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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),
Србије од 12.03.2021. године, везано за актуелну епидемилошку ситуацију
ситуације општине Кула на ванредној телефонској седници од 12

 доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Дана 13.03. и 14.03.2021.године, све пијаце на територији општине Кула радиће уобичајено стим 
продаја је могућа воћа, поврћа, меда и осталих прехрамбених производа 
условима: 

- да се у потпуности спроводе заштитне мере како 
- да су регистрована пољопривредна газдинства;
- да имају доказ о закупљеном пијачном месту, на неком од места
- и да је место пребивалиште на територији општине Кула
 

. 
 

                                                      
 

Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула на основу актуелне епидемолошке ситуаци
донео је Закључак 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. 

 

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 
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 
везано за актуелну епидемилошку ситуацију комадант Штаба за ванредне 

редној телефонској седници од 12.03.2021. године, 

и 14.03.2021.године, све пијаце на територији општине Кула радиће уобичајено стим 
меда и осталих прехрамбених производа као и расаде 

да се у потпуности спроводе заштитне мере како код продаваца тако и купаца;
да су регистрована пољопривредна газдинства; 
да имају доказ о закупљеном пијачном месту, на неком од места пијачне продаје општине Кула
и да је место пребивалиште на територији општине Кула. 

                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 
Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула на основу актуелне епидемолошке ситуаци

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 

и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), донет 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Дамјан Миљанић

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17 став 4 тачке 5 Уредбе о саставу и начину 

одлуке Кризног штаба Владе Републике 
адант Штаба за ванредне 

и 14.03.2021.године, све пијаце на територији општине Кула радиће уобичајено стим 
као и расаде под следећим 

продаваца тако и купаца; 

пијачне продаје општине Кула 

Комадант штаба за ванредне ситуације општине Кула на основу актуелне епидемолошке ситуације 

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 

и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), донет 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Дамјан Миљанић 


