
        Република Србија 
                Општина Куршумлија 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: II-87-9/2020-2 
Дана: 17.03.2020. год. 

К у р ш у м л и ј а 

 
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 17.03.2020. године 

доноси: 

ПРЕПОРУКЕ 

 

1. Стављају се на располагање Црвеном крсту Куршумлија возила општине Куршумлија. 

2. Препоручује се свим предузетницима и правним лицима на територији општине 

Куршумлија да поштују препоруку да се запосленима који су хронични болесници и 

старији од 60 година, омогући рад од куће. 

3. Препоручује се такси удружењима на територији општине Куршумлија да подигну ниво 

одржавања хигијене у својим возилима што подразумева свакодневну дезинфекцију 

унутрашњости возила; 

4. Препоручује се малопродајним објектима мешовите робе и апотекама да дају предност 

волонтерима Црвеног крста Куршумлија и удружењима грађана која пружају помоћ 

старим и немоћним лицима; 

5. Препоручује се свим грађанима који су заинтересовани да волонтирају ради пружање 

помоћи старим лицима и хроничним болесницима, да се обрате Црвеном крсту 

Куршумлија, број телефона: 063/382528, у времену од 8 до 20 часова, односно на бројеве 

телефона 027/381080 и 027/381233 у времену од 08 до 15,00 часова, као и Удружењу 

особа са инвалидитетом на број 069/739779 у времену од 8 до 20 часова. 

6. Обавештавају се грађани да ће подаци о битним бројевима телефона бити објављени на 

сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org. 

7. Апелује се на све грађане да буду сталожени, да не шире панику и да се 

придржавају савета и препорука Владе Републике Србије, Министарства здравља 

и других надлежних министарстава и органа.  

8. Ову Препоруку објављити у Службеном листу општине Куршумлија, на сајту општине 

Куршумлија и доставити наведеним субјектима. 

                     Командант општинског штаба 

        за ванредне ситуације општине Куршумлија 

                Радољуб Видић, дипл.економиста 
 

http://www.kursumlija.org/

