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ГОДИНА 2023        БРОЈ 3                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/014-
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 66.Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019), и члана 18.Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 ), Општинско веће општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 01.02.2023.године,  донело је следеће: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијски план Дома здравља Куршумлија за 
2023.годину бр.49 од 09.01.2023.године. 

 
II. Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
III. Решење доставити:  Дому здравља Куршумлија, Служби буџета и архиви. 

 
 Број: II-02-8/2023-2 
 У Куршумлији, 01.02.2023.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                 Војимир Чарапић,дипл.правник ср 

2. 
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС'', број 10/16), и 

члана 66. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 

6/2019), Општинско Веће општине Куршумлија, на седници одржаној дана 01.02.2023. 

године донело је: 

OДЛУКУ О ДОПУНИ  

ПРАВИЛНИКA o одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија 

Члан 1. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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У Правилнику о  одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија“, број 2/2017 и 30/2018) врши се следећа допуна: 

У члану 22.  допуњује се став  5 и гласи:  

   „Пре разматрања поднетих предлога, чланови комисије су дужни да потпишу изјаву о 

непостојању сукоба интереса у вези са подносиоцима предлога програма, односно изузимају 

се из рада комисије уколико такав интерес постоји. У случају да се члан комисије изузме из 

рада, председник општине ће посебним решењем именовати новог члана комисије .“ 

Члан 2. 

У свему осталом Правилник о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија 

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 2/2017 и 30/2018) остаје непромењен. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број:II-02-8/2023-8 
У Куршумлији, дана 01.02.2023.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                              Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

3. 
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-02-6/2023-1 од 24.01.2023. 

године, и позитивног Мишљења Агенције за безбедност саобраћаја број: П764/2023-4 од 

27.01.2023. године, Општинско веће општине Куршумлија на  седници одржаној дана 

01.02.2023. године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе Куршумлија за 2023. годину 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
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Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2023. 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 

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 2023. годину у висини од 12.800.000,00 динара, од чега 

12.800.000,00 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. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

 
Р. бр. 

Мер
а 

 
Активност 

 
Рокови 

Финансијска 
средства 

Извори 
финансирањ а 
(*) 

Одговорни 
субјекти 

1. Изградња пешачких стаза - 

тротоара 

Изградња пешачких стаза 

– тротоара 
(ул.Вука Караџића, 
ул.Р.М.Само, ул.Косанчић 
Ивана, ул.Светог Саве, 
ул.16.фебруар, ул.Бранка 
Радичевића) 

  
4.650.000,00 

НК Савет за БС,ЈП 

за уређивање 

грађевинског 

земљишта 

2. Пројекти Израда пројектне 
документације 
техничког 
регулисања 
саобраћаја - израда 
пројеката којим се 
уређује обележавање 
саобраћајне 
сигнализације 
(оп.путеви Саставци – 
Зебице, Пепељевац – 
Барлово, Спанце – 
Тмава) 

  
250.000,00 

НК Савет за БС, 

ЈП за 

уређивање 

грађевинск

ог 

земљишта 

3. Заштитне ограде и 

саобраћајна опрема 

Набавка и уградња, 
ул.Вука Караџића ОШ 
Дринка Павловић, 
ул.Косовска ПУ Сунце, 
ул.Топличка ОШ Милоје 
закић, ул.Карађорђева 
средња школа РЈ Сеља, 
ул.Дринке Павловић, 
ул.Косте Војиновић, 
ул.Стевана Биничког, 
ул.др.Хаџића 

  
1.500.000,00 

НК Савет за БС, 

ЈП за 

уређивање 

грађевинск

ог 

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 

финансирањ а 

(*) 

Одговор

ни 
субјект

и 

1. Рад чланова Савета Учешће на стручним скуповима; 

- Надокнаде за рад чланова 

  
500.000,000 

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 

финансирањ а 

(*) 

Одговорни 

субјекти 
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1. 

 

 

Изградња школских полигона, 

прилаза и платоа 

 

Изградња школских полигона, 

прилаза и платоа са пратећом 

сигнализацијом за 

едуковање деце у понашању у 

саобраћају (ОШ“ Милоје Закић“, 

ПУ „Сунце“) 

  

 

1.750.000,00 

 

 

НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

ЈП за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта 

2. Едукација деце Предавања на тему- Безбедност 

саобраћају у основним и средњим 

школама 

 200.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

саобраћајна 

полиција 

*-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: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

 

Р. бр. 

