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ГОДИНА 2021        БРОЈ 20                    КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

 На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и 
начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 27/2020) и члана 
105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 
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 бр. II-87-34/2021-1 од 
27.05.2021. године, Општинско веће општине Куршумлија, дана 28.05.2021. године доноси 

 
О Д Л У К У 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност да се васпитно-образовни рад у Предшколској установи „Сунце“ 
организује на начин као и у годинама пре избијања епидемије изазване вирусом 
COVID-19, односно спајањем васпитно-образовних група, тако да број деце у спојеној 
групи буде до Законом прописаних норматива, а због повољне епидемиолошке 
ситуације на територији општине Куршумлија и коришћења годишњих одмора од 
стране запослених за време школског летњег распуста. 

2. У Предшколској установи „Сунце“, биће примењиване хигијенско-санитарне мере које 
се иначе примењују ради сузбијања ширења заразне болести изазване вирусом 
COVID-19. 

3. Свакодневно пре доласка у вртић родитељ има обавезу да детету измери 
температуру, а себи и приликом довођења и приликом преузимања детета из 
предшколске установе и да у случају повишене температуре не доводи дете у вртић и 
о томе обавести вапитача. 

4. Уз сагласност родитеља/старатеља другог законског заступника, деца у пратњи 
васпитача могу да изађу из објекта вртића ради развијања нових знања учешћем у 
заједници (посета библиотеци, школи, пошти и другим иституцијама локалне 
средине). 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу 
општине Куршумлија. 

6. Одлуку доставити: ПУ „Сунце“ и архиви. 
 
 Број: II-02-41/2021-1 
 У Куршумлији, 28.05.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                            

                                                                            Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 
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