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ГОДИНА 2018        БРОЈ 28         КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

  
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 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011,  15/014, 25/2015 и 5/2018) и члана 18.Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће општине Куршумлија 
на седници одржаној дана 14.12.2018.године, донело је следећи: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УСВАЈА СЕ План зимског одржавања улица и општинских путева у 2018/2019 години 

на територији општине Куршумлија.  

II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
 Број: II-02-135/2018-6 
 У Куршумлији, 14.12.2018.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц,с.р. 
 

 

2. 

  

На основу члана 17, 18 и 19, Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. Закон и 9/2016 – 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Одлука УС) и члана 61. Статута општине Куршумлија (Сл. Лист општине Куршумлија бр. 22/08, 

8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/2018) општинско Веће општине Куршумлија дана 14.12.2018. 

доноси 

 

 ПРОГРАМ 

Трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине 

Куршумлија за 2019. годину 

 

 Члан 1 

 Утврђује се Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на 

територији општине Куршумлија за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), на следећи начин: 

План прихода 

 
ОПИС 

Планирана средства у 

буџету за 2019. годину 

1. Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима за 2019. годину 

5.000.000,00 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 5.000.000,00 

*закључно са 31.12.2018. године 

План расхода 

 
ОПИС 

Планирана средства за 2019. 

годину 

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 2.500.000,00 

1.1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Куршумлија 

2.500.000,00 

2. Остале активности у вези унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима 

2.500.000,00 

2.1 Израда саобраћајних полигона за едукацију деце у саобраћају 

итехничке документације 

1.600.000,00 

2.2. Превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја 

200.000,00 

2.2.1. Промотивни спотови, израда и емитовање – Учешће деце у 

саобраћају  и куповина флуоросцентних прслука, куповина 

сигурносних ауто седишта за бебе  и осталог матерјала у циљу 

повећања безбедности деце у саобраћају 

200.000,00 
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2.3. Куповина опреме за саобраћајно техничко опремање зона 

основних и средњих школа, вртића, улица, новом 

вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и опремом 

350.000,00 

2.3.1 Одржавање постојећих видео надзора на територији 

централног дела Куршумлије 

100.000,00 

2.4. Рад Савета за безбедност 250.000,00 

 

 Члан 2. 

Планом поправљања саобраћајне инфраструктуре предвиђено је следеће: 

Средства ће се реализовати путем добављача, који буде изабран кроз поступак јавном 

набавком, а према исказаним потребама општине. 

Остале активности у вези унапређења безбедности саобраћаја на путевима ће се 

реализовати реализацијом следећих активности на предлог Савета за саобраћај: 

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања подразумева следеће активности: 

- Израда саобраћајних полигона за едукацију деце у саобраћају и израда трхничке документације  

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја подразумевају 

следеће активности: 

- Промотивни спотови, израда и емитовање – Учешће деце у саобраћају  и куповина флуоросцентних 

прслука, сигурносних ауто седишта за бебе и осталог матерјала у циљу повећања безбедности деце у 

саобраћају  

-Промотивни спотови, израда и емитовање – Учешће деце у саобраћају 

-Промотивни спотови, израда и емитовање – Превенција против конзумирања алкохола у 

саобраћају 

Куповина опреме за саобраћајно техничко опремање зона основних и средњих школа, вртића, улица, 

новом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и опремом 

Одржавање постојећих видео надзора на територији централног дела Куршумлије 

 Рад Савета за безбедност подразумева следеће: 

-Накнаду члановима Савета 

 

 

 



Страна    319       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28          Датум: 14.12.2018.године 

Члан 3. 

Све активности предвиђене тачком 2. овог програма које се реализују подлежу посебној 

контроли и морају бити претходно или накнадно одобрене од стране Савета за саобраћај општине 

Куршумлија. 

                                                                  Члан 4. 

Уколико у току 2019. године не буду реализоване све активности предвиђене овим 

Програмом, средства остварена буџетом општине Куршумлија постају општи приход према 

Закону о буџетском систему. 

Члан 5.  

             Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији 

општине Куршумлија за 2019. годину ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ,,Службеном 

листу општине Куршумлија``. 

 

Број:II-02-135/2018-10  

Дана :14.12. 2018.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 

                                                                                                         Радољуб Видић дипл. ецц.с.р. 

3. 

На основу одредби члана 37. Одлуке о организацији општинске управе општине 

Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр.10/2017), а у вези са чланом 47. Анекса 

посебног колективног уговора за државне органе (Сл. гласник РС бр. 25/2015 и 50/2015 – Анекс, 

20/2018-58, 34/2018-108) Начелник Општинске управе доноси 

OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине Куршумлија 

У  Правилнику о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине Куршумлија број: III-

02-245 од 30.11.2017.године,  врше се следеће измене и допуне: 

 

Члaн 1. 

