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                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                         ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГОДИНА 2014 БРОЈ 3 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 

 На пснпву шлана 32.Закпна п ванредним ситуацијама(„Сл.гласник РС“ бр.111/09 и 

92/11), шлана 44.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), председник 

ппщтине Курщумлија, на предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације ппщтине 

Курщумлија,  дана 19.04.2014.гпдине дпнпси 

П Д Л У К У 

I.  

 ПРПГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на теритприји ппщтине Курщумлија пд 

19.04.2014.гпдине пд 15,00 шаспва. 

П б р а з л п ж е о е 

 На седници Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације ппщтине Курщумлија кпја је 

пдржана дана 19.04.2014.гпдине разматранп је стаое насталп на ппдрушју ппщтине 

Курщумлија услед пбилних падавина  и изливаоа река у граду и сепским насељима у 

прптеклих два  дана. 

 Накпн пбразлпжеоа кпманданта щтаба п нпвпнасталпј ситуацији и предузетим мерама 

у ппјединим пбластима, щтаб је предлпжип председнику ппщтине да дпнесе пдлуку п 

прпглащеоу ванредне ситуације за теритприју ппщтине Курщумлија. 

 На пснпву излпженпг дпнета је пдлука кап у дисппзитиву. 

  Брпј: I-87-1/014 
  У Курщумлији, 19.04.2014.гпдине 
  ППШТИНА КУРШУМЛИЈА 
         ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ, 
        Радпљуб Видић,дипл.ецц. 
 
 
 На пснпву шлана 34.став 1.ташка 10.Закпна п ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ 

бр.111/09) и шлана 14.Закпна п изменама и дппунама закпна п ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр.92/11) и на пснпву шлана 17.став 2.Уредбе п саставу и нашину рада щтабпва 

за ванредне ситуације, Опщтински щтаб за ванредне ситуације ппщтине Курщумлија на 

седници пдржанпј дана 19.04.2014.гпдине дпнпси 
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Н А Р Е Д Б У 

I. ЗАБРАОУЈЕ  СЕ  кприщћеое впде из градскпг впдпвпда за пиће и припремаое 

хране. 

II. Наредба ступа на снагу пдмах. 

III. Наредбу дпставити ЈКПД“Тпплица“Курщумлија и пбјавити у средствима јавнпг 

инфпрмисаоа и у „ Службенпм листу ппщтине Курщумлија“.  

  Брпј: I-87-4/014 
  У Курщумлији, дана  24.04.2014.гпдине 
  ППШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
                КПМАНДАНТ ППШТИНСКПГ ШТАБА 
                                       ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
                                      Радпљуб Видић, дипл.ецц 
 
 На пснпву шлана 34.став 1.ташка 10.Закпна п ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ 

бр.111/09) и шлана 14.Закпна п изменама и дппунама закпна п ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр.92/11) и на пснпву шлана 17.став 2.Уредбе п саставу и нашину рада щтабпва 

за ванредне ситуације, Опщтински щтаб за ванредне ситуације ппщтине Курщумлија на 

седници пдржанпј дана 25.04.2014.гпдине дпнпси 

З А К Љ У Ч А К 

I. УКИДА  СЕ  наредба пд 19.04.2014.гпдине кпјпм је забраоенп  кприщћеое впде 

из градскпг впдпвпда у Курщумлији за пиће и припремаое хране и ПДПБРАВА  

СЕ  несметанп кприщћеое впде из градскпг впдпвпда за пиће и припремаое 

хране. 

II. Овај закљушак ступа на снагу пдмах. 

III. Закљушак дпставити ЈКПД“Тпплица“Курщумлија и пбјавити у средствима јавнпг 

инфпрмисаоа и у „ Службенпм листу ппщтине Курщумлија“. 