 

Мера 

 

Активност 

 

Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирањ 

а (*) 

Одговорни 

субјекти 

1. Промотивни 

материјали за 

угрожене категорије 

учесника у саобраћају 

Набавка материјала 

(флоросцентни прслуци, 

ротациона светла, табле за 

спора возила, рукавице, мајице 

са ретрорефлектујућим 

елементима за возаче) 

  

200.000,00 

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

 

Р. 

бр. 

 

Мера 

 

Активност 

 

Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирањ 

а (*) 

Одговорни 

субјекти 

1. Набавка drager Drug 

test 5000 (уређај за 

уврђивање 

присутности дрога) 

Набавка тестова за 

утврђивање присутности 

наркотика код возача 

  

800.000,00 

 

НК 

Савет за 

саобраћај, 

Управа 

саобраћејне 

полиције 
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2. Набавка опреме за 

потребе хитне 

медицинске службе ДЗ 

Куршумлија која делује 

након саобраћајне 

незгоде 

Набавка лекарске торба, 

торбе за медицинске сесте, 

торбе за трауму, 

дванаестоалкални 

портабилни ЕКГ апарат, боца 

за кисеоник, колири за 

имобилизацију вратног дела 

кичменог стуба, прслук за 

имобилизацију и извлачење 

повређеног и друга опрема за 

деловање у саобраћајним 

незгодама 

  

2.000.000,00 

 

НК 

Савет за 

саобраћај,Дом 

здравља-хитна 

служба 

*-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 

финансирањ 

а (*) 

Одговорни 

субјекти 

1. Израда Стратегије 

безбедности саобраћаја 

и Акциони план 

Израда стратешких и 

акционих докумената 

ради квалитетног 

стратешког управљања 

01.03.20 

23- 

01.11.20 

23 

 

500.000,00 

НК Савет за БС 

2. Одржавање локалне базе 

података 

Ажурирање гео-

просторних и 

атрибутивних 

података ради 

квалитетног 

система 

безбедности 

 450.000,00   

 

*-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 6.400.000,00 50% 

Рад савета 500.000,00 3,90% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 1.950.000,00 15,23% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 200.000,00 1,56% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја 

2.800.000,00 21,90% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 950.000,00 7,41% 

 

УКУПНО: 12.800.000,00 100% 
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Број:II-02-8/2023-9 
У Куршумлији, 01.02.2023.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 

4. 
ЦЕНОВНИК ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА И ОСТАЛИХ РАДОВА  НА ДЕЛОВИМА  ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА НА 
КОЈИМА ЈЕ ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 

1. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ, ШЉУНЧАНИХ И ЗЕМЉАНИХ КОЛОВОЗА  
И ТРУПА ПУТА 

р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Количина 

Цена по 
јединици 
мере 

 

без ПДВ-а 
Укупан 
износ без 
ПДВ-а 

   

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

1.1. 
 

Машински ископ земље II и III   
категорије ровокопачем.  Обрачун по 
м3 ископа у самониклом стању.   

        

а)  са одбацивањем на страну  м3  100,00  

б)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 1км 

м3  250,00  

в)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 3км 

м3  320,00  

1.2. Машински ископ земље II и  III 
категорије булдозером са гурањем до 
60м. Обрачун по м3 ископа у 
самониклом стању.  

м3  70,00  

1.3. Машински ископ земље IV категорије 
булдозером са гурањем до 60м.  
Обрачун по м3 ископа у самониклом 
стању.  

м3  110,00  

1.4. Машински ископ земље IV и V 
категорије пикамером.    Обрачун по м3 
ископа у самониклом стању.   

    

а)  са одбацивањем на страну м3  400,00  

б)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 1км 

м3  480,00  

в)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 3км 

м3  600,00  

1.5. Разривање шљунчаног застора ријачем 
у слоју од 10- 20цм, са  грубим 
планирањем коловоза уз одбацивање 
запрљаног земљаног материјала ван 

м2  20,00  
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коловоза и финим планирањем 
коловоза постојећим разривеним 
материјалом уз сабијање 
виброваљком. Обрачун по м2 фино 
распланираног планираног коловоза. 