Мења се члан 4. Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине 

Куршумлија и сада гласи: 

„Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице; 
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2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове 

уже породице; 

3) здравствене рехабилитације запосленог; 

4) настанка теже инвалидности запосленог; 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице; 

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже 

породице; 

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у 

току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине просечне месечне зараде 

без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике; 

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних 

догађаја до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на 

доходак грађана; 

9) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике; 

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише до три просечне месечне зараде у 

Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, 

а на основу уредне документације; 

11) другу солидарну помоћ у складу са општим актом. 

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни партнер, 

деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог. 

У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на солидарну 

помоћ за члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9) остварује један запослени. 

Дужа болест у смислу става 1. тачка 1) овог члана постоји ако је запослени одсутан са рада 

најмање 60 дана непрeкидно због спречености за рад услед болести. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог 

члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету 

органа јединице локалне самоуправе, а највише до висине три просечне месечне зараде без пореза 

и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике. 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се породици 

и остварује се по захтеву члана породице који се подноси у календарској години у којој је 

наступила околност која је основ за исплату солидарне помоћи, највише до висине две просечне 

месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Породицу у смислу става 6. овог члана чине брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, 

усвојилац, усвојеник и старатељ. 
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Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска 

помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из 

области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 

О могућностима остваривања права из овог члана комисија расправља у сваком 

конкретном случају, на основу чега подноси предлог Начелнику општинске управе.“ 

Члан 2. 

Мења се члан 5. Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине 

Куршумлија и сада гласи: 

„Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова погребних 

услуга који су прописани одлуком о трошковима локалног комуналног погребног предузећа у 

месту сахране. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини 

приложених оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици 

Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике. 

Уколико се смртни случај десио на територији Републике Србије ван места пребивалишта 

запосленог, па је потребно извршити превоз ради сахране у место пребивалишта, породица 

остварује право на накнаду трошкова транспорта. 

Породица остварује право на накнаду трошкова транспорта из става 3. овог члана уколико 

се смртни случај десио ван територије Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, ако 

је запослени боравио на тој територији по захтеву послодавца ради обављања послова из 

надлежности послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена из одговарајућег осигурања. 

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује лице које 

поднесе доказ да је сносило трошкове погребних услуга. 

Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер запосленог и деца 

запосленог. 

О могућностима остваривања права из овог члана комисија расправља у сваком 

конкретном случају, на основу чега подноси предлог Начелнику општинске управе.“ 

Члан 3. 

Мења се члан 6. Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине 

Куршумлија и сада гласи: 

„Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга из члана 5 став 1. овог 

Правилника, у случају смрти члана уже породице, уколико то право није остварено по другом 

основу. 
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Сматра се да је право остварено по другом основу ако је члан уже породице био корисник 

пензије, запослени или осигураник самосталне делатности. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини 

приложених оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици 

Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа надлежног за 

послове статистике. 

Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се извод из матичне књиге 

умрлих и доказ о постојању сродства. 

Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни партнер и 

деца запосленог. 

О могућностима остваривања права из овог члана комисија расправља у сваком 

конкретном случају, на основу чега подноси предлог Начелнику општинске управе.“ 

Члaн 4. 

Члан 8. Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине Куршумлија 

брише се.  

Члaн 5. 

Члан 9. Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине Куршумлија 

брише се.  

Члaн 6. 

Члан 10. Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине Куршумлија 

брише се.  

Члан 7. 

 

У свему осталом Правилник о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине 

Куршумлија остаје непромењен. 

 

                                                                   Члан 8. 

 

 Изменe и допуне Правилника о сoлидaрној пoмoћи у општинској управи општине 

Куршумлија ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на  огласној табли општинске управе 

општине Куршумлија.      

 

Број: III-02-245/17-1 
Датум: 09.10.2018.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Миљан Радосављевић, дипл. правник,с.р. 
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4. 

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 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011,  15/014, 25/2015 и 5/2018) и члана 18.Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09),Општинско веће општине Куршумлија 
на седници одржаној дана 14.12.2018.године, донело је следећи: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I.       УСВАЈА СЕ Извештај о раду жалбене комисије општине Куршумлија у 
2017.години бр.III-02-132/2018-3 од 11.12.2018.године. 
 

II.  Закључак доставити: жалбеној комисији и архиви. 
 
 Број: II-02-135/2018-24 
 У Куршумлији, 14.12.2018.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц. с.р.  
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