  Брпј: I-87-11/014 
  У Курщумлији, дана  25.04.2014.гпдине 
  ППШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

                КПМАНДАНТ ППШТИНСКПГ ШТАБА 
                                       ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
                                      Радпљуб Видић, дипл.ецц 
 

 На пснпву шлана 32.Закпна п ванредним ситуацијама(„Сл.гласник РС“ бр.111/09 и 

92/11), шлана 44.Закпна п лпкалнпј сампуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), а на предлпг 

Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације ппщтине Курщумлија, председник ппщтине 

Курщумлија  дана 28.04.2014.гпдине дпнпси 
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П Д Л У К У 

I.  

 УКИДА СЕ ванредна ситуација на теритприји ппщтине Курщумлија уведена Одлукпм п 

прпглащеоу ванредне ситуације за теритприју ппщтине Курщумлија бр.I-87-1/014 пд 

19.04.2014.гпдине. 

II.  

 Ова Одлука ступа на снагу 28.04.2014.гпдине у 24,00 шаса и пбјавиће се у „Службенпм 

листу ппщтине Курщумлија“. 

  Брпј: I-87-14/014 
  У Курщумлији, 28.04.2014.гпдине 
  ППШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

              КПМАНДАНТ ППШТИНСКПГ ШТАБА 
                                                                                                                ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
                                                                                                                Радпљуб Видић, дипл.ецц 
     
На пснпву шлана 209, 2010 и 2012. Закпна п спцијалнпј защтити (Сл. гласник РС бр. 24/2011) 

шлана 19. Одлуке п услугама из пбласти спцијалне защтите у ппщтини Курщумлија (Сл. лист 

ппщтине Курщумлија бр. 3/2012), шлана 61. Статута ппщтине Курщумлија (Сл. лист ппщтине 

Курщумлија бр. 22/08, 8/09 и 7/2011) Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија дана 29.04.2014. 

дпнпси 

ПРАВИЛНИК 
П МЕРИЛИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И БЛИЖИМ УСЛПВИМА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ КПРИСНИКА И 

СРПДНИКА ПБАВЕЗНИХ НА ИЗДРЖАВАОЕ У ТРПШКПВИМА ППМПЋИ У КУЋИ ЗА ПСПБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТПМ  И СТАРА ЛИЦА 

 
Члан 1 

 У складу са ппзитивним закпнским прпписима, пвим Правилникпм утврђују се услпви 

за признаваое права на Ппмпћ у кући за пспбе са инвалидитетпм и стара лица, мерила и 

критеријуми за ушещће кприсника и оегпвих српдника пбавезних за оегпвп издржаваое у 

трпщкпвима услуга Ппмпћи у кући за пспбе са инвалидитетпм  и стара лица. 

Члан 2 

 У утврђиваоу пптреба кприсника ушествују радници Центра за спцијални рад, НВО, 

пднпснп спцијални радник, правник, спец.педагпг и психплпг пп пптреби.Ушещће ппјединих 

прпфила струшних радника зависи пд гпдина старпсти и здравственпг стаоа лица кпме се 

ппмпћ у кући пднпснп защтита пбезбеђује. 

Члан 3 
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 Струшни радници Центра за спцијални рад, НВО  пружају услуге спцијалнпг рада и  

ппмпћи у кући крпз снимаое живптних услпва и утврђиваоа пптреба, утврђиваоe услпва 

партиципације и других услуга спцијалнпг рада, зависнп пд пптреба. 

Члан 4 

 Ппмпћ у кући се пружа када је ппрпдишна ппдрщка недпвпљна или није распплпжива, у 

складу са идентификпваним индивидуалним пптребама пспба са инвалидитетпм и старих лица 

кпја услед немпћи или смаоених функципналних сппспбнпсти нису у стаоу да живе без 

ппмпћи других лица. 

 Правп на Ппмпћ у кући пбезбеђује се пспбама са инвалидитетпм, старим и 

изнемпглим, хрпнишнп пбплелим и другим лицима кпја нису у стаоу да се сама п себи старају, 

а нарпшитп лицима кпд кпјих је утврђена пптреба за негпм и ппмпћи пд стране другпг лица и 

немају српднике. 

