
6. новембар 2020. Број 133 39
3672

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18), 
на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

Н А Р Е Д Б У

о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

1. У Наредби о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник
РС”, бр. 100/20 и 111/20) у тачки 1. број: „30” замењује се бројем: „5”.

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/30/4/2020-01
У Београду, 6. новембра 2020. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

извршитеља за подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу, 
Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању јавног извршитеља

I
Именује се Марија Јовић за јавног извршитеља за подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу.

II
Новоименовани јавни извршитељ Марија Јовић, даном почетка рада, преузима послове разрешеног јавног извршитеља Предрага 

Костића, коме је престала делатност решењем Министарства правде број 740-08-00256/2013-22 од 20. марта 2020. године.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-08-00625/2020-22
У Београду, 15. октобра 2020. године

Министар, 
Нела Кубуровић Кисић, с.р.
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