1.6. Разривање шљунчаног застора ријачем 
у слоју од 10 до 20цм са  грубим 
планирањем коловоза уз одбацивање 
запрљаног земљаног материјала ван 
коловоза. Обрачун по м2 планираног 
коловоза. 

м2  15,00  

1.7. Уређење постојећег коловоза 
грејдером у шљунковитом материјалу 
(фино  планирање постојећег 
коловоза). Обрачун по м2 уређеног 
коловоза. 

    

а) са извршеним сабијањем 
виброваљком 

м2  20,00  

б) без сабијања виброваљком                                               м2  15,00  

1.8.   Израда одводних јаркова у земљи III и 
IV категорије, машинским путем  
трапезастог облика профилисаном 
кашиком, дим (0,3 + 0,7)/2 х 0,6. 
Обрачун по м3 извршеног ископа у 
самониклом стању.  

    

а)  са одбацивањем земље на страну м3  200,00  

б)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 1км  

м3  320,00  

в)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 3км 

м3  380,00  

1.9. Израда одводних јаркова у земљи III и 
IV категорије, машинским путем  
троугластог  облика  грејдером дим 
(0,7 х 0,6 /2). Обрачун по м3 извршеног 
ископа у самониклом стању. 

    

а)  са пребацивањем  земље на банкину м3  100,00  

б)  са утоваром и одвозом на с.т.д. до 
1км 

м3  290,00  

в)  са утоваром и одвозом на с.т.д. до 
3км 

м3  350,00  

1.10. Прочишћавање  одводних јаркова 
машинским путем, трапезастог облика 
профилисаном кашиком,  дим (0,3 + 
0,7)/2 х 0,6, запуњености до 50%. 
Обрачун по м1 прочишћеног канала 

    

а)  са одбацивањем земље на страну м1  50,00  

б)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 1км 

м1  90,00  

в)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 3км 

м1  120,00  

1.11. Прочишћавање  одводних јаркова 
машинским путем, троугластог  
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облика  грејдером дим (0,7 х 0,6 /2), 
запуњености до 50%. Обрачун по м1 
прочишћеног канала. 

а)  са пребацивањем  земље на банкину м1  50,00  

б)  са утоваром у возило и одвозом на 
с.т.д. до 1км 

м1  80,00  

в)  са утоваром и одвозом на с.т.д. до 
3км 

м1  100,00  

1.12. Машинско чишћење наноса и осулина 
са коловоза. Ценом је обухваћено 
прикупљање земљаног материјала из 
одрона, са пребацивањем на страну 
или утоваром и одвозом. 
 

    

а) Обрачун по радном часу ефективног 
рада утоварне машине, са 
пребацивањем  земље на страну. 

час  6500,00  

б) Обрачун по м3 прикупљеног 
земљаног материјала са извршеним 
одвозом на с.т.д. до 1км  

м3  250,00  

в) Обрачун по м3 прикупљеног 
земљаног материјала са извршеним 
одвозом на с.т.д. до 3км  

м3  300,00  

1.13. Утовар и одвоз вишка материјала на 
депонију 

    

а) удаљености до 1км  м3  220,00  

б) удаљености до 3км м3  290,00  

в) удаљености до 5км м3  350,00  
1.14. 

  
Рад радника на обављању разних 
земљаних радова ручним путем. Радни 
час радника одговарајуће 
квалификације обрачунаваће  се према 
просечним грађевинским нормама за 
одговарајућу позицију рада.  

    

а) рад радника Р II час  450,00  

б) рад радника Р III   час  550,00  

в) рад радника Р IV   час  600,00  

1.15. Набавка каменог материјала IV и V  
категорије са локалног позајмишта 
задовољавајућег квалитета и 
одговарајуће крупноће зрна. 

м3  100,00  

1.16. Припрема каменог материјала IV и V  
категорије (ископ камена багером или 
булдозером са риперовањем) на 
локалном позајмишту задовољавајућег 
квалитета и одговарајуће крупноће 
зрна. 

м3  180,00  

1.17. Уситњавање каменог материјала на 
локалном позајмишту мобилном 
дробилицом,  крупноће зрна од 0 до 
60мм. Обрачун по м3 дробљеног 
камена у збијеном стању. 

м3  140,00  
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1.18. Поправка оштећене коловозне 
конструкције каменим материјалом из 
локалног позајмишта. Обрачун по м3  
уграђеног материјала. Цена обухвата: 
утовар каменог материјала са 
локалног позајмишта или дробилице, 
разастирање грејдером и сабијање 
виброваљком са урачунатим 
транспортом. 

