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ГОДИНА 2020        БРОЈ 47                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

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 14.08.2020. године 

доноси 

НАРЕДБУ 

I.  ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских објеката и у затвореним и на 

отвореним просторима (ресторана, кафића, барова, кладионца, објеката брзе хране и других 

угоститељских објеката) тако да радно време може бити од 07.00 до најкасније 23,00 часа у току 

дана, до када су гости дужни да напусте објекат, а власници објекта да објекат затворе. 

 Наведено радно време угоститељских објеката из претходна два става односи се како на 

радне дане тако и на дане викенда, уз обавезну примену свих превентивних мера које се односе на 

дезинфекцију, санитарно - техничке и хигијенске услове као и физичке дистанце - удаљености од 

најмање 2 метра. 

 Особље угоститељских објеката из ове тачке све време мора носити заштитну маску, док 

гости наведених угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, 

али их морају носити док улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет истог. 

II  Контролу ове наредбе спроводиће комунална и туристичка инспекција 

општинеКуршумлија. 

III  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, 

комуналној и туристичкој инспекцији. 

 
 Број: II-87-116/2020-1 
 У Куршумлији, 14.08.2020. године 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

                                                                                                КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                                                            Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 
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