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На основу члана 43 став 1 тачка 1
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС
рада штабова за ванредне ситуације
имунизацију против COVID-19, а на основу проглашене
спровођења имунизације грађана општине Кула
трећој ванредној телефонској седници од 16

 
д о н о с и 

 
У циљу отпочињања масовне 

заједница у Кули (МЗ  Доњи Град), Сивцу и Руском Крстуру као и директор Дома Културе у Црвенки обезбеде 
дефинисање пунктова, како је то дато у шематском приказу 

Кула у објекту МЗ Доњи Град у улици Петра Драпшина бр.128
Руски Крстур спортска хала у улици Бориса Кидрича бр.
Црвенка у Дому Културе Црвенка улица Маршала Тита 
Сивац у објекту МЗ Сивац у улици Маршала Тита бр.179
За координацију и реализацију активности одређује се члан штаба Др. Шевин Жарко.

На основу Инструкције за отварање Пунктова за имунизацију против COVID
Министарства државне управе и локалне самоуправе
имунизације грађана општине Кула комадант Штаба за ванредне ситуације општин
да се дефинишу пунктови за масовну имунизацију грађана општине Кула против вируса, 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. 88/2018), члана 17 став 4 тачка 5 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
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 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 4 тачке 5 Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), Инструкције за отварање Пунктова 
а на основу проглашене ванредне ситуације у општини Кула

имунизације грађана општине Кула, комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула на 
редној телефонској седници од 16.01.2021 године,  

З А К Љ У Ч А К 

отпочињања масовне имунизације грађана општине Кула потребно је да секретари месних 
заједница у Кули (МЗ  Доњи Град), Сивцу и Руском Крстуру као и директор Дома Културе у Црвенки обезбеде 
дефинисање пунктова, како је то дато у шематском приказу у следећим насељеним местима :

рад у улици Петра Драпшина бр.128; 
Руски Крстур спортска хала у улици Бориса Кидрича бр.60; 
Црвенка у Дому Културе Црвенка улица Маршала Тита бр.108; 

објекту МЗ Сивац у улици Маршала Тита бр.179. 
реализацију активности одређује се члан штаба Др. Шевин Жарко.

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инструкције за отварање Пунктова за имунизацију против COVID-19, упућен од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе дана 15.01.2021 године, у циљу отпочињања масовне 
комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула донео је З

да се дефинишу пунктови за масовну имунизацију грађана општине Кула против вируса, како је то дато
нову 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. 88/2018), члана 17 став 4 тачка 5 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020)

КОМАНДАНТ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић 

2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
Уредбе о саставу и начину 

Инструкције за отварање Пунктова за 
општини Кула у циљу 

комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кула на 

потребно је да секретари месних 
заједница у Кули (МЗ  Доњи Град), Сивцу и Руском Крстуру као и директор Дома Културе у Црвенки обезбеде 

следећим насељеним местима :  

реализацију активности одређује се члан штаба Др. Шевин Жарко. 

19, упућен од стране 
дана 15.01.2021 године, у циљу отпочињања масовне 

е Кула донео је Закључак 
да се дефинишу пунктови за масовну имунизацију грађана општине Кула против вируса, како је то дато 

нову 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. 88/2018), члана 17 став 4 тачка 5 

“, бр. 27/2020), донет је 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић  


