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ГОДИНА 2022        БРОЈ 39                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 108. став 1. и 3.  и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“, број  6/2019),  Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 04.11.2022 . године донело је: 
З А К Љ У Ч А К  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 

Члан 1. 
 

  Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине 
Куршумлија за 2023. годину. 

Члан 2. 
 

Утврђује се  Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Куршумлија 
за 2023. годину. 

 
Члан 3. 

 
Јавна расправа о  Нацрту Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2023. годину 

спровешће се од 07.11.2022. године до  21.11.2022. године. 
 

Члан 4. 
 

Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ". 
 

Број: II-02-120/2022-7 
У Куршумлији, дана: 04.11.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                       Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

2.  
На основу члана 108. став 1. и 3.  и члана 110. Статута општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“, број  6/2019),  Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 04.11.2022 . године донело је: 

З А К Љ У Ч А К 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Члан 1. 

  Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Плана јавног здравља општине 

Куршумлија за период од 2023-2027. године. 

Члан 2. 

Утврђује се  Програм јавне расправе о Нацрту Плана јавног здравља општине 

Куршумлија за период од 2023-2027. године. 

Члан 3. 

Јавна расправа о Нацрту Плана јавног здравља општине Куршумлија за период од 

2023-2027. године  спровешће се од 07.11.2022. године до  21.11.2022. године 

Члан 4. 

Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Куршумлија ". 

Број: II-02-120/2022-8 
У Куршумлији, дана: 04.11.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                       Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

3. 
 
На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/2007 и 

83/2014 - др.закон), члана 66.Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија 
бр. 6/19), члана 3. став 1. тачка 12) и одредби Уредбe о управљању капиталним пројектима 
(„Службени гласник РС”, број 51/2019-5), Општинско веће општине Куршумлија доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Куршумлија 
 
1. Образује се Комисија за капиталне инвестиције општине Куршумлија (у даљем 

тексту: Комисија). 
 
2. Задатак Комисије је да врши потврду стратешке релевантности капиталних 

пројеката, усваја листу капиталних пројеката који су успешно оцењени и прошли 
преимплементациону фазу, осигурава усклађеност између различитиг извора финансирања 
у фазама припреме и имплементације пројекта , за капиталне пројекте које оцени да је 
неопходно даје налог за израду плана рационализације пројекта, усваја коначну листу 
приоритетних и спремних капиталних пројеката, врши рангирање припремљених 
капиталних пројеката на основу стратешке релевантности, степена припремљености и 
оцене изводљивости, представља развојним партнерима планове за реализацију пројеката 
са листе приоритетних пројектних идеја и листа припремљених пројеката и разматра 
предлоге развојних партнера у вези са овим пројектима, одобрава план рационализације 
капиталног пројекта и сагледава завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту, као 
и обавља све друге неопходне послове везане за планирање, праћење и реализацију осталих 
пројеката који имају вредност испод вредности капиталног пројекта мале вредности, а који 
могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за 
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буџетску и наредне две фискалне године, а све у складу са важећом уредбом којом се уређују 
капитални пројекти и другим важећим прописима који уређују ову материју. 

 
3. Поред задатка из тачке 2. ове одлуке, Комисија има задатак да унапређује и 

константно развија систем за управљање капиталним инвестицијама, како би се на 
јединствен начин пратиле капиталне инвестиције на нивоу општине Куршумлија. 

 
4. У Комисију се именују: 
 
1) за председника, Војимир Чарапић, дипл.правник, председник општине 

Куршумлија; 
2) за заменика председника: 
− Дејан Ловић, инж.машинства, заменик председника општине Куршумлија; 
 
