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Датум: 16.04.2020.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2020

БРОЈ 19

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 110-2517/2020 од 15.3.2020.године, на седници одржаној дана
16.04.2020. године доноси:
НАРЕДБУ

1. Због раста броја оболелих од Корона вируса у Куршумлији и опасности од ширења
заразне болести COVID-19, ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одлазак грађана у Манастир Пресвете
Богородице у Куршумлији, на дан верског празника Велики петак,
17.4.2020.године.
2. Надлежни орган Министарства унутрашњих послова ће вршити контролу
поштовања наредбе.
3. Имајући у виду ванредне околности изазване пандемијом, поштујући право грађана
на слободу вероисповести, очекујемо да грађани буду одговорни према себи и
другима и предстојећи празник проведу у својим домовима.
4. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити цркви
Свете Тројице у Куршумлији и ПС у Куршумлији.
Број: II-87-20/2020-1
Датум: 16.04.2020.год.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Командант општинског штаба
за ванредне ситуације општине Куршумлија
Радољуб Видић, дипл.економиста ср.
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2.
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
16.04.2020. године доноси:

ПРЕПОРУКУ

I.

-

ДАЈЕ СЕ препорука за ограничавање радног времена у малопродајним
објектима током предстојећих празника, и то по следећем принципу:

Четвртак 16.04. од 07.00 до 16.00 часова.
Петак 17.04.: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од
08.00 до 16.00 часова.
Субота 18.04., недеља 19.04. и понедељак 20.04. нерадни дани.
II.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 10 m2 уз
поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

III.

Овај Препорука ступа на снагу даном доношења.

Број: II-87-20/2020-2
Датум: 16.04.2020.год.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Командант општинског штаба за
ванредне ситуације општине Куршумлија
Радољуб Видић, дипл.економиста, ср.

САДРЖАЈ
1
2

Наредба општинског штаба за ванреден ситуације
Препорука општинског штаба за ванреден ситуације
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