
Република Србија 
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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06.март 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),одлуке Кризног штаба Владе Републике 
Србије од 05.03.2021. године а у вези Закључка штаба за ванредне ситуације општине Кула број.03-87-9/2021 
од 02.03.2021. године, везано за 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 06.03.2021. 
године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Кула  дана 02.03.2021. године донео је Закључак број: 03-87-
9/2021 да се омогући постављање тезги 07.03.2021. и 08.03.2021. године, одлуком Кризног штаба Владе 
Републике Србије донете 05.03.2021. године дефинисано је да ће од суботе у 12:00 сати па све до понедељка 
до 06:00 сати ујутру радити само продавнице хране,апотеке и пумпе у складу са тим мења се Закључак 
Штаба за ванредне ситуације општине Кула донете 02.03.2021. године број: 03-87-9/2021 где се омогућава 
постављање тезги само 08.03.2021. године и обављање продаје.  

 

                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 

Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је Закључак 03-87-9/2021 који је 
предходио овом Закључку  да се омогући постављање продајних тезги 07.03.2021 и 08.03.2021. године у 
циљу продаје осмомартовских поклона по насељеним местима општине Кула, с обзиром да је Кризни штаб 
Владе Републике Србије дана 05.03.2021. године (петак) донео Одлуку о омогућавању рада од суботе у 12:00 
до понедељка до 06:00 сати, само продавнице хране,апотека и пумпи ставља се ван снаге одобрење о 
постављању тезги за продају осмомартовских полона дана 07.03.2021. године (недеља),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. 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић 

 