3) за чланове и заменике: 
− Миљан Радосављевић, дипл.правник, члан; 
− Јовица Ђиновић, дипл.инж.пољопривреде, заменик члана; 
− Снежана Радовић, дипл.економиста, члан; 
− Наташа Ђуровић, дипл.инж.грађевине, заменик члана; 
− Стефана Милићевић дипл.инж.грађевине, члан; 
− Данијела Марковић, мастер инг. архитектуре, заменик члана; 
− Јовановић Владан, дипл.правник, члан; 
− Милица Видић, дипл.правник, заменик члана; 
− Младен Гилић, дипл.инж.грађевине, члан; 
− Дејан Васиљевић, дипл.инж.грађевине, заменик члана; 
− Мирослав Радовановић, дипл.инж.грађевине, члан; 
− Љубиша Гајић, дипл.инж.грађевине, заменик члана; 
− Сунчица Несторовић, дипл.економиста, члан; 
− Драган Вукоичић, дипл.правник, заменик члана. 
 
5. Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља орган општинске 

управе надлежан за послове финансија – Одељење за буџет и финансије. 
 

6. Комисија локалне самоуправе доноси пословник о раду којим ближе одређује 
начин свог рада и одлучивања. 

 
7. Овo Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија”. 
 
Број II-02-120/2022-10 
У Куршумлији, 04.11.2022.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА             
                                              Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

4.  
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 66.Статута општине Куршумлија 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/19), члана 18.Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09) и члана 11. Правилника о начину и поступку 
додељивања једнократне новчане помоћи(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.19/16), 
Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 04.11.2022.године, донело 
је следећe: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за доделу једнократних новчаних помоћи у општини 

Куршумлија 
 

 
I.       ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу једнократних новчаних помоћи у општини 

Куршумлија (у даљем тексту: комисија) у следећем саставу: 
 
1. Дејан Ловић, заменик председника општине – председник комисије, 
2. Др. Биљана Петровић – члан, 
3. Jовица Ђиновић – члан, 
4. Радица Јовић Јевтић, – члан, 
5. Наташа Миленковић - члан. 

 
II.  Задатак комисије је да спроведе поступак у складу са Правилником о начину и 

поступку додељивања једнократне новчане помоћи („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.19/16), састави Извештај и исти достави Општинском већу 
општине Куршумлија на даљи поступак на основу Правилника. 

 
III.       Ово решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
IV.  Решење доставити: именованима и архиви. 

 
 Број: II-02-120/2022-11 
 У Куршумлији, 04.11.2022.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                Војимир Чарапић,дипл.правник ср. 

5. 
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 

Гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020 -  др. закон), а на предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја 

на путевима на територији локалне самоуправе Куршумлија бр. II-02-97/2022-1 од 

07.09.2022. године и позитивног Мишљења Агенције за безбедност саобраћаја ИСА број: 

П764-1/2022-5 од 12.09.2022. године, Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 04.11..2022. године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 
самоуправе Куршумлија за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) 

утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска 

средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским 
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прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима. 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 

Гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020 -  др. закон), средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету 

локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину у висини од 8.500.000,00 динара, од чега 

8.500.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, и биће усмерена на 

спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни 

део овог Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на 

принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која 

обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија до нивоа 

реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности 

реализују се према степену приоритета које одреди Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија. 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима и чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Програм 

Агенцији на сагласност путем ИСА апликације (уколико Агенција за безбедност саобраћаја 

не да другачије инструкције). 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020), 

користиће се за мере и активности описане у табелама.  

Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1 Изградња пешачких -Изградња пешачких  2.500.000,00 НК Савет за БС, 
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стаза - тротоара стаза – тротоара 
(ул.Р.М.Само, 
ул.Косанчић Ивана, 
ул.Светог Саве, 
ул.16.фебруар, ул.Бранка 
Радичевића) 

ЈП за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта 

2 Додатно осветљење - У зонама у којима се 
крећу деца на путу од 
куће до школе извршиће 
се додатно осветљавање 
на ризичним деоницама 
(ул.Топличка, 
ул.Карађорђева) 

 250.000,00 НК Савет за БС, 

ЈП за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта 

3 Заштитне ограде и 
саобраћајна опрема 
 
 
 

