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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2019

БРОЈ 29

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.6/2019) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
05.11.2019.године, донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Установе за спорт Спортски
центар „Куршумлија“ бр.II-21 од 30.09.2019.године.

II.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити: ЈПСПЦ „Куршумлија“ и архиви.

Број:II-02-145/2019-3
У Куршумлији, 05.11.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.
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2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон,47/18), члана 5. став 1. Одлуке о
утврђивању програма превазилажењастања изузетно лошег животног стандарда
одређених категорија становништва на територији општине Куршумлија („Службени лист
општине Куршумлија“, бр. 24/ 2019) и Програма за превазилажења стања изузетно лошег
животног стандарда одређених категорија становништва на територији општине
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“,бр.24/2019), Општинско веће
општине Куршумлија на седници одржаној дана 05.11.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се допунска Листа са списком лица која остварују право на доделу
једнократне новчане помоћи, а по критеријумима утврђеним Одлуком о утврђивању
програма превазилажења стања изузетно лошег животног стандарда одређених категорија
становништва на територији општине Куршумлија и Програмом за превазилажења стања
изузетно лошег животног стандарда одређених категорија становништва на територији
општине Куршумлија, као и укупан износ потребних средстава.
II
Право на једнократну новчану помоћ имају повериоци у предузећима у државном
власништву над којима се спроводи поступак стечаја у трајању дужем од 3 године и у
којима је на основу података из Економско финансијског извештаја процена да стечајни
повериоци не би могли да намире своја потраживања у износу већем од 5% укупног
потраживања и то:
1. ШИК КОМЕРЦ КУРШУМЛИЈА
2. ДОО ШИК КОПАОНИК КУХИЊЕ-У СТЕЧАЈУ
3. ШИК КОПАОНИК АД У СТЕЧАЈУ
4. ШИК КОПАОНИК ЛЕСОНИТ ДОО У СТЕЧАЈУ
5. ШИК КОПАОНИК ПИЛАНА ДОО У СТЕЧАЈУ
6. ШИК КОПАОНИК ШПЕРАНА ДОО КУРШУМЛИЈА
7. КОПАОНИК-ЗАШТИТА ДОО КУРШУМЛИЈА
III
Утврђује се, закључно са даном 05.11.2019.године, додатан број корисника
једнократне новчане помоћи за 16 лица.
Утврђује се додатни износ потребних средстава за реализацију Закључка 2.484.372,95
динара и словима: два милиона четиристотине осамдесет четири хиљаде тристотине
седамдесет два динара деведесет пет пара.
IV

А који чине:
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1. Износ потребан за исплату Корисницима : 2.484.372,95 динара и словима: два
милиона четиристотине осамдесет четири хиљаде тристотине седамдесет два
динара деведесет пет пара.
2. Износ потребан за трошкове реализације исплате – банкарска провизија биће
наплаћена са позиције 472900 Једнократне помоћи – накнада за социјалну заштиту
из буџета.
V
Саставни део овог закључка чини листа са списком лица, бивших запослених у
поменутим предузећима којима су потраживања накнадно утврђена, који нису пријавили
потраживања у стечајном поступку, а поседују правноснажне пресуде за потраживања из
радног односа. Листа из ове тачке састављена је на основу захтева лица бивших
запослених који поседују правноснажне пресуде по основу потраживања, а не налазе се на
списку прибављеном од стране Агенције, пристигла након 11.10.2019.године, закључно са
даном 05.11.2019.године .
VI Oпштинско веће општине Куршумлија ће накнадно утврдити списак лица са
територије општине Куршумлија којима је егзистенцијално угрожен животни стандард, у
складу са Одлуком и Програмом.
VII Средства су обезбеђена у буџету општине Куршумлија, раздео 4 програм 0901
социјална и дечја заштита, програмсиких активности 0001 социјалне помоћи,
функционална класификација 090, позиција 17/1, економска класификација 472900
Једнократне помоћи – накнада за социјалну заштиту из буџета.
Општина Куршумлија ће опредељена наменска средстава, како је у Одлуци и Програму
наведено, исплатити на рачун лица која су остварила право на помоћ.
VIII Овај закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија и доставити
Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Број: II-02-145/2019-2, дана 05.11.2019.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц,с.р.
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