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ГОДИНА 2020        БРОЈ 63                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу Мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање инфекције 
вирусом COVID – 19 и на основу Уредбе о мерама за спречавање ширења COVID – 19(„Сл. 
Гласник РС“: 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 
126/2020, 138/2020, 141/2020 и 144/2020) Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија  
на седници одржаној дана 03.12.2020. године, донео је 
 

П Р Е П О Р У К У 
 

Самоизолација је ефикасна превентивна мера којом штитимо себе и особе око себе – 
своју породицу, пријатеље, колеге – од заражавања коронавирусом. То подразумева 
предузимање једноставних корака како би се избегао близак контакт са другим људима 
колико год је то могуће. 
 

У циљу превенције и спречавања ширења заразе вирусом COVID – 19, а посебно имајући 
у виду озбиљност епидемиолошке ситуације на територији општине Куршумлија: 

 
I ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ грађанима који су позитивни на COVID – 19 и притом им је изречена 

мера самоизолације, да испоштују мере самоизолације у трајању од 14 дана као и све мере 
заштите прописане од стране здравствених институција, иако им није уручено решење о 
налагању мера самоизолације. 

 
II ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима који су чланови породица лица позитивног на 

COVID – 19, без обзира што немају симптоме болести, да поштују мере самоизолације у трајању 
од 14 дана рачунајући до дана потврђивања позитивног теста члана породице, као и све мере 
заштите прописане од стране здравствених институција иако им није уручено решење о 
налагању мера самоизолације, које због повећаног обима посла, услед великог броја оболелих 
лица, Институт за јавно здравље не може благовремено да обради и достави члановима 
породице оболелог лица. 

 
III ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима ношење заштитиних маски на отвореном 

простору (поред обавеза ношења у затвореном простору свих јавних објеката на територији 
општине Куршумлија и обавезе држања дистанце између две особе од најмање 1,5 метра у 
поменутим објектима). 
  
 IV Обавештавају се лица обухваћена члановима I и II да су републичким прописима 
предвиђене високе новчане казне и кривична одговорност за непоштовање института 
обавезне самоизолације. 

 
V Спровођење мера ових препорука контролисаће надлежне иснпекцијске службе, 

Републичка санитарна инспекција, комунална инспекција општине Куршумлија и МУП. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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VI Препорука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Сл. Листу општине 

Куршумлија и на сајту општине Куршумлија.  
 
 У Куршумлији                                                
 Број: II-87-132/2020      
 Дана: 03.12.2020. године                                                  

Командант Штаба за ванредне ситуације 
Радољуб Видић, дипл. ецц ср. 

 

2. 

На основу Мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање инфекције 
вирусом COVID – 19 и на основу Уредбе о мерама за спречавање ширења COVID – 19 („Сл. 
Гласник РС“: 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 
126/2020, 138/2020, 141/2020 и 144/2020) Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија  
на седници одржаној дана 03.12.2020.године, донео је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I У циљу превенције и спречавања ширења заразе вирусом COVID – 19 на територији општине 
Куршумлија и поштовања ПРЕПОРУКЕ Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија бр. 
II-87-132/2020 од 03.12.2020. године, а која се односи на поштовање мера самоизолације: 
 

-  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Полицијској станици Куршумлија да на основу података 
добијених од Дома здравља о лицима којима је утврђено да су позитивни на COVID 
– 19, у тренутку када врши контролу мера поштовања самоизолације за лица 
којима је према евиденцији Дома здравља, утврђено да су позитивни на COVID – 19, 
обавештава наведена лица да су и чланови породице који живе на истој 
адреси са лицем које се налази у евиденцији Дома здравља, о којима је то лице 
доставило податке да се налазе у заједничком домаћинству, у обавези да 
поштују институт самоизолације и да ће са закашњењем добити од надлежног 
органа Решења о самоизолацији, а све због немогућности надлежног Института 
за јавно здравље Ниш да благовремено изради и достави Решења овим лицима за 
самоизолацију.   

 
II Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Сл. Листу општине 
Куршумлија.  

  
III Закључак доставити Полицијској станици у Куршумлији. 

 
У Куршумлији                                                
Број:II-87-132-1/2020 
Дана: 03.12.2020. године                                                            

Командант Штаба за ванредне ситуације 
Радољуб Видић, дипл. ецц ср. 

3. 

На основу мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање инфекције 

вирусом COVID – 19 и на основу Уредбе о мерама за спречавање ширења COVID – 19 („Сл. 

Гласник РС“: 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 

126/2020, 138/2020, 141/2020 и 144/2020), на основу ранијих препорука епидемиолога из 
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Института за јавно здравље Ниш, а на предлог ПУ „Сунце“ од 02.12.2020. године, Општински 

штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на телефонској седници одржаној дана 

03.12.2020. године доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

I НАЛАЖЕ СЕ Предшколској установи „Сунце“ да, уколико се утврди да су медицинска 
сестра – васпитач или васпитач одређене груме у установи позитивни на вирус COVID-19, 
организује престанак рада такве групе на 14 дана рачунајући од дана потврђивања вируса 
код васпитача. Деца из предметне групе су у обавези да не долазе у вртић 14 дана, а 
родитељи да прате њихово здравствено стање. Друга медицинска сестра – васпитач или 
васпитач из те групе, без обзира на постојање симптома, у обавези је да буде изолован 14 
дана и у том периоду васпитно – образовни рад обављаће се путем организоване onlajn 
наставе од куће.  

 
II Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Сл. Листу општине 

Куршумлија.  

III Закључак доставити ПУ „Сунце“.  

 У Куршумлији                                                            
Број: II-87-132-2/2020 
Датум:03.12.2020. године  

                                                          Командант Штаба за ванредне ситуације  
Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

1 Препорука Општинског штава за ванредне ситуације … 773 
2 Закључак Општинског штава за ванредне ситуације … 774 
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