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ГОДИНА 2020        БРОЈ 16                    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 

06.04.2020. године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1.  ДАЈЕ СЕ  препорука Општинској управи, установама и јавним предузећима, вртићу, 

основним и средњим школама, да упуте раднике на пословима хигијеничара и возача, на 

испомоћ код послодавца Дома здраља у Куршумлији, за период трајања ванредног стања 

проглашеног на територији Републике Србије. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине 

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

субјектима. 

       Командант општинског штаба 

за ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста, ср.  

 

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 
06.04.2020. године доноси: 

 
НАРЕДБУ  

 

1. НАЛАЖЕ СЕ  ЈПКД „Топлица“ Куршумлија да цистерном пијаће воде снабдева 3 
атестиране цистерне од по 1000 литара, које су стациониране у Ромском насељу у 
селу Барлово. 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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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-87-16/2020-1 
Дана: 06.04.2020. год. 

       Командант општинског штаба  
за ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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