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ГОДИНА 2022        БРОЈ 46                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1.   

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18, 111/21-др.закон), члана 66. Статута општине 

Куршумлија(„ Сл. лист Општине Куршумлија“ бр. 6/19), Одлуке Општинског већа општине 

Куршумлија број II-02-101/2022-16 од 20.09.2022.године, Општинско веће општине 

Куршумлија на седници одржаној дана  22.12.2022. године, доноси  

О Д Л У К У 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина и поступак исплате одобрених стипендија ученицима и 

студентима на територији општине Куршумлија за школску 2022/2023 годину, које 

ће се исплатити  из буџета општине Куршумлија, у оквиру позиције-Накнада из 

буџета за образовање-стипендије ученицима и студентима.  

2. На основу броја одобрених стипендија, а у складу са расположивим финансијским 

средствима у буџету општине  опредељеним за те намене утврђује се висина стипендије 

у следећим износима: 

а)  новчани месечни износ одобрене стипендије за ученике средњих школа, за текућу 

школску годину је 3.000,00 динара и исплаћиваће се у 10 једнаких месечних рата. 

б) новчани месечни износ одобрене стипендије за студенте и апсолвенте, за текућу 

школску годину је 5.000,00 динара и исплаћиваће се у 10 једнаких месечних рата за 

студенте, односно 4 једнаких месечних рата за апсолвенте.  

2. На основу ове Одлуке и списка ученика и студената који су остварили право на 

општинску стипендију, ученик који похађа средњу школу ван територије општине 

Куршумлија. односно студент, закључује уговор о стипендији с Општинским већем 

општине Куршумлија којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем 

стипендије. 

3. За ученике који похађају средње школе које су на територији општине Куршумлија, 

одобрену стипендију ће исплаћивати средње школе, а на основу уговора који ће се 

закључити између Општинског већа општине Куршумлија и средњих школа  којим се 

ближе уређују права и обавезе у вези са исплатом и коришћењем стипендије. 

4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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5. Одлуку доставити: Комисији за ученичке и студентске стипендије, рачуноводству и  

архиви. 

Број: II-02-143/2022-4 
У Куршумлији, 22.12.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Војимир Чарапић дипл. правник ср.  

2. 

 На основу члана 189. Закона о основама система образовања и  васпутања 
("Сл.гласник PC“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон, 6/2020 и 
129/2021) и члана 49-51. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник PC", 
бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 10/2019, 86/2019-др.закон, 
157/2020-др.закон, 123/2021-др.закон и 129/2021) и Правилника о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 
("Сл. гласник PC", бр. 87/2021), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној  
дана 22.12.2022.године, донело је 
 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ EKOHOMCKE ЦЕНЕ И УЧЕШЋA КОРИСНИКА 
У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ”СУНЦЕ” У КУРШУМЛИЈИ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком утврђује се висина економске цене и висина учешhа корисника у 
обезбеђивању средстава за оставаривање делатности у Предшколској установи "Сунце" 
Куршумлија, чији је оснивач општина Куршумлија. 
 

Члан 2. 
 
 Утврђује се висина економске цене, месечно по детету, за следеће програме и услуге: 
1. Економска цена програма васпитања и образовања у целодневном боравку за узраст 
од 0-5.5 година, утврђује се у висини од 23.000,00 динара месечно по детету. 
2. Економска цена припремног предшколског програма у целодневном боравку, 
утврђује се у висини од 18.630,00 динара месечно по детету. 
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из 
става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу. 
 

Члан 3. 
 
 Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20% и то: 
1. за целодневне облике рада за децу од 0-5,5 година, утврђује се у износу од 4.600,00 
динара месечно по детету; 
2. за целодневни облик рада за децу припремног предшколског програма, утврђује се у 
износу од 3.726,00 динара месечно по детету; 
 

Члан 4. 
 
 Кориснику услуга, обрачун за наплату врши се по утврђеној месечној цени у складу са 
чланом 3. ове одлуке. 
За дане одсуства корисник плaћa износ од 50%  од  утврђеног износа из члана 3.  ове одлуке. 
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У случају проглашења ванредне ситуације или елемептарне непогоде за дане одсуства 
детета услуга се не наплаћује. 
 У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекта и др.) уколико 
установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета 
услуга се не наплаћује. 

Члан 5. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“ а примењиваће се почевши од обрачуна за месец јануар 2023.године. 
 
 

О 6 р а з л о ж е њ е 
 

 Према члану 189. Закона о основана система образовања и васпитања средства за 
финансирање делатности установа у области предшколског васпитања и образовања 
утврђују се на основу економске цене за остваривање програма васпитања и образовања по 
детету. Економска цена обухвата све текуhе расходе по детету из свих извора финансирања, 
а ближе услове и мерила за утврђивање економске цене прописује министар. 
У складу са чланом 49. Закона о предшколском васпитању и образовању решење о висини 
економске цене по детету доноси оснивач, а родитељ, односно старатељ детета учествује у 
обезбеђењу средстава за остваривање делатности предшколске установе у складу са 
Законом. 
 На предлог Предшколске установе "Сунце", у складу с Правилником о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 
(„Сл.Fласник PC“,6p.146/2014.) и уз уважавање одређених специфчности утврђена је 
економска цена по детету. 

 
Број: II-02- 143/2022-5 
Датум: 22.12.2022. године  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                  Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 
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