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ГОДИНА 2020        БРОЈ 56                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

      Република Србија 

            Општина Куршумлија 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: II-87-125/2020-2 

Дана: 30.09.2020. год. 

К у р ш у м л и ј а 

 

 
 На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), члана 6. и 7. 

Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", 

бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. 

августа 2020, 111 од 28. августа 2020. године) и на основу Мера здравствене заштите и препоруке 

за безбедно организовање рада установе културе из домена делатности позоришта, биоскопа и 

организације концерата у објектима и просторима институција које се баве културном 

делатношћу током епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији од 24.08.2020. 

године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, на седници одржаној дана     

30.09.2020. године доноси 

НАРЕДБУ 

 

I ДОЗВОЉАВА СЕ  одржавање манифестације „Posibiliti sajam“ 02. октобра 2020. године, 

на градском тргу у Куршумлији са почетком од 17 часова. Због актуелне епидемиолошке 

ситуације, а услед опасности од ширења заразне болести COVID-19, дозвољава се присуство 

највише до 500 посетилаца истовремено на отвореном, тако да се између посетилаца одржава 

дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и 

запослених који учествују у организацији догађаја. 

II Поштовање Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

("Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. 

јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020. године), као и Мера здравствене 

заштите и препоруке за безбедно организовање рада установе културе из домена делатности 

позоришта, биоскопа и организације концерата у објектима и просторима институција које се 

баве културном делатношћу током епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији од 

24.08.2020. године, спроводиће Канцеларија за младе општине Куршумлија и Волонтерски савез 

Србије – волонтери Куршумлије. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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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 

и Канцеларији за младе општине Куршумлија. 

 

       Командант општинског штаба 

за ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста,с.р. 

 

 

2. 
 

      Република Србија 

            Општина Куршумлија 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: II-87-125/2020-1 

Дана: 30.09.2020. год. 

К у р ш у м л и ј а 

 

 
 На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), члана 6. и 7. 

Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", 

бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. 

августа 2020, 111 од 28. августа 2020. године) и на основу Мера здравствене заштите и препоруке 

за безбедно организовање рада установе културе из домена делатности позоришта, биоскопа и 

организације концерата у објектима и просторима институција које се баве културном 

делатношћу током епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији од 24.08.2020. 

године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, на седници одржаној дана     

30.09.2020. године доноси 

НАРЕДБУ 

 

I ДОЗВОЉАВА СЕ  одржавање манифестације „Изађи ми на теглу“ 02. октобра 2020. 

године, у улици Косовској у Куршумлији. Због актуелне епидемиолошке ситуације, а услед 

опасности од ширења заразне болести COVID-19, дозвољава се присуство највише до 500 

посетилаца истовремено на отвореном, тако да се између посетилаца одржава дистанца од 

најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених 

који учествују у организацији догађаја. 

 

II Поштовање Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

("Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. 

јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020. године), као и Мера здравствене 

заштите и препоруке за безбедно организовање рада установе културе из домена делатности 

позоришта, биоскопа и организације концерата у објектима и просторима институција које се 

баве културном делатношћу током епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији од 

24.08.2020. године, спроводиће Туристичкa организације општине Куршумлија. 
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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 

и Туристичкој организацији општине Куршумлија. 

       Командант општинског штаба 

за ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста,с.р. 
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