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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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16. март 2020. 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. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама општине Кула (015-82-1/2018-2 од 08.04.2019), а на основу проглашеног ванредног
стања у Републици Србији у циљу смањења ризика актуелне епидемолошке ситуациије, комадант Штаба за ванредне
ситуације општине Кула,
доноси

НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ директорима ЈКП на територији општина Кула да:
∙ да редовно обављају водоснабдевање
∙ одвожење смећа
-врше погребну службу а циљу предузимања мера за смањења ризика од настанка епидемије вируса COVID19 на
територији општине Кула,потребно је предузети следеће мере:
-погребну службу спроводити у објектима капеле на месним гробљима тако да изјављивање саучешћа унутар
објекта (капеле) није дозвољено,саучешће изјављивати на отвореном простору у што краћем временском периоду без
физичког контакта током изјављивања саучешћа,опело вршити на отвореном простору испред капеле,сахранама
присуствовати само најужи круг породице,
-на уласку у капелу обавезно обезбедити средства за дезинфекцију руку,
∙ пијаце на територији Кула престају с радом,
∙дефинисање стања на водомеру вршиће се на основу доставе информације корисника стања путем телефона а
тамо где није достављено стање узимати просечну потрошњу у последња три месеца,
∙ обезбедити маске и дезинфекциона средства за запослене
∙ запослени у административним службама у ЈКП радиће у смањеном обиму у складу са потребама и процеса
рада о чему ће одлучивати директор ЈКП
Образложење
Кризни тим општине Кула на седници одржаној 16.марта 2020.године у 06:30 којој су присуствовли Комадант
штаба за ванредне ситуације Дамјан Миљанић (председник кризног тима),Шевин Др Жарко,Чедомир Бероња,Марко
Пешић (чланови штаба за ванредне ситуације), Марко Кошутић (невладина организација „Плава птица“), Велибор Милочић
(председник СО Кула), Страхиња Паравина и Јелена Павков (помоћници председника општине Кула), Зоран Ракић (шеф
Одсека за послове одбране Кула) и Вукашин Ракић (лице на пословима за ванредне ситуације), у поступку који је
предходио овој наредби а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за
ванредне ситуације, Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Кула (015-82-1/2018-2 од 08.04.2019) и
проглашеног ванредног стања у Републици Србији у циљу реализације наредбе наређује се директорима ЈКП да приступе
реализацији неопходних мера како је 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. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације, Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Кула (015-821/2018-2 од 08.04.2019) у складу са проглашеним ванредним стањем на територији Републике Србије донета је Наредба
као у диспозитиву.
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