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ГОДИНА 2020        БРОЈ 40                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

 На основу члана 39., став. 1, тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/18), члана 44. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 

47/018), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија и 

Извештаја Дома здравља Куршумлија бр. 1748 од 09.07.2020. године, Председник 

општине Куршумлија, дана 09.07.2020. године доноси 

О Д Л У К У 

I  ПРОГЛАШАВА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Куршумлија, од 

09.07.2020. године од 13,00 часова, због ширењa епидемије заразне болести COVID-19. 

II Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите 

безбедности и заштите живота и здравља становништва. 

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Куршумлија која је одржана дана 09.07.2020. године, разматрано је стање настало на 
подручју општине Куршумлија услед погоршавања епидемиолошке ситуације изазване 
ширењем корона вируса. 
 Након образложења Команданта штаба о насталој ситуацији и потребе за 
предузимање мера у појединим областима, а на основу Извештаја Дома здравља 
Куршумлија бр. 1748 од 09.07.2020. године, Штаб је предложио Председнику општине да 
донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Куршумлија. 
 На основу изложеног донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 Број: II-87-98/2020-2 
 У Куршумлији, 09.07.2020. године 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 

 
 На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Куршумлија 

бр. II-87-98/2020-2 од 09.07.2020. године, Извештаја Дома здравља Куршумлија бр. 1748 од 09.07.2020. 

године, члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

("Службени гласник РС", број 87/2018.) и на основу члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), Општински штаб за ванредне ситуације 

општине Куршумлија, на седници одржаној дана 09.07.2020. године доноси: 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 I ОГРАНИЧАВА СЕ  рад угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, 
кладионица и осталих угоститељских објеката), као и пекара које делом обављају и угоститељску 
делатност у својим објектима, од 7 до 22 часова. У угоститељским објектима отвореног и 
затвореног типа је обавезно придржавање безбедне удаљености између столова не мање од 2 
метра. 

 II ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  окупљање у затвореном и отвореном простору, као и на јавним 
површинама (паркови, игралишта итд.) више од 5 особа. Препоручује се ношење заштитних 
маски у свим затвореним просторима, уз поштовање физичке дистанце од 1,5 метара.  

 III ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање свечаности, спортских и других забавних 
манифестација. 

 IV НАЛАЖЕ СЕ послодавцима да на сваком радном месту примењују мере из 
Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести („Службени гласник РС бр. 94/2020), који ступа на снагу 11.07.2020. 
године. 

 V  Контролу ове наредбе спроводиће Комунална инспекција општине Куршумлија. 

 VI Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити МУП-у ПС Куршумлија, 
санитарној инспекцији и именованим субјектима. 

 Број: II-87-98/2020-3 
 У Куршумлији, 09.07.2020. године 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

  Командант општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Куршумлија                                                                                                

                                                                                                  Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 

1 Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Куршумлија … 296 
2 Наредба општинског штаба за ванредне ситуације … 297 

 


