
        Република Србија 
                Општина Куршумлија 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: II-87-9/2020-1 
Дана: 17.03.2020. год. 

К у р ш у м л и ј а 

 
Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, у складу са Одлуком о 

проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине, 

председника Владе Републике Србије и мера Владе Републике Србије на основу Одлуке о 

увођењу ванредног стања, као и сходно одредбама Уредбе о мерама ванредног стања број 110-

2515/2020 од 15.3.2020.године и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног 

стања број 110-2517/2020 од 15.3.2020.године, на седници одржаној дана 17.03.2020. године 

доноси: 

НАРЕДБЕ  

 

1. Налаже се прекид рада Предшколске установе „Сунце“ Кушумлија на територији 

општине Куршумлија. 

2. Налаже се прекид рада јавних установа у области културе чији је оснивач општина 

Куршумлија, Спортско пословног центра Куршумлија, Туристичке организације 

Куршумлија, прекид одржавања свих спортских, културних, туристичких дoгaђaja и 

манифестација, као и прекид одвијања тренажних процеса у свим спортским клубовима 

и објектима. 

3. Одлаже се манифестација „Ускршња чаролија“ на територији општине Куршумлија; 

4. Налаже се Општинској управи општине Куршумлија, ЈКПД Топлица, ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Куршумлија“ и Центру за социјални рад „Боровњак“ 

Куршумлија да организују рад у складу са препорукама Владе Републике Србије, и да 

грађанима обезбеде да потребне информације добијају путем телефона или мејла. 

5. Налаже се Начелнику општинске управе општине Куршумлија и директорима јавних 

предузећа на територија општине Куршумлија да поштују препоруку да се запосленима 

који су хронични болесници и старији од 60 година, као и онима који имају децу млађу 

од 12 (дванаест) година, омогући рад од куће. У циљу спречавања ширења заразе и 

заштите здравља странака и запослених неопходно је организовати рад служби у складу 

са Инструкцијама за органе државне управе и службе Владе и запослене у органима 

државне управе и службе Владе током ванредних околности изазваних епидемијом 

„коронавирус“ и обезбедити неопходан минимум рада неопходан за наставак основних 

службених процеса и рада са странкама.  

6. Налаже се спровођење наредбе за скраћење радног времена угоститељских објеката 

(ресторана, кафића, барова, кладионица и осталих угоститељских објеката) од 8 до 20 

часова. У угоститељским објектима отвореног и затвореног типа дозвољено је 

максимална попуњеност места за седења 50% од укупног броја за седење, с тим да је 

дозвољено максимално присуство највише педесет лица, а уз обавезно придржавање 

безбедне удаљености између лица не мањој од 2 метра. 



7. Налаже се Црвеном крсту Куршумлија да: 

• врши дистрибуцију топлих оброка на кућну адресу старијих и болесних 

корисника Народне кухиње. 

• успостави телефонски број (Call centra) за помоћ грађанима старијим од 60 

година живота који нису у могућности да набаве основне животне намирнице и 

лекове, број телефона је: 027/381080 и 027/381233. 

• у сарадњи са удружењима грађана, Месним заједницама у насељеним местима 

организује волонтерску подршку за пружање помоћи старим лицима и 

хроничним болесницима; 

• Позове све заинтересована удружења и грађане да волонтирају у дистрибуцију 

хране и лекова старим и болесним лицима; 

8. Налаже се појачана дезинфекција јавне површине и јавних објеката у којима се обавља 

комунална делатност, одржавање комуналног реда и одржавање прописане удаљености 

од најмање 2м између особа, уз појачан инспекцијски надзор свих инспекцијских 

служби у вези са утврђеним мерама; 

9. Налаже се јавним предузећима и председницима Месних заједница да у случају потребе 

све потребне ресурсе ставе на располагање Штабу за ванредне ситуације општине 

Куршумлија и да о истом обавесте Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија.  

10. Обавештавају се грађани да ће подаци о битним бројевима телефона бити објављени на 

сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org. 

11. Апелује се на све грађане да буду сталожени, да не шире панику и да се 

придржавају савета и препорука Владе Републике Србије, Министарства здравља 

и других надлежних министарстава.  

12. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине 

Куршумлија, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити именованим 

субјектима. 

                     Командант општинског штаба 

        за ванредне ситуације општине Куршумлија 

                Радољуб Видић, дипл.економиста 
 

http://www.kursumlija.org/

