
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Службени лист општине Кула излази 
по потреби, на три језика: српском, 
мађарском и русинском. Тираж овог 
броја је  50 примерака.  

К у л а 
 

2. децембар 2020. године 
 
  Број  29                           Година  55 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 
722-333.  Годишња  претплата  2.500,00 
динара.  

 
 
181. 
 

На основу члана 39 став 1 тачка 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 56 
став 1 тачка 15 Статута општине Кула (“Сл. лист општине Кула”, бр. 13/2019) и на основу  предлога Штаба за 
ванредне ситуације општине Кула, дефинисан Закључком број 03–87–121/2020 од 01. децембра 2020. године 
председник општине Кула  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Кула 

 
 
1. Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Кула, почев од 15.00 часова, дана 

02.12.2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне 
болести COVID 19. 

 
2. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и 

здравља становништва. 
 

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Западнобачког УО, Републичком штабу за 
ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Сомбору. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Кула.                 
 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-87- 122/2020      Дамјан Миљанић, с. р.  
02. децембар 2020. године 
К у л а 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна  
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. године), 
не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове. 
Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 
 


