
- насељено место Крушчић: Улица Маршала Тита и угао улице Маршала Тита и Владимира
Назора;
- насељено место Липар: Улица Маршала Тита (ипред пензионерског клуба).
Образложење

Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак да се омогући постављање
продајних тезги у циљу продаје осмомартовских поклона по насељеним местима општине Кула 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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