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ГОДИНА 2020        БРОЈ 49                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

 На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 
– др. закон и 47/2018) и члана 62. став 16. Статута општине Куршумлија („Службени лист 
општине Куршумлија“, бр. 6/2019), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Куршумлија број II-87-121/20-1 од 25.08.2020. године, председник 
општине Куршумлија доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о укидању ванредне ситуације за целу територију  
      општине Куршумлија 

 
1. Укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Куршумлија, проглашена 

Одлуком председника општине Куршумлија, због настуапања ширења епидемије 
заразне болести COVID-19, јер су на престали разлози њеног проглашења. 

 
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна 

ситуација проглашена ( Одлука бр. II-87-98/2020-2 од 09.07.2020. године). 
 
3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Прокупље, 

Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу 
за ВС у Прокупљу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у 
спровођењу мера заштите и спасавања. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу 

општине Куршумлија».                 
 
 
Број: II-87-121/20-2 
У Куршумлији, дана: 25.08.2020. године 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕКУРШУМЛИЈА 
                                                                                                
           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Радољуб Видић, дипл.економиста, ср. 
 

2.  

 
На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.глсаник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/014-др. закон, 
101/016-др. закон и 47/018) ), члана 66.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.6/2019), члана 18. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Куршумлија“ бр.3/09 ), и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. II-87-

121/2020-3 од 25.08.2020. године, Општинско веће општине Куршумлија, дана 25.08.2020. 
године доноси 

 

О Д Л У К У 

1. НАЛАЖЕ СЕ  отварање објеката предшколске установе „Сунце“ Куршумлија – четири 

радне собе објекта „Сунце“ и објекта „Чаролија“, у складу са расположивим просторним 

капацитетима и људским ресурсима, почев од 02.09.2020. године и извршити пријем деце 

која похађају обавезан припремно-предшколски програм. 
 

2. Приликом пријема деце која похађају обавезан припремно-предшколски програм у ПУ 

„Сунце“ биће примењиване све хигијенско-санитарне мере и мере физичке дистанце, које 

су у установи примењиване и пре обуставе редовног рада до 08.07.2020. године, родитељи 

су дужни да доставе потврду надлежног здравственог органа (изабраног педијатра), о 

здравственом стању детета.  
 

3. Пре отварања објекта за пријем уписане деце извршити дезинфекцију четири радне собе 

са пратећим просторијама објекта „Сунце“, као и аутомобила који ће установа користити 

за превоз хране од објекта „Чаролија“ до објекта „Сунце“, од стране овлашћене 

институције – Института за јавно здравље Ниш. 
 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у службеном листу општине 
Куршумлија. 

 
 Број: II-02-73/2020-1 
 У Куршумлији, 25.08.2020. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                            

                                                                            Радољуб Видић, дипл.економиста, ср. 
 

3. 

На основу члана 59 став 2 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. Закон и 47/18). Члана 58 Закона о 

запосленима у аутономној покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ 

бр. 21/16, 113/17, 113/17- др. Закон 95/18). Општинско веће општине Куршумлија на 

предлог начелника општинске управе, усваја  

 

Одлуку о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу радних места у 

Општинској управи, посебним организационим јединицама и општинском 

правобранилаштву општине Куршумлија 
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У Правилнику о унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи посебним 

организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“ бр. 16/19, 23/19 и 26/20) врши се следеће измене и  допуне:  

Члан 1. 

У члану 25. у оквиру тачке 60. “ПОСЛОВНИ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА И ИЗВОРНИХ 

ПРИХОДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ” у делу овог члaна  где  се наводе “УСЛОВИ” замењују се 

речима и гласе „УСЛОВИ: стечено високо образовање на научне области правног или 

економског или техничког смера, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним сутијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету, најмање три године радног исткуства у струци, положен државни стручни 

испит и положен испит за иснпектора.” 

Члан 2 

Измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу радних места у Општинској 

управи посебним организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине 

Куршумија ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

КУршумлија.  

Број: II-02-73/2020-2 
У Куршумлији, 25.08.2020. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                                                            Радољуб Видић дипл.ецц., ср.  
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