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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2021

БРОЈ 27

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према
потреби

1.
Председник општине Куршумлија, на основу члана 62. став 1. тачка 20. Статута
општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр.6/19) а на иницијативу
Министарства унутрашњих послова – Дирекције Полиције – ПУ у Прокупљу 03.34.3 број
70/21 од 19.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1
У Савет за безбедност општине Куршумлија сталног састава, на мандатни период од
четири године, именују се:
Председник Савета је Радољуб Видић, Председник општине Куршумлија.
Заменик председника Савета је Начелник Полицијске управе Куршумлије – Бојан Пешић.
Чланови Савета су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Војимир Чарачић, заменик председника општине Куршумлија
Небојша Јовић помоћник председника општине Куршумлија,
Јовица Ђиновић, помоћник председника општине Куршумлија,
Дејан Ловић, председник Скупштине општине Куршумлије,
Миљан Радосављевић, начелник општинске управе општине Куршумлија,
Владан Јовановић, шеф одељења за друштвене делатности и општу управу
Снежана Радовић, шеф одељења за привреду и ЛЕР,
Данијела Симић, шеф одељења за буџет, финансије и ЛПА,
Бојан Станковић, командант Војног гарнизона у Куршумлији,
Дејан Танасковић, командир полицијске станице у Куршумлији
Јелица Милановић, председник основног суда у Куршумлији,
Биљана Милосављевић, заменик основног јавног тужиоца у Куршумлији,
Радомир Јукић, руководилац Прекршајног суда у Прокупљу – одељења у
Куршумлији,
14. Наташа Јовановић, општински јавни правобранилац,
15. Невена Драговић, директор Центра за социјални рад "Боровњак" Куршумлија,
16. Уранија Петровић, директор Дома здравља Куршумлија,
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17. Радиша Никић, представник образовних установа општине Куршумлија.
Члан 2
Задаци чланова Савета из става И овог Решења су да, у складу са Одлуком о оснивању Савета
за безбедност општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија “, бр 26/2021),
спроводе активно- сти у циљу унапређења нивоа опште безбедности на територији општине
Куршумлија.
Ради ефикаснијег рада, Савет може да формира радне групе за поједина питања и поједине
области безбедности у локалној заједници.
Члан 3
Одређује се Владан Јовановић, дипломирани правник, запослен у Општинској управи
Куршумија, да у својству секретара обавља административни-стручне посло- ве за потребе
Савета.
Члан 4
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Куршумлија “.
Образложење
Одлуком о оснивању Савета за безбедност општине Куршумлија („Службени лист општине
Куршумлија “, бр 26/2021), овлашћен је председник општине да, у складу са прописаним
саставом чланова Савета из чланова донесе Решење о именовању чланова Савета за
безбедност општине Куршумлија.
Одредбама Одлуке о оснивању Савета за безбедност општине Куршумлија („Службени
лист општине Куршумлија“, бр. 26/2021), предви-ђено је да је Савет надлежан да:









извршава редовне ревизије стања безбедности у заједници, прикупљајући
информације од кључних институција и од јавности које се могу искористити при
дефинисању кључних проблема који утичу на безбедност грађана, осећај сигурности
и квалитет живота;
формира и објављује Стратешки план за безбедност у заједници, који ће поставити и
образложити циљеве Савета и објаснити како он намерава да се позабави
проблемима идентификованим за време процеса ревизије;
реализује и посматра прогресе у складу са Стратешким планом, преуређујући га и
побољшавајући по потреби, да би се изашло у сусрет променљивим потребама
заједнице везаним за безбедност;
припрема и реализује комуникациони план да би се осигурало да Савет ефикасно
комуницира са јавношћу и са својим партнерским организацијама, обезбеђујући
грађанима механизам путем којег ће своје ставове преносити Савету, комуникациони
план мора да представи и детаље о томе како ће појединачне институције
комуницирати са својим сопственим члановима и општинским - градским саветима
за безбедност;
формира радне групе која ће развијати и реализовати акционе планове, одређујући и
предузимајући практичне кораке за постизање циљева наведених у Стратешком
плану Савета и
посматра напредак које радне групе начине у складу са овим акционим плановима,
мењајући их и прилагођавајући кад се за то укаже потреба.
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Такође, задаци савета су и да:










подноси извештај о свом раду општинском већу општине Куршумлија;
донесе Пословник о раду Савета;
доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке;
сарађује са партнерским и спољним субјектима;
спроводи и прати спровођење пројеката који се односе на безбед- ност у локалној
заједници;
промовише превенцију и значај безбедности у локалној заједници и активности које
се спроводе ради њеног постизања;
пружа савете везане за питања безбедности у локалној заједници и у том циљу
подржи партнерске односе и ближу сарадњу надлежних
органа, организација и грађана;
упознаје јавност са улогом и деловањем Савета.

На основу напред наведеног, донето је решење као у диспозитиву.

Број: II-02-45/2021
У Куршумлији, 14.06.2021.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Радољуб Видић,дипл.ецц ср.
САДРЖАЈ
1

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Савета за безбедност општине Куршумлија
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