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ГОДИНА 2021        БРОЈ 7                    КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

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

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

о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 

27/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на VIII. ванредној 

седници одржаној дана 19.03.2021. године доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

 

1. НАЛАЖЕ СЕ  представницима Месних заједница да организују у што краћем 
року достављање спискова свих заинтересованих лица за вакцинацију, у 
координацији са службом за послове Месних заједница општине Куршумлија, и 
проследе исте Дому здравља Куршумлија. 
 

2. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити служби за 
послове Месних заједница општине Куршумлија. 
 

Број: II-87-19/2021-2 
Дана: 19.03.2021. год. 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

       Командант општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

2. 

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

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

о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 

27/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на VIII. ванредној 

седници одржаној дана 19.03.2021. године доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, АПЕЛУЈЕ СЕ  на све грађане да се 
пријаве за вакцинацију, као и да се и даље придржавају мера и наредби надлежних 
институција Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних 
органа. 
 

2.  Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Куршумлија“, и исти објавити на сајту општине Куршумлија. 
 

Број: II-87-19/2021-4 
Дана: 19.03.2021. год. 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

       Командант општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

3. 

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

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

о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 

27/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на VIII. ванредној 

седници одржаној дана 19.03.2021. године доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

1. НАЛАЖЕ СЕ  О.О.“Црвени крст“ Куршумлија да организује у што краћем року 
достављање спискова својих заинтересованих корисника за вакцинацију, и проследи 
исте Дому здравља Куршумлија. 

 

2. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити О.О.“Црвени 
крст“ Куршумлија. 

 

Број: II-87-19/2021-5 
Дана: 19.03.2021. год. 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

       Командант општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Куршумлија 

Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 
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