 Кприсници услуге мпгу бити пспбе са инвалидитетпм, лица старија пд 60 гпдина кпја 

имају пгранишеоа физишких пднпснп психишких сппспбнпсти, живе сама и нису у стаоу да се 

старају п себи или живе са српдницима кпји нису у стаоу да им пруже адекватну ппмпћ. 

 Изузетнп, пву услугу мпгу пстварити и лица млађа пд 60 гпдина кпја не испуоавају 

услпве из претхпднпг става и тп: пспбе са инвалидитетпм, лица кпја имају закљушен угпвпр п 

дпживптнпм издржаваоу уз плаћаое пуне цене услуге и друга лица пп пцени Центра за 

спцијални рад уз плаћаое пуне цене услуге. 

 За пружаое ппмпћи у кући предуслпв је да лица кпја траже пву врсту ппмпћи имају 

пдгпварајуће стамбене услпве. 

Члан 5 

 Опщтина Курщумлија прганизује пријављиваое заинтереспваних лица кпја имају 

пптребу за ппмпћ у кући.у складу са реализацијпм прпјеката прекп Центра за Спцијални рад и 

НВО. 

Члан 6 

 Ппступак за пствариваое права на ппмпћ у кући ппшиое ппднпщеоем мплбе- захтева 

на прпписанпм пбрасцу Центра за спцијални рад или НВО за лице кпје заинтереспванп лице са 

пптребнпм дпкументацијпм. 

 Центар за спцијални рад и НВО пбрађују захтеве,  а затим Центар за спцијални рад 

дпнпси пдгпварајућу пдлуку п пствариваоу права на ппмпћ у кући на пснпву претхпднп 

прибављенпг мищљеоа Спцијалнпг савета ппщтине Курщумлије кпји Рещеоем фпрмира 

Председник ппщтине.  

Члан 7 

 Кап пптребну дпкументацију за признаваое права на ппмпћ у кући, у складу са пвим 

Правилникпм, заинтереспванп лице пбезбеђује: Извпд из Матишне коиге рпђених или 
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фптпкппију лишне карте, увереое- изјаву са ким живи у дпмаћинству, пптврду – дпказ п 

укупним месешним прихпдима дпмаћинства, дпказ п стамбенпм статусу, а пп пптреби и 

медицинску дпкументацију  (Рещеое фпнда ПИО или Центра за спциијални рад) идруге дпказе 

предвиђене у захтеву. 

Члан 8 

 Признаваое права на Ппмпћ у кући, висину ушещћа кприсника и шланпва оихпвпг 

ппрпдишнпг дпмаћинства у трпщкпвима пружаоа услуга ппмпћи у кући утврђује се у 

зависнпсти пд примаоа и прихпда дпмаћинства, а у складу са пвим критеријумима и 

мерилима, на захтев лица кпја траже признаваое пвпг права или пп службенпј дужнпсти на 

предлпг спцијалнпг радника. 

Члан 9 

 Укпликп српдник ппкрива трпщкпве ппмпћи у кући лицу са кпјим не живи у 

заједнишкпм дпмаћинству, цена услуга утврђује се закљушиваоем угпвпра п финансираоу 

услуга пптписаним пд стране Центра за спцијални рад и тпг српдника, ппд истим услпвима кап 

и за пстале кприснике. 

Члан 10 

 Ппмпћ у кући пбезбеђује се пбављаоем неппхпдних кућних ппслпва: пдржаваое 

хигијене дпмаћинства, набавке намирница, припремаое маоих пбрпка хране, ппмпћ у 

пдржаваоу лишне хигијене, ппмпћ у кретаоу, ппмпћ у набављаоу и узимаоу прпписних 

лекпва, ппмпћ или ппдстицаое у пбављаоу свакпдневних активнпсти, ппмпћ у пдласку кпд 

лекара, пдржаваое пдевних предмета, плаћаое рашуна и др.сервисних услуга. 

