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ГОДИНА 2020        БРОЈ 13                    КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

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 21.03.2020. године доноси: 

 

НАРЕДБУ  

 

1. Налаже се спровођење наредбе за обуставу рада угоститељских објеката (ресторана, 

кафића, барова, кладионица и осталих угоститељских објеката) од данас 21.03.2020. 

године од 15 часова до даљњег.  

 

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

Куршумлија, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити 

именованим субјектима. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: II-87-13/2020-1 

Дана: 21.03.2020. год. 

    Командант општинског штаба 

      за ванредне ситуације општине 

Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста ср. na 

2. 

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 21.03.2020. године доноси: 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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НАРЕДБУ  

 

 

1. Налаже се „Тимор“доо Куршумлија и СЗТР „Боба“ Куршумлија да у својим 

малопродајним објектима обављају продајну делатност и у радном времену недељом од 

4 до 7 часова, због набавке намирница становништва старијег од 65 година. Именовани 

су дужни да им најмање 3 радње буду отворене у наведеном периоду и да доставе 

Општинском штабу за ванредне ситуације податке о тим радњама. 

 

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

Куршумлија, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити 

именованим субјектима. 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: II-87-13/2020-2 

Дана: 21.03.2020. год. 

    Командант општинског штаба 

      за ванредне ситуације општине 

Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста ср.  
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