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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2017 БРОЈ 23

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према
потреби

1.
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 – Одлука УС) и члана 61. Статута општине Куршумлија (Сл. Лист општине
Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015) општинско Веће општине Куршумлија
дана 18.12.2017. доноси

ПРОГРАМ
Трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији
општине Куршумлија за 2018. годину
Члан 1
Утврђује се Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја
на територији општине Куршумлија за 2018. годину (у даљем тексту: Програм), на следећи
начин:
План прихода
Планирана
средства у буџету
за 2018. годину

ОПИС
1.

Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима за 2018.
годину

5.000.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ

5.000.000,00

*закључно са 31.12.2017. године
План расхода
ОПИС

Планирана средства за
2017. годину
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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.

Активности у циљу унапређења саобраћајног
васпитања и образовања

700.000,00

2.1.1. Израда саобраћајних полигона за едукацију деце у
саобраћају итехничке документације

700.000,00

2.2.

Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја

300.000,00

2.2.3. 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

300.000,00

2.3.

600.000,00

Студије, анализе, елаборати и пројекти из области
безбедности саобраћаја и саобраћајне
сигнализације

2.3.1. Сачињавање студија, анализа, елабората и пројеката
из области безбедности саобраћаја

600.000,00

2.4.

Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја

50.000,00

2.5.

Куповина опреме за саобраћајно техничко
опремање зона основних и средњих школа,
вртића, улица, новом вертикалном и
хоризонталном сигнализацијом и опремом

550.000,00

2.6.

Рад Савета за безбедност

250.000,00

2.7.

Учешће на семинарима, обукама и саветовањима
на тему безбедности у саобраћају –
котизације,смештаја и превоза

50.000,00

Члан 2.
Планом поправљања саобраћајне инфраструктуре предвиђено је следеће:
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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 иѕрада трхничке
документације
Превентивно-промотивне активности
подразумевају следеће активности:

из

области

безбедности

саобраћаја

- 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
Студије, анализе, елаборати и пројекти из области безбедности саобраћаја
подразумевају следеће активности:
-Сачињавање студија, анализа, елабората и пројеката из области безбедности саобраћаја
Учествовање у техничком опремању јединица саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове безбедности саобраћаја, подразумева набавку следеће опреме и
услуга:
-Набавку дигиталних фото апарата за потрбе саобраћајне полиције.
Куповина опреме за саобраћајно техничко опремање зона основних и средњих школа,
вртића, улица, новом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и опремом
Рад Савета за безбедност подразумева следеће:
-Накнаду члановима Савета
-Учешће на семинарима, обукама и саветовањима на тему безбедности у саобраћају –
котизације, трошкови смештаја и трошкови путовања
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.
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Уколико у току 2018. 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 2018. годину ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ,,Службеном листу општине Куршумлија``.
Број:II-02-277/2017-3
Дана :18.12.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић дипл. ецц.ср.

2.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07,
83/014-др.закон), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.4/2016) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.3/09) Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
18.12.2017.године, донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ
„Сунце“ у Куршумлији бр.1044а од 10.10.2017.године.

II.

Решење доставити: ПУ „Сунце“ и архиви.
Број:II-02-277/2017-1
У Куршумлији, 18.12.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.ср.

3.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07,
83/014-др.закон), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.4/2016) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине
Куршумлија“ бр.3/09) Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана
18.12.2017.године, донело је следећe:
РЕШЕЊЕ
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I.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ бр.1651 од
15.12.2017.године.

II.

Решење доставити: ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ и
архиви.
Број:II-02-277/2017-2
У Куршумлији, 18.12.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.ср.

4.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011 и
15/014) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.3/09),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2017.године,
донело је следећи:

ЗАКЉУЧАК
I.

УСВАЈА СЕ План и програм одржавања јавне хигијене и зеленила и одржавања
атмосферске (кишне) канализације ЈПКД „Топлица“ - Куршумлија за 2018. годину.

II.

Закључак доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија и архиви.
Број: II-02-277/2017-8
У Куршумлији, 18.12.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

5.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.ср.

Општинско веће општине Куршумлија, решавајући по жалби Предузећа ЈМ
„ОСКАР“ДОО са пословним седиштем у Куршумлији, ул. Милоја Закића бр. 29, ПИБ
103600742 изјављеној против решења Општине Куршумлија, Општинске управе –Одељења
за локалну пореску администрацију, буџет и финансије бр. III-03-434-2/2015 од 29.06.2015
године на основу чл. 144 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС бр. 18/2016)
доноси
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ
У уводу и диспозитиву решења Општинског већа Општине Куршумлија бр. II-02272/2017-10 од 26.10.2017 године , којим је одбијена жалба Предузећа ЈМ„Оскар“ ДОО из
Куршумлије, ул. М. Закића бр. 29, ПИБ 103600742 изјављена против решења Општине
Куршумлија, Општинске управе Одељења за ЛПА, буџет и финансије бр. III-03-434-2/2015
године од 29.06.2015 године , погрешно је означен број и датум решења Општине
Куршумлија , Општинске управе Одељења за ЛПА буџет и финансије III-03-434-101 од
18.05.2016 године , уместо бр. III-03-434-2/2015 од 29.6.2015 године.
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Образложење
Приликом писања решења бр. II-02-272/2017-10 од 26.10.2017 године Општинског
већа Општине Куршумлија, којим је одбијена жалба Предузећа ЈП „Оскар“ ДОО из
кУршумлије, ул. М. Закића бр. 29 ПИБ 103600742, погрешно је oзначен број и датум решења
Општине Куршумлија, општинске управе Одељења за ЛПА буџет и финансије III-03-434-101
од 18.05.2016 године , уместо бр. III-03-434-2/2015 од 29.06.2015 године.
Сходно члану 144 Закона о општем управном поступку, орган увек може да исправи
своје решење и његове оверене преписе и уклони грешке у бројевима и именима.
Ово решење о исправци, производи правна дејства од када и решење бр. II-02272/2017-10 од 26.10.2017 године Општинског већа Општине Куршумлија.
Број: II-02-277/2017-7
Дана: 18.12.2017.године
ОПШТИНСКО ВEЋЕ ОПШТИНЕ КУРУШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић дипл.ецц.ср.

САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.

Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Куршумлија за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији
послова ПУ „Сунце“
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији
послова Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
Закључак о усвајању Плана и програма одржавања јавне хигијене и зеленила и
одржавања атмосферске (кишне) канализације
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