Члан 11 

 Кприсници и шланпви дпмаћинства ушествују у трпщкпвима ппмпћи у кући у зависнпсти 

пд висине месешних прихпда пп шлану дпмаћинства и тп: 

1. Прихпди пп шлану дпмаћинства пд 5.000,00 дп 7.500,00 динара, ушещћем пд 1.000,00 динара, 

2. Прихпди пп шлану дпмаћинства пд 7.500,00 дп 10.000,00 динара, ушещћем пд 1.500,00 

динара, 

3. Прихпди пп шлану дпмаћинства пд 10.000,00 дп 12.500,00 динара, ушещће пд 2.000,00 

динара, 

4. Прихпди пп шлану дпмаћинства прекп 12.500,00 динара, ушещће 2.500,00 динара. 

Изузетнп за једнпшлана дпмаћинства цензус-прихпд пп шланау дпмаћинства из ташке1. дп 6. 

предхпднпг става увећава се за 25%. 

Члан 12 

 У дпмаћинствима у кпјима су два шлана кприсници права ппмпћи у кући, 

партиципација се утврђује такп щтп се изнпс утврђене партиципације за једнпг шлана увећава 
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за пплпвину те партиципације, а исти на пснпву мищљеоа Спцијалнпг савета ппщтине 

Курщумлија мпгу бити и пслпбпђени партиципације. 

Члан 13 

 За лица кпја немају сппствених прихпда или су им прихпди маои пд 5.000,00 динара 

месешнп, а имају закпнске пбвезнике издржаваоа, ушещће српдника у трпщкпвима ппмпћи у 

кући утврђује се у изнпсу пд 10 % пд изнпса кпји би кприснику припада применпм Правилника 

п ушещћу српдника у издржаваоу кприсника права у спцијалнпј защтити („Сл.гласник РС“ 

бр.36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/01, 99/04, 100/04 и 10/06). 

Члан 14 

 Критеријуми и мерила за утврђиваое висине ушещћа кприсника и српдника у 

трпщкпвима услуга ппмпћи у кући усклађују се једнпм гпдищое, а најкасније пд 31. јануара 

текуће гпдине за ту гпдину. 

Члан 15 

 Ревизија права на ппмпћ у кући врщиће се щестпмесешнп, а на пснпву прихпда у 

претхпдна три месеца. 

Члан 17 

 Финансираое права ппмпћ у кући (плате радника, материјалне трпщкпве и др.) врщи 

се из средстава бучета ппщтине ппсебнп пдвпјена за пве намене, у складу са пдпбреним 

прпјектима ппщтине Курщумлија, Центра за спцијални рад, НВО и средстава пд ушещћа 

кприсника или српдника према критеријумима утврђеним пвим правилникпм. 

Члан 18 

 Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа а пбјавиће се у Службенпм листу 

ппптине Курщумлија. 

ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
БРПЈ: II-02-64-1/014 

Дана, 29.04.2014 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Радпљуб Видић, dipl.ecc.ср. 

 
 Нa oснoву шлaнa 17, 18 и 19 Закпна п безбеднпсти сапбраћаја на путевима (Сл. гласник 

РС бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-УС) и шлана 61. Статута ппщтине Курщумлија (Сл. 

лист ппщтине Курщумлија бр. 22/08, 8/09 и 7/2011) Опщтинскп веће ппщтине Курщумлија дана 

29.04.2014. дпнпси 

ПРOГРAM 
трoщeоa срeдстaвa у циљу унaпрeђeоa бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa тeритoриjи 

ппщтине Курщумлија зa 2014. Гoдину 
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Члан 1 

 Утврђује се Прoгрaм трoщeоa срeдстaвa у циљу унaпрeђeоa бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

нa тeритoриjи ппщтине Курщумлија зa 2014. гoдину (у дaљeм тeксту: Прoгрaм), на следећи 

нашин: 

Плaн прихoдa 

 OПИС Планирана 

средства у бучету 

за 2014. гпдину 

1. Прихoди oд нoвшaних кaзни зa прeкрщaje прeдвиђeнe прoписимa o 

бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa зa 2014. гoдину 

3.000.000,00 

2. Прeнeтa, нeутрoщeнa срeдствa  из прeтхoднe гoдине 4.795.080,00 

 УКУПНИ ПРИХOДИ 7.795.080,00 

 

План расхпда 

 OПИС Плaнирaнa 

срeдствa зa 

2014. гoд. 1. 

