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ГОДИНА 2021        БРОЈ 4                  КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 66. Статута Општине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“ 

бр. 6/2019) и чл. 144. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 

95/2018-аутентично тумачење), Председник Општинског већа општине Куршумлија је дана 

01.02.2021. године, донео  следећи  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

о исправци техничке грешке 

у Програму за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе Куршумлија за 2021. годину  бр. II-02-104/2020-20 од 15.12.2020. 

године 

1. ВРШИ СЕ ИСПРАВКА  Програма за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2021. годину  бр. II-02-

104/2020-20 од 15.12.2020. године, тако што у глави II Реализација мера и расподела 

средстава, члан 6, у табели – Унапређење саобраћајне инфраструктуре – Додатно 

осветљење – Финансијска средства уместо 150.000,00 треба да стоји – 200.000,00. Ова 

измена се врши услед техничке грешке у куцању. 

2. У свему осталом Програм за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2021. годину  остаје 

непромењен. 

3. Овлашћује се Општинско веће општине Куршумлија да након усвајања овог Закључка 

уради пречишћен текст  Програма за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2021. годину. 

4. Овај Закључак ступа на снагу даном усвајања а биће објављен у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Накнадом провером текста Програма за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2021. годину  бр. II-02-104/2020-20 од 

15.12.2020. године, утврђена је техничка грешка. 

Законом о општем управном поступку прописује да орган који је донео решење увек може 

да исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, 

писању или рачунању и друге очигледне нетачности. Решење о исправци почиње да производи 

правна дејства од када и решење које се исправља. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Број: II-02-104/2020-20-1  

У Куршумлији, 01.02.2021.године  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                              Радољуб Видић, дипл.економиста ср. 

2. 

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 и 23/2019), на предлог Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији локалне 

самоуправе Куршумлија, члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 

83/014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66.Статута општине Куршумлија 

(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.6/2019) Општинско веће општине Куршумлија на седници 

одржаној дана 15.12.2020. године, донело је следећи: 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе Куршумлија за 2021. Годину 

- пречишћен текст- 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе Куршумлија за 2021. 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, средства за 

реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету локалне самоуправе Куршумлија за 

2021. годину у висини од 5.000.000,00 динара, од чега 5.000.000,00 динара од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима и биће усмерена за 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 
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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 Агенцији на сагласност путем 

ИСА апликације. 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

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

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у табели. 
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Област рада Мера Активност Роков
и 

Финансијс
ка 

средства 

Извори 
финансира

ња (*) 

Одговорни 
субјекти 

 Процена
т по 

области
ма 

Унапређење 
саобраћајне 

инфраструкту
ре 

Изградња 
пешачких 

стаза - 
тротоара 

 
Изградња 

пешачких стаза - 
тротоара 

  
    

1.000.000,00 

 
НК 

Савет за БС, 
ЈП за 

уређивање 
грађевинск

ог 
земљишта 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

 
Заштитне 

ограде 

 
Набавка и 
уградња 

  
300.000,00 

 
НК 

Савет за БС, 
ЈП за 

уређивање 
грађевинск

ог 
земљишта 

 

 
 

Додатно 
осветљење  

У зонама у којима 
се крећу деца на 
путу од куће до 

школе извршиће 
се додатно 

осветљавање на 
ризичним 
деоницама 

  
 

200.000,00 

 
 

НК 

 
Савет за БС, 

ЈП за 
уређивање 
грађевинск

ог 
земљишта 

 

 
 

Видео 
надзор 

Куповина и 
уградња опреме 
за видео надзор 

који ће се 
користити за 

праћење и 
контролу 

саобраћаја 

  
 

1.000.000,00 

 
 

НК 

 
Савет за БС, 

ЈП за 
уређивање 
грађевинск

ог 
земљишта 

 

Рад савета 

 
 

За потребе 
чланова 
Савета 

 
-Учешће на 
стручним 

скуповима; 
- Надокнаде за рад 

чланова 

  
 

200.000,00 

 
 

НК 

 
 

Савет за БС 

 
 
 
 
 
 

 
 

4 % 

Унапређење 
саобраћајног 
образовања и 

васпитања 

 
Едукација 

деце 

Организација 
едукација и 

учешће познатих 
лица у 

едукацијама са 
циљем промоције 

БС 

  
200.000,00 

 
НК 

 
Савет за БС 

  
 
 
 

8 % 

 
 

Трибине за 
младе 

Едукативне 
трибине за младе 
које се реализују 

од стране особа са 
инвалидитетом 

задобијеним у СН 

  
 

200.000,00 

 
 

НК 

 
 

Савет за БС 

 

Превентивно-
промотивне 

активности из 
области 

безбедности 
саобраћаја 

 
Промотивни 

спотови 

 
Израда и 

емитовање спота 

  
100.000,00 

 
НК 

 
Савет за БС 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            34 
% 

 
Дечја 

аутоседишт
а 

Купшовина дечјих 
аутоседишта и 
организација 

обуке за правилну 
употребу 

  
300.000,00 

 
НК 

 
Савет за БС 

 

 
Пажљивков

а смотра 

Организација и 
реализација 
такмичења 
Куповина 

флоросцентних 
прслука и осталог 

материјала 

  
 

650.000,00 

 
 

НК 

 
 

Савет за БС 

 

 
Едукативни 

постери 

За школе, вртће, 
ауто школе, 

домове здравља са 
порукама о 
безбедном 

  
50.000,00 

 
НК 

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

локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 Број: II-02-104/2020-20 
 У Куршумлији, 15.12.2020.године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                             

Радољуб Видић,дипл.ецц ср 

3. 

На основу члана 6. став 1. Правилника о начину финансирања пројеката Удружења грађана 

(,,Службени лист општине Куршумлија" бр. 19/2015) и члана 62. Статута општине Куршумлија 

(,,Службени лист  општине Куршумлија", бр. 9/19), Председник општине Куршумлија дана 

02.02.2021.године доноси следећу 

ОДЛУКУ 

расписује се 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана. На 

конкурсу могу да учествују удружења грађана која су регистрована на територији општине 

Куршумлија, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине 

учествовању у 
саобраћају 

 
Промотивни 
материјали 

за 
трактористе 

и теретна 
возила 

Набавка 
материјала 

(флоросцентни 
прслуци, 

ротациона светла, 
табле за спора 

возила, рукавице, 
мајице са 

ретрорефлектујућ
им елементима за 

возаче) 

  
 
 

400.000,00 

 
 
 

НК 

 
 
 

Савет за БС 

 

Промотивни 
материјали 

за 
мотоциклис

те и 
мопедисте 

 
Набавка 

материјала 
(флоросцентни 

прслуци,  кациге и 
др) 

  
100.000,00 

 
НК 

 
Савет за БС 

 

Промотивни 
материјали 

за младе 

Набака промо 
материјала 

(мајице, беџеви и 
др….) 

  
100.000,00 

 
НК 

 
Савет за БС 

 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције и 

других органа 
надлежних за 

послове 
безбедности 
саобраћаја 

 
Одржавање 

видео 
надзора 

 
Одржавање 

система који се 
користити за 

праћење и 
контролу 

саобраћаја 

  
200.000,00 

 
НК 

 
Савет за БС 

  
4 % 

 
 

  
УКУПНО (%): 
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Куршумлија или ван територије општине Куршумлија, али да својим активностима представљају 

општину. 

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области: 

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и 

Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, 

здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, 

заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против 

корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, 

као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и 

бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, 

превенција насиља и афирмацију грађанског активизма. 

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе 2.000.000,00 

динара. 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ 

Предлагач је обавезан да достави следећу документацију: 

- Пријавни образац и образац за буџетски пројекат; 

- Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);  

- Копија ПИБ обрасца; 

- Копија картона депонованих потписа;  

- Копија личне карте одговорног лица;  

- Копија Статута подносиоца пријаве;  

- Финансијски план. 

HAЧИH ПPИJABЉИBAЊA HA KOHKУPC 

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са 

назнаком „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса удружења грађана – не 

отварати“ путем поште на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб или лично на 

писарници Општинске управе општине Куршумлија. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размаатрати. 

Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву. 

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Куршумлија 

www.kursumlija.org, а текст конкурса и ближа упутства са условима и критеријумима ће бити такође 

објављени као прилог уз текст конкурса. Поред тога текст конкурса ће се објавити и на огласној 

табли општине Куршумлија. 

POKOBИ 3A ПОДHOIIIEЊЕ ПPИJABA HA JAВHИ KOHKУPC И ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

1. Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива.  

2. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са 

критеријумима који су предвиђени Правилником. 

3. По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка 

конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу. 

http://www.kursumlija.org/
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4. Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених 

пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине 

Куршумлија.  

5. Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Куршумлија и на 

званичној интернет презентацији општине Куршумлија www.kursumlija.org. 

6. Извештај се доставља Председнику општине који доноси одлуку о избору пројеката и 

додели средстава који се финансирају из буџета општине Куршумлија. На основу одