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БРОЈ 35

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
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 превазилажења стања изузетно лошег животног стандарда
одређених категорија становништва на територији општине Куршумлија („Службени лист
општине Куршумлија“, бр. 24/ 2019) и Програма за превазилажење 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 27.12.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се потреба за превазилажење изузетно лошег животног стандарда грађана
који остварују право на доделу једнократне новчане помоћи, којима је егзистенцијално
угрожен животни стандард, у складу са циљем предвиђеним одредбама Одлуке о
утврђивању програма превазилажења стања изузетно лошег животног стандарда одређених
категорија становништва на територији општине Куршумлија и одредбама тачке 2. став К) у
оквиру поднаслова „ИЗВОР И ВИСИНА ПОМОЋИ“ Програма за превазилажење стања
изузетно лошег животног стандарда одређених категорија становништва на територији
општине Куршумлија.
II Циљ утврђивања права на једнократну новчану помоћ је превазилажење изузетно лошег
животног стандарда који имају следећи корисници:
-

Лица која су бивши запослени у предузећима на територији општине Куршумлија,
која су некада била у државном власништву и пословала са државним односно
друштвеним капиталом, над којима је у циљу намирења поверилаца покретан или је
још увек у току један од следећих поступака реорганизације:
А) над којима је отворен поступак стечаја на основу одредби члана 150-154 Закона о
стечају (Службени гласник РС бр. 104/09), за које су Одлуком УС Број Iуз-850/2010 од
12. јула 2012.године утврђено да нису у сагласности са Уставом Републике Србије, а
која су за основне делатности имала: делатност делатност у области модне
конфекције; пољопривредну производњу засновану на најмање 80 % обрадивог
пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија;
Б) над којима је спроведен поступак стечаја у потпуности, односно била су у поступку
реструктурирања, над којим због тога није спроведен поступак стечаја, а која су за
основне делатности имала: у области туризма на територији општине Куршумлија;
делатност у области металне индустрије на територији општине Куршумлија;
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В) над којима се спроводи поступак стечаја у трајању дужем од 3 године због
нерешених имовинско-правних односа 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, а која су за основне
делатности имала: делатност у области дрвне индустрије на територији општине
Куршумлија с тим да се тренутно не налазе у радном односу у државном предузећу
које се бави делатношћу дрвне индустрије.
Процена је да би реализацијом овог закључка био знатно побољшан животни стандард
Корисника.
III Закључак се, у складу са Програмом за превазилажење стања изузетно лошег животног
стандарда одређених категорија становништва на територији општине Куршумлија,
примењује на лица која буду евидентирана од стране представника предузећа на
територији општине Куршумлија – потенцијаних корисника помоћи, који ће бити
овлашћени да сачине адекватне спискове лица, а која испуњавају услове по критеријумима
из одељка II овогЗакључка и прикупе доказе захтеване овим закључком.
Одређују се следећи представници предузећа на територији општине Куршумлија –
потенцијаних корисника помоћи:
1. Владимир Нешовић, бивши запослени у предузећима на територији општине
Куршумлија, која су некада била у државном власништву и пословала са
државним односно друштвеним капиталом са основном делатности у области
металне индустрије;
2. Радослав Обрадовић, бивши запослени у предузећима на територији општине
Куршумлија, која су некада била у државном власништву и пословала са
државним односно друштвеним капиталом са основном делатности у области
туризма;
3. Слободанка Павловић, Биљана Гавриловић и Радољуб Пантовић, бивши
запослени у предузећима на територији општине Куршумлија, која су некада била
у државном власништву и пословала са државним односно друштвеним
капиталом са основном делатности у области модне конфекције;
4. Вујић Милибор и Љиљана Богдановић, бивши запослени у предузећима на
територији општине Куршумлија, која су некада била у државном власништву и
пословала са државним односно друштвеним капиталом са основном делатности
у области пољопривредне производње;
5. Александар Ераковић, Драгослав Лазић, Радослав Милић и Милан Радисављевић
бивши запослени у предузећима на територији општине Куршумлија, која су
некада била у државном власништву и пословала са државним односно
друштвеним капиталом са основном делатности у области дрвне индустрије;
IV

