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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2020

БРОЈ 10

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
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 1102517/2020 од 15.3.2020.године, на седници одржаној дана 18.03.2020. године доноси:
НАРЕДБЕ
1. Хитно сагледати снаге и могућности јединица локалне самоуправе за ефикасно спровођење
мера које изискује ванредно стање у циљу спречавања ширења вируса Короне и по
могућности организовати Стручно оперативне тимове за помоћ у координацији
активности.
2. Од центара за социјални рад затражити податке о угроженим категоријама становништва
(лица преко 65 година која немају помоћ породице) са њиховим адресама и бројевима
телефона како би се исти преко волонтера и редовних служби организовано снабдевали са
намирницама и лековима.
3. Ангажовање јединица цивилне заштите опште намене (уколико су формиране) и других
добровољаца и волонтера у циљу организовања помоћи најстаријим суграђанима, као што
је доношење намирница и лекова на кућну адресу и организовање лекарске помоћи
рањивим категоријама становништва.
4. Ангажовање повереника за цивилну заштиту у циљу добијања података о лицима којима је
потребна помопћ, као и за упућивање помоћи и координације и комуникације са грађанима
и старим лицима.
5. Наредба о активирању свих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање који
сопственим капацитетима могу учествовати у задацима које ће им давати надлежни штаб
за ванредне ситуације, као што су: додатно чишћење и прање улица и јавних површина,
дезинфекција јавних простора, транспорт хране, лекова, дезинфицијенаса и заштитних
средстава, истовар, дистрибуција и достава потребних средстава до корисника.
6. Пренети обавезу локалним електронским и штампаним медијима да емитују актуелна
упуства о понашању и мерама за спречавање ширења вируса „КОРОНА“ која су доступна
емитерима са националном фреквенцијом и штампање летака са препорукама за
расподелу.
7. Наложити градским и општинским инспекцијским органима,вршење контроле поштовања
наредби забране окупљања више од 50 лица, и рада спортских , образованих и објеката
културе и јавних манифестација.
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8. Омогућити неометан рад свих хитних служби на територији надлежности.
9. Предузимати и друге мере у складу са потребама.
10. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Куршумлија,
а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити именованим субјектима.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: II-87-10/2020-1
Дана: 18.03.2020. год.
Командант општинског штаба
за ванредне ситуације општине
Куршумлија
Радољуб Видић, дипл.економиста
ср.

САДРЖАЈ
1

Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације
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