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ГОДИНА 2020        БРОЈ 67                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу члана  105.  Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл. 
гласник 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 Куршумлија“ 
бр.3/09), и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације од 28.12.2020.године, 
Општинско веће општине Куршумлија, дана 28.12.2020.године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог Предшколске установе „Сунце“, да се у објекту „Сунце“  
на период од 14 дана  затворе све васпитно – образовне групе  и кухиња  из ралога што 
је   радник ПУ „Сунце“ који је распоређен на радном месту  помоћни кувар  позитивана 
на  корона вирус.  

 
II. У Предшколској установи „Сунце“ у објекту „Сунце“ васпитачи чије се групе   затварају 

на период од 14 дана,  радиће од куће тако што ће васпитно – образовни рад  
реализовати путем onlajn наставе.  

 
III. Родитељи/други законски заступници, ослобађају се обавезе плаћања услуге боравка 

деце  у ПУ „Сунце“, због затварања васпитно – образовних група  у објекту „Сунце“. 
 
IV. Остали радници Предшколске установе „Сунце“ који су распоређени у објекту „Сунце“ 

а који не спадају у васпитно особље  обаљаће послове свог радног места уобичајно као 
и до сада, односно у просторијама послодавца.   

 
V. Након протека времена из тачке  I и II ове одлуке групе ће наставити са нормалним  

радом.   
 
VI.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 
 
 Број:II- 02-106/2020-1 
 У Куршумлији, 28.12.2020. година 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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С А Д Р Ж А Ј 

1 
Решење о давању сагласности на на предлог Предшколске установе „Сунце“, 
да се у објекту „Сунце“  на период од 14 дана  затворе све васпитно – 
образовне групе  и кухиња … 7 

 