-Набавка и уградња 
заштитних и еластичних 
одбојних ограда (ул.Вука 
Караџића, ул.Топличка, 
ул.Цара Лазара, 
ул.Косовска, ул.Стевана 
Првовенчаног); 
-Постављање принудних 
успоривача саобраћаја и 
саобраћајне вертикалне 
сигнализације (ул.Вука 
Караџића, ул.Бранка 
Радичевића, ул.Косовска, 
село Грабовница) 

 1.500.000,00 НК Савет за БС, 
ЈП за 

уређивање 
грађевинског 

земљишта 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Рад савета 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1 За потребе чланова 
Савета 

Семинари; Учешће на 

стручним скуповима; 

Надокнаде за рад чланова 

 500.000,00 НК Савет за 
БС 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
 
 
 
 
 
 
Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1 Едукација деце Организација едукација и 
учешће познатих лица у 
едукацијама са циљем 
промоције БС 

 200.000,00 НК Савет за 
БС 

2 Трибине за младе Едукативне трибине за 
младе које се реализују од 
стране особа са 
инвалидитетом 
задобијеним у СН 

 250.000,00 НК Савет за 
БС 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1 Промотивни спотови Израда и емитовање 
спота 

 100.000,00 НК Савет за 
БС 

2 Дечја аутоседишта Куповина дечјих 
аутоседишта и 
организација обуке за 
правилну употребу 

 400.000,00 НК Савет за 
БС 

3 Пажљивкова смотра Организација и 

реализација такмичења 

Куповина флоросцентних 
прслука и осталог 
материјала 

 650.000,00 НК Савет за 
БС 

4 Едукативни постери За школе, вртће, ауто 
школе, домове здравља са 
порукама о безбедном 
учествовању у саобраћају 

 50.000,00 НК Савет за 
БС 

5 Промотивни 
материјали за 
трактористе и теретна 
возила 

Набавка материјала 
(флоросцентни прслуци, 
ротациона светла, табле 
за спора возила, рукавице, 
мајице са 
ретрорефлектујућим 
елементима за возаче) 

 400.000,00 НК Савет за 
БС 

6 Промотивни 
материјали за 
мотоциклисте и 
мопедисте 

Набавка материјала 
(флоросцентни прслуци,  
кациге и др) 

 100.000,00 НК Савет за 
БС 

7 Промотивни 
материјали за младе 

Набака промо материјала 
(мајице, беџеви и др….) 

 100.000,00 НК Савет за 
БС 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
 

Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1 Стратегија безбедности 

саобраћаја и Акциони 

план безбедности 

саобраћаја на путевима 

Израда Стратегије и 

Акционог плана 

безбедности саобраћаја на 

путевима 

 1.000.000,00 НК Савет за 

БС 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 

самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Број: II-02-120/2022-17 

У Куршумлији, дана 04.11.2022.године.      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

             Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
1 Закључак о спровођењу јавне расправе … 628 
2 Закључак о спровођењу јавне расправе … 628 
3 Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине 

Куршумлија … 629 
4 Решење о именовању Комисије за доделу једнократних новчаних 

помоћи у општини Куршумлија … 631 
5 Програм за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. 
годину … 631 

    
    
    
    
 

 
    

 

 

Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

     
1 

Опремање ватрогасне 
јединице у 
Куршумлији 

Набавка опреме за 
техничке интервенције 
ватрогасне јединице у 
Куршумлији (ручни 
хидраулични развални 
апарат и др.) 

 500.000,00 НК Савет за БС, 
Одељење за 
ВС 
Прокупље - 
ВЈ 
Куршумлија 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада Финансијска 
средства 

Проценат по 
областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре   4.250.000,00            50% 
Рад савета      500.000,00              5,88% 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања      450.000,00              5,29% 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности 
саобраћаја 

  1.800.000,00            21,18% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја   1.000.000,00            11,76% 
Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних 
за послове безбедности саобраћаја 

     500.000,00              5,88% 

                                                                                                                                                                  УКУПНО:      8.500.000,00               
100% 