Критеријуми за остваривање права на једнократну новчану помоћ:
1. Да je лице било у радном односу код предузећа наведеног у члану II овог Закључка.
2. да та лица нису остварила неко право које проистиче из радног односа у тим
предузећима предсудом или другим надлежним државним органом којим су им
потраживања из радног односа у тим предузећима намирена у потпуности или делимично
(поводом овог критеријума општинска управа ће прибавити доказе од Основног суда месно
и стварно надлежног за подручје општине Куршумлија).
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3. да лице није остварило право у складу са програмом помоћи по неком другом
основу (тачка 2. под А) до Ј) у оквиру поднаслова „ИЗВОР И ВИСИНА ПОМОЋИ“ Програма за
превазилажење стања изузетно лошег животног стандарда одређених категорија
становништва на територији општине Куршумлија.
4. Да лице има пребивалиште на територији општине Куршумлија.
V Спискови лица са потребном пратећом документацијом, представници предузећа на
територији општине Куршумлија, који су овлашћени да пријаве и доказе прикупе, морају се
сачинити најкасније до 30.12.2019.године и доставити општинској управи општине
Куршумлија на даљу надлежност у циљу исплате средстава.
Уз сачињене спискове је потребно приложити следеће:
• Фотокопију/очитану личну карту;
• Фотокопију текућег рачуна лица које је остварило право на који ће се
извршитиисплата
Уколико сачињени спискови лица не садрже напред наведену пратећу
документацију, општина Куршумлија задржава право да за лице за које недостаје комплетна
документација, не исплати захтевану једнократну новчану помоћ.
Доказ да лица нису остварила неко право које проистиче из радног односа у тим
предузећима пред судом или другим надлежним државним органом којим су им
потраживања из радног односа у тим предузећима намирена у потпуности или делимично,
надлежни орган општине Куршумлија прибавиће од Основног суда месно и стварно
надлежног за подручје општине Куршумлија.
VI Укупан број корисника и предлог списка лица са територије општине Куршумлија којима
је егзистенцијално угрожен животни стандард који је утврђен у складу са условима из тачке
I и II овог Закључка, председник општине доставља општинском већу општине Куршумлија
у року од 3 дана након сачињавања и предаје истог општини Куршумлија.
VII

Висина помоћи Корисницима утврђена је у следећем износу:
1. Лицима која испуњавају китеријуме предвиђене тачком IV овог Закључка исплатиће
се износ од по 30.000,00 динара.
2. Износ потребан за трошкове реализације исплате – банкарска провизија биће
наплаћена са позиције 472900 Једнократне помоћи – накнада за социјалну заштиту из
буџета.

VIII 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 у укупном износу од 23.193.000,00 динара.
IX
Општина Куршумлија ће опредељена наменска средстава, како је у Одлуци и
Програму наведено, исплатити на рачун лица која су остварила право на помоћ.
X Овај закључак објавити у Службеном листу општине Куршумлија и доставити Одељењу за
локалну пореску администрацију, буџет и финансије.
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Број: II-02-210/2019-1
Дана:27.12.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.

2.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и
83/014-др.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 27.12.2019.године, донело је следећe:
РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Правилника о солидарној
помоћи у Општинској управи општине Куршумлија бр.III-02-245/17-2 од
27.12.2019.године.

II.

Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III.

Решење доставити: начелнику Општинске управе, служби буџета и архиви.
Број:II-02-210/2019-2
У Куршумлији, 27.12.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р.

САДРЖАЈ
1
2

Закључак о утврђивању потребe за превазилажење изузетно лошег животног стандарда
грађана који остварују право на доделу једнократне новчане помоћи 2
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о
солидарној помоћи у Општинској управи општине Куршумлија
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