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ГОДИНА 2020        БРОЈ 17                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129 од 29. 

децембра 2007,  83 од 5. августа 2014 -  др. закон ,  101 од 16. децембра 2016 -  др. закон , 47 од 20. 

јуна 2018.) и члана 66. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 

6/2019), члана 3. и 13. Одлуке о организацији и раду органа општине Куршумлија за време 

ратног и ванредног стања бр.I-02- 159/2018 од 18.12.2018. године, и члана 18. Пословника о раду 

Општинског већа („Службени лист општине Куршумлија“ бр.3/09), и Препоруке Општинског 

штаба за ванредне ситуације бр. II-87-17/2020-1 од 08.04.2020. године Општинско веће општине 

Куршумлија на седници одржаној дана 08.04.2020. године, донело је следећу: 

О Д Л У К У 
 

I ОДОБРАВА СЕ једнократна помоћ у натури – прехрамбено-хигијенским пакетима ради 
ублажавања последица насталих услед ширења пандемије изазване корона вирусом – COVID 19, 
на територији оптшине Куршумлија 

 
 II Право на једнократну помоћ на основу Препоруке општинског Штаба за ванредне 
ситуације остварују :  
 

 лицa кoja су кoрисници нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи (НСП), према подацима добијеним од 
стране ЦСР „Боровњак“ из Куршумлије 

 лицa кoja су кoрисници туђe нeгe и пoмoћи (TНП) према подацима добијеним од стране 
ЦСР „Боровњак“ из Куршумлије 

 кoрисници пeнзиja сa примaњимa испoд најнижег изнoсa старосне, привремене старосне 
односно инвалидске пeнзиje у смислу члана 76. ЗоПИО, према подацима добијеним од 
стране Фонда ПИО 

 пoрoдичнo дoмaћинство у којој ни један члан нeмa рeдoвних прихoдa у дoмaћинству, 
према пoдaцимa дoстaвљeним oд стрaнe прeдсeдникa мeсних зajeдницa. 
 
 

 III Нaбaвкa пaкeтa пoмoћи и рaспoдeлa пo утврђеним критeриjумимa извршићe сe прeкo 
oргaнизaциje Црвeнoг крстa у Куршумлиjи, срeдствимa кojи ћe им се пренети сa пoзициje буџeтa 
28 и нaмeнскoг пoдрaчунa, на начин којим се обезбеђује примена свих мера прописаних за 
заштиту становништва од ширења вируса COVID 19.  
 

IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу општине 
Куршумлија. 

 
 V Након престанка ванредног стања ова Одлука ће се поднети Скупштини општине 
Куршумлија на потврду чим се за то стекну могућности.  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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 VI Одлуку доставити: Одељењу за ЛПА, буџет и финансије општине Куршумлија, ОО 
Црвеног крста Куршумлија, председницима МЗ и архиви. 
 
 
Број: II-02-42/2020-1 
У Куршумлији, дана: 08.04.2020. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА 
Радољуб Видић,дипл.ецц ср. 

2. 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129 од 
29. децембра 2007,  83 од 5. августа 2014 -  др. закон ,  101 од 16. децембра 2016 -  др. закон , 
47 од 20. јуна 2018.) и члана 66. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 
Куршумлија“ бр. 6/2019), члана 3. и 13. Одлуке о организацији и раду органа општине 
Куршумлија за време ратног и ванредног стања бр.I-02- 159/2018 од 18.12.2018. године и 
члана 18. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општине Куршумлија“ 
бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана  08.04.2020. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о финснсијској подршци породицама са децом на територији општине 
Куршумлија (Сл. лист општине Куршумлија бр. 20/2014, 3/2015, 31/2016 и 3/2017) у члану 
15. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Право на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској установи „Сунце“ у 
Куршумлији – бесплатан боравак имају и сва деца у време ратног или ванредног стања и 
непосредне ратне опасности, од проглашења па све док такве околности трају.“ 

У свему осталом Одлука о финснсијској подршци породицама са децом на територији 
општине Куршумлија остаје непромењена. 

 
Члан 2. 

 
 Након престанка ванредног стања ова Одлука ће се поднети Скупштини општине 
Куршумлија на потврду чим се за то стекну могућности. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Куршумлија“, а примењиваће се на обавезе наплате трошкова боравка деце у предшколској 
установи „Сунце“ почев од проглашења ванредног стања на основу Одлуке о проглашењу 
ванредног стања (Сл. гласник РС бр. 29/2020). 
 

Број: II-02-42/2020-2 
У Куршумлији, дана 08.04.2020.  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

         
ПРЕДСЕДНИК ОШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                          Радољуб Видић,дипл.ецц ср. 
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