     

а)  на с.т.д. до  1 км    м3  580,00  

б)  на с.т.д. до  2 км   м3  620,00  

в)   на с.т.д. до  3 км    м3  660,00  

г)   на с.т.д. до  5 км    м3  720,00  

д)   на с.т.д. до  10 км   м3  810,00  

ђ)   на с.т.д. до  15 км    м3  850,00  

е)  на с.т.д. до  20 км   м3  900,00  

1.19. 
  

Поправка оштећене коловозне 
конструкције шљунчаним материјалом 
из локалног спрудишта или наноса. 
Обрачун по м3  уграђеног материјала. 
Цена обухвата: прикупљање 
шљунчаног материјала из наноса, 
наплавина и спрудишта на начин који 
обезбеђује отклањање последица 
поплава и бујичних вода и ублажава 
могућност настанка нових последица,  
утовар шљунчаног материјала, 
разастирање грејдером и сабијање 
виброваљком са урачунатим 
транспортом.  

    

а)  на с.т.д. до  1 км    м3  580,00  

б)  на с.т.д. до  2 км   м3  620,00  

в)   на с.т.д. до  3 км    м3  680,00  

г)   на с.т.д. до  5 км    м3  720,00  

д)   на с.т.д. до  7 км    м3  770,00  

ђ)   на с.т.д. до  10 км   м3  820,00  

1.20. Поправка оштећене коловозне 
конструкције шљунковитим 
материјалом одговарајуће крупноће 
зрна и задовољавајућег квалитета. 
Обрачун по м3 уграђеног шљунка у 
збијеном стању.  Цена је дата са 
набавком шљунка, утоваром, 
разастирањем грејдером, сабијањем 
виброваљком и урачунатим 
транспортом, за радове: 

    

а) на подручју града и удаљености  до   
с.т.д. 5км од градског подручја 

м3  780,00  

б)  на удаљености до с.т.д. 10км од 
градског подручја   

м3  900,00  

в)  на удаљености до с.т.д. 15км од 
градског подручја 

м3  950,00  
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г)  на удаљености до с.т.д. 20км од 
градског подручја   

м3  1000,00  

д)  на удаљености до с.т.д. 30км од 
градског подручја   

м3  1250,00  

ђ)  на удаљености до с.т.д. 40км од 
градског подручја    

м3  1500,00  

1.21. Набавка и испорука шљунковитог 
материјала одговарајуће крупноће 
зрна и задовољавајућег квалитета. 
Обрачун по м3 испорученог шљунка у 
растреситом стању. Цена је дата са 
урачунатим транспортом: 

     

а) на подручју града и удаљености  до   
с.т.д. 5км од градског подручја 

м3  480,00  

б)  на удаљености до с.т.д. 10 км од 
градског подручја   

м3  500,00  

в)  на удаљености до с.т.д. 15 км од 
градског подручја 

м3  550,00  

г)  на удаљености до с.т.д. 20 км од 
градског подручја   

м3  650,00  

д)  на удаљености до с.т.д. 30 км од 
градског подручја   

м3  750,00  

д)  на удаљености до с.т.д. 40 км од 
градског подручја   

м3  800,00  

1.22. 
  

Поправка оштећене коловозне 
конструкције атестираном дробином 
за тампонски слој коловозне 
конструкције,    крупноће зрна  0-60. 
Обрачун по м3 уграђеног туцаника у 
збијеном стању.  Цена је дата са 
набавком, утоваром, разастирањем, 
сабијањем виброваљком и урачунатим 
транспортом, за радове: 

    

а) на подручју града и удаљености  до   
с.т.д. 5км од градског подручја 

м3  1.700,00  

б) на удаљености до с.т.д. 10км од 
градског подручја   

м3  1.900,00  

в) на удаљености до с.т.д. 15км од 
градског подручја 

м3  2.100,00  

г) на удаљености до с.т.д. 20км од 
градског подручја   

м3  2.250,00  

д) на удаљености до с.т.д. 30км од 
градског подручја   

м3  2.500,00  

 
2. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 
 

р.бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
јед 

мере 

Количина Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Укупан 
износ без 

ПДВ-а 
 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 
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2.1. 
  

