Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 01-87- 5/2020.
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 секретарима месних заједница на територији Општине Кула да у својим просторијама
организују у току пре поднева од 07:00 до 15:00 часова дежурство и да примају пријаве волонтера за помоћ,
старим и угоженима као и пријаве потреба старих и угрожених лица на тел : 025/724-177 или на e-mail :
plavapticamnro@gmail.com.
Образложење
Кризни тим општине Кула на седници одржаној 16.марта 2020.године 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 секретарима месних заједница општине Кула да приступе реализацији
неопходних мера како је то дато.
На основу наведеног сходно применом одредбе члана43 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) у складу са проглашеним ванредним стањем на територији
Републике Србије донета је Наредба као у диспозитиву.
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