И 

Пoпрaвљaоe сaoбрaћajнe инфрaструктурe 6.000.000,00 

1.1. Пoпрaвљaоe сaoбрaћajнe инфрaструктурe нa тeритoриjи ппщтине 

Курщумлија 

6.000.000,00 

2. Oстaлe aктивнoсти у вeзи унaпрeђeоa бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa 

путeвимa 

605.000,00 

2.1. Aктивнoсти у циљу унaпрeђeњa сaoбрaћajнoг вaспитaњa и 

oбрaзoвaњa 

285.000,00 

2.1.1. Oргaнизoвaоe тaкмишeоa из oблaсти знaоa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

– кoнкурси зa щкoлe 

100.000,00 

2.1.2. Сaoбрaћajнa eдукaциja у нижим рaзрeдимa oснoвнe щкoлe, eдукaтивни 

мaтeриja 

185.000,00 

2.2. Прeвeнтивнo-прoмoтивнe  aктивнoсти из oблaсти бeзбeднoсти 

сaoбрaћaja 

120.080,00 

2.2.1 Прeвeнтивнo – прoмoтивнe aктивнoсти зaкуп oглaснoг прoстoрa 20.000,00 

2.2.3. Прoмoтивни спoтoви, изрaдa и eмитoвaоe – Ушeщћe дeцe у сaoбрaћajу 100.000,00 

2.3. Студиje, aнaлизe, eлaбoрaти и  прojeкти из oблaсти бeзбeднoсти 

сaoбрaћaja 

200.000,00 

2.3.1 Сaшиоaвaоe студиja, aнaлизa, eлaбoрaтa и прojeкaтa из oблaсти 

бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

200.000,00 

2.4. Teхнишкo oпрeмaоe jeдиницa сaoбрaћajнe пoлициje и других oргaнa 

нaдлeжних зa пoслoвe бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

1.100.000,00 

2.4.1. Нaбaвкa  и угрaдоa кaмeрa зa видeo нaзoр нa рaскрсницaмa 995.000,00 
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2.4.2. Нaбaвкa рaшунaрa и прaтeћe oпрeмe 100.000,00 

2.4.3. Нaбaвкa фoтoaпaрaтa 40.000,00 

2.4.4. Нaбaвкa шитaшa кaртицa зa сапбраћајне и впзашке дпзвпле 5.000,00 

2.5. Рaд Сaвeтa зa бeзбeднoст 90.000,00 

2.5.1 Ушeщћe нa сeминaримa, oбукaмa и сaвeтoвaоимa нa тeму бeзбeднoсти 

у сaoбрaћajу – кoтизaциje 

30.000,00 

2.5.2. Ушeщћe нa сeминaримa, oбукaмa и сaвeтoвaоимa нa тeму бeзбeднoсти 

у сaoбрaћajу – тр. смeщтaja 

30.000,00 

2.5.3. Ушeщћe нa сeминaримa, oбукaмa и сaвeтoвaоимa нa тeму 

бeзбeднoсти у сaoбрaћajу – тр. прeвoзa 

30.000,00 

 

Члан 2. 

 Плaнoм пoпрaвљaоa сaoбрaћajнe инфрaструктурe прeдвиђeнo je слeдeћe: 

Срeдствa  ћe  сe  рeaлизoвaти   путeм  JП  „Дирeкциja   зa  изгрaдоу   ппщтине Курщумлија“ и 

ЈКПД „Тпплица“  Курщумлија у oквиру oдржaвaоa, рeвитaлизaциje и изгрaдоe лoкaлних 

путeвa, улицa и oстaлe сaoбрaћajнe инфрaструктурe у склaду сa ппсебним Закљушцима Савета 

за сапбраћај ппщтине Кущрумлија, а према исказаним пптребама управљаша ппщтинских 

путева. 

Oстaлe aктивнoсти  у вeзи унaпрeђeоa  бeзбeднoсти  сaoбрaћaja  нa путeвимa  ћe сe 

рeaлизoвaти  реализацијпм следећих активнпсти на предлпг Савета за сапбраћај: 

Унaпрeђeоe сaoбрaћajнoг вaспитaоa и oбрaзoвaоa пoдрaзумeвa слeдeћe aктивнoсти: 

- Oргaнизoвaоe тaкмишeоa из oблaсти знaоa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja – кoнкурси зa щкoлe, 

- Сaoбрaћajнa eдукaциja у нижим рaзрeдимa oснoвнe щкoлe, eдукaтивни мaтeриjaл, 

Прeвeнтивнo-прoмoтивнe  aктивнoсти из oблaсти бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

пoдрaзумeвajу слeдeћe aктивнoсти: 

- Прeвeнтивнo – прoмoтивнe aктивнoсти – зaкуп oглaснoг прoстoрa, 

- Прoмoтивни спoтoви, изрaдa и eмитoвaоe – Ушeщћe дeцe у сaoбрaћajу 

- Прoмoтивни спoтoви, изрaдa и eмитoвaоe – Прeвeнциja прoтив кoнзумирaоa aлкoхoлa у 

сaoбрaћajу 

Студиje, aнaлизe, eлaбoрaти и  прojeкти из oблaсти бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

пoдрaзумeвajу слeдeћe aктивнoсти: 

- Сaшиоaвaоe студиja, aнaлизa, eлaбoрaтa и прojeкaтa из oблaсти бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

Ушeстoвaоe  у тeхнишкoм  oпрeмaоу  jeдиницa сaoбрaћajнe  пoлициje и других oргaнa 

нaдлeжних зa пoслoвe бeзбeднoсти сaoбрaћaja, пoдрaзумeвa нaбaвку слeдeћe oпрeмe и 

услугa: 

- Нaбaвку/пдржаваое  вoзилa зa oргaнeппщтине Курщумлија нaдлeжнe  зa пoслoвe сaoбрaћaja. 
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- Нaбaвку  и угрaдоу кaмeрa зa видeo нaзoр нa рaскрсницaмa и другим безбеднпсним ташкама. 

- Нaбaвку рaшунaрa и прaтeћe oпрeмe, 

- Нaбaвку фoтoaпaрaтa и друге ппреме за пптребе ппщтинскпг пргана надлежнпст за сапбраћај 

и сапбраћајне пплиције на теритприји ппщтине Кущрумлија, 

- Нaбaвку шитaшa кaртицa за сапбраћајне и впзашке дпзвпле 

Рaд Сaвeтa зa бeзбeднoст пoдрaзумeвa слeдeћe: 

- Нaкнaду шлaнoвимa Сaвeтa 

- Ушeщћe  нa сeминaримa,  oбукaмa  и сaвeтoвaоимa  нa тeму бeзбeднoсти  у сaoбрaћajу  – 

кoтизaциje, трoщкoви смeщтaja и трoщкoви путoвaоa 

Члан 3. 

 Све активнпсти предвиђене ташкпм 2. пвпг прпграма реализују се пп ппсебним 

Закљушцима Савета за сапбраћај ппщтине Курщумлија. 

Члан 4. 

 Укпликп у тпку 2014. гпдине не буду реализпване све активнпсти предвиђене пвим 

Прпгрампм, средства пстварена бучетпм ппщтине Курщумлија за пве намене пренпсе се на 

друге ппзиције из пвпг Прпграма на предлпг Савета за сапбраћај,  или се пренпсе у наредну 

гпдину.  

Члан 5. 

 Прoгрaм трoщeоa срeдстaвa у циљу унaпрeђeоa бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa 

тeритoриjи ппщтине Курщумлија зa 2014. Гoдину ступа на снагу данпм дпнпщеоа а oбjaвише се 

у „Службeнoм листу ппщтине Курщумлија“. 

ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Брпј:  II-02-64-4/2014 

Дана:  29.04.2014. гпдине 
 

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНСКПГ ВЕЋА 
Радпљуб Видић, dipl.ecc.с.р. 
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