Машинско чишћење глава и шахти 
пропуста.  Цена обухвата: ископ 
ровокопачем 70%  и ручно 30% са 
одбацивањем  материјала   на страну. 
Обрачун по  комаду очишћених глава 
или шахти пропуста: 

     

а) цевасти пропуст Ø 400 ком  1000,00  

б) цевасти пропуст Ø 600 ком  1500,00  

  в) цевасти пропуст Ø 1000 ком  1800,00  

2.2. Израда цевастих  пропуста  у земљи III 
и IV категорије. Цена обухвата: 
набавку и транспорт цеви и шљунка, 
ископ рова за полагање цеви, 
полагање и нивелисање цеви на слоју 
шљунковитог материјала са 
затрпавањем  шљунком изнад цеви 
минимум  Н = 0,8 Ø цеви. Обрачун по м1 
уграђених АБ цеви. 

    

а)   Ø 400  м1  4.800,00  

б)  Ø 600   м1  7.000,00  

в)  Ø 1000   м1  10.000,00  

г)  Ø 1200-1600   м1  30.000,00  

3 . ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ  УСЛУГА 

 

р.бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
јед 
мере 

Количина 
Цена по јед. 
мере без 
ПДВ-а 

Укупан 
износ без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (5х4) 

3.1. Утоваривач ( кашике од 1,5 до 3,0м3) час  6.500,00  

3.2. Булдозер (снаге веће од 100 kW) час  9.500,00  

3.3. Булдозер (снаге веће од 200 kW) час  12.000,00  

3.4. Грејдер час  7.500,00  

3.5. Ровокопач - багер (нето снаге до 85 
kW) 

час  5.500,00  

3.6. Ровокопач - багер (нето снаге веће од 
85 kW) 

час  7.400,00  

3.7. Вучни воз км  200,00  

3.8. Вибро ваљак (радне масе ≤ 9,0 t) час  3.500,00  

3.9. Вибро ваљак (радне масе > 9,0 t) час  5.000,00  

3.10. Транспорт грађевинског материјала 
возилом запремине коша ≥10м3 

км  150,00  

3.11. Превоз грађевинских радника 
путарским возилом   (мин. 5+1) 

км  20,00  

3.12. Путничко теренско возило (типа Лада 
Нива или слично)  

км  25,00  

 

Напомена:  
Обрачун ангажовања грађевинске механизације и  транспортно-утоварних машина вршиће се по 
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часу ефективног рада машине.  
Обрачун транспорта грађевинске механизације вучним возом од седишта наручиоца до 
градилишта, вршиће се по оствареном пређеном километру у оба правца, и то за удаљеност преко 
10км. За самоходни транспорт  машине обрачун ће се вршити 50% од цене радног часа машине у 
дин/час. Обрачун транспорта грађевинског материјала, превоз грађевинских радника и 
ангажовање путничког теренског возила вршиће се по оствареном пређеном километру у оба 
правца од подручја града.  

 

Број: II-02-8/2023-10 
Датум: 01. 02. 2023.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
ВОЈИМИР ЧАРАПИЋ,  дипл. правник ср. 

5. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 од 

29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. закон, 47 

од 20. јуна 2018, 111 од 25. новембра 2021 - др. закон), члана 20. Закона о јавној својини 

(Службени гласник РС", бр. 72 од 28. септембра 2011, 88 од 6. октобра 2013, 105 од 3. октобра 

2014, 104 од 23. децембра 2016 - др. закон, 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 

2017, 95 од 8. децембра 2018, 153 од 21. децембра 2020.) и чл. 3 став 4 и 5 Правилника о 

располагању непокретностима у јавној својини општине Куршумлија („Сл. лист општине 

Куршумлија“ бр. 25/2015, 46/2016 и 10/2017) чл. 66. Статута Општине Куршумлија  (“Сл. 

лист Општине Куршумлија” бр. 6/2019) Општинско веће Општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 01.02.2023. године, донело је  

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању намене непокретности 

 
1. Утврђује се намена  непокретности, у јавној својини   Општине Куршумлија, 

односно које користи и држи општина Куршумлија, као комерцијалних 
непокретности, с обзиром да исте непосредно не служе извршавању надлежности 
ЈЛС и то обј. бр. 7 на кат.парц. бр. 4954/2 КО Куршумлија. 
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу Општине 
Куршумлија”.  

 
Број:II-02-8/2023-11 
У Куршумлији, дана: 01.02.2023.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                       Војимир Чарапић, дипл. Правник ср. 

6. 
На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.глсаник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/014-др. 
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закон, 101/016-др. закон, 47/018 и 111/2021-др.закон), члана 66.Статута општине 
Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019), као и предлога Предшколске 
установе „Сунце“ Куршумлија бр.II-60-1 од 31.01.2023.године, Општинско веће општине 
Куршумлија, дана 01.02.2023. године доноси 
 

О Д Л У К У 

I  ПРЕКИДА СЕ редован рад у Предшколској установи „Сунце“ у објекту „Сунце“ и 
организује се на следећи начин: 

 
1. За време извођења грађевинских радова у оквиру пројекта енергетске 

ефикасности, деца и васпитно особље I и II јаслене групе из објеката „Сунце“ се 
премештају у објекат „Чаролија“ до завршетка радова. 
 

2. За време извођења грађевинских радова у новом делу објекта „Сунце“ који се 
односе на замену столарије, цеви и радијатора за грејање и електричне расвете 
деце из радних соба у којима се поменути радови изводе спајају се са децом у 
групама у којима се радови не изводе (стари део објекта „Сунце“). 

 
3. Да се за време извођења напред поменутих грађевинских радова у старом делу 

објекта „Сунце“ (од I до VI радне собе) васпитно образовни рад у потпуности 
обустави до завршетка радова. Деца која похађају обавезан припремно 
предшколски програм реализоваће васпитно образовни рад у новом делу објекта 
„Сунце“ у коме ће радови бити завршени. 

 
4. За време извођења грађевинских радова који се односе на замену кровне 

конструкције и постављање фасаде на објекту „Сунце“, због немогућности 
премештања деце из објекта „Сунце“ у објекат „Чаролија“ услед попуњености 
смештајних капацитета, обуставља се редован рад у потпуности до завршетка 
радова. 
За време обуставе редовног рада у објекту „Сунце“ деца која похађају редован 
припремно предшколски програм, реализоваће васпитно образовни рад путем 
online наставе. 
 

5. Да се родитељи/други законски заступници деце, за период обуставе редовног 
рада у објекту „Сунце“ ослободе обавезе плаћања услуге боравка деце у ПУ 
„Сунце“. 
 

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Куршумлија“. 
 
Број: II-02-8/2023-13 
У Куршумлији, 01.02.2023. године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                            
                                                                                               Војимир Чарапић, дипл.правник ср. 
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7. 
  

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 111/2021-др.закон), члана 

38.став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. 

закони, 44/2018 - др. Закон), члана 8. Уредбе о средствима  за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују 

удружења ("Службени гласник РС", број 16/2018) и члана 62. Статута општине Куршумлија 

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Председник општине Куршумлија 

донео  је 

OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКA О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о начину финансирања пројеката удружења грађана („Службени лист 

општине Куршумлија“, број 11/2014) врше се следеће измене: 

У члану 3. у ставу 2 после речи  „Куршумлија“ додају се речи: 

   „решењем којим се ближе уређује састав, број чланова, као и друга питања значајна за рад 

комисије.“ 

                                                                       Члан 2. 

 У члану 3. после става 2 додају  се нови ставови  3.-7. који  гласе: 

„Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са 

радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса, на Обрасцу 1 који је 

саставни део овог Правилника. 

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што 

потпише Изјаву из става 3. овог члана. 

У случају да у току спровођења конкурса дође до сазнања да се налази у сукобу 

интереса, или сумњу у постојање сукоба интереса пријави треће лице,  члан комисије је 

дужан да о томе одмах обавести Председника општине и остале чланове комисије и да се 

изузме из даљег рада комисије.  

О решавању сукоба интереса Председник општине одлучује у сваком случају посебно, 

а када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни или 

ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на 

конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, 

или у односу на та удружења има било који материјални или нематеријални интерес, 
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супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса 

или другог заједничког интереса.“ 

                                                            Члан 3. 

У свему осталом Правилник о начину финансирања пројеката удружења грађана 

(„Службени лист општине Куршумлија“, број 11/2014) остаје непромењен. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Број:I-110-4/2023-1 
У Куршумлији, дана 30.01.2023.године 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                              Војимир Чарапић, дипл.правник, с.р. 
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