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ГОДИНА 2020        БРОЈ 43                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

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 

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

111/2020-2 од 28.07.2020. године, Општинско веће општине Куршумлија, дана 28.07.2020. 
године доноси 

О Д Л У К У 

1. НАЛАЖЕ СЕ  отварање објекта „Чаролија“ у Предшколској установи „Сунце“ и пријем 
уписане деце, почевши од 03.08.2020. године, у складу са расположивим просторним 
капацитетима и људским ресурсима са највише до 50% законом прописаних 
норматива. 

2. Приликом пријема уписане деце у објекту „Чаролија“ биће примењиване све 
хигијенско-санитарне мере 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 „Чаролија“ за пријем уписане деце, извршити дезинфекцију 
комплетног објекта „Чаролија“ од стране овлашћене институције, односно Института 
за јавно здравље Ниш. 

4. Пријем уписане деце у Предшколској установи „Сунце“ биће извршен тек након 
добијања резултата брзог теста на антитела, којем ће бити подвргнути сви запослени 
у Предшколској установи „Сунце“. 

5. У Предшколској установи „Сунце“ у објекту „Сунце“ због пуцања водоводних цеви, 
пријем уписане деце биће извршен након завршетка радова на инвестиционом 
одржавању водоводно-канализационе мреже у објекту „Сунце“. 

6. Родитељи/други законски заступници (стараоци), чија су деца уписана, а немају 
могућност похађања програма васпитно-образовног рада у Шредшколској установи 
„Сунце“, због епидемије изазване вирусом COVID – 10, ослобађају се обавезе плаћања 
услуга Предшколске установе „Сунце“. 

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

 
 Број: II-02-62/2020-1 
 У Куршумлији, 28.07.2020. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                            
                                                                            Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 

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. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине 
Куршумлија“, бр. 6 од 05.03.2019. године), а на основу Закључка општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Куршумлија број II-87-111/2020-1 од 28.07.2020. године, 
председник општине Куршумлија доноси, 
 

О  Д  Л  У  К  У 
o укидању ванредне ситуације на делу територије 

општине Куршумлија 
 

1. Укида се ванредна ситуација, на делу територије општине Куршумлија, у следећим 
Месним заједницама: Барлово, Дединац, Пепељевац, Кастрат, Косанчић Иван, Рударе, 
Пролом, Рача, Иван Кула, Добри До, Дегрмен и Мердаре, која је проглашена због 
наступања обилних кишних падавина и поплава Одлуком председника општине 
Куршумлија, број II-87-31/2020 од 24.06.2020. године, јер су на наведеној теритотији 
престали разлози њеног проглашења. 

2. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Куршумлија у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018). 

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког управног 
округа, 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 биће објављена у Службеном листу 
општине Куршумлија.          

 
Број: II-87-31/2020-1 
У Куршумлији, 
Дана: 28.07.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Радољуб Видић, дипл.ецц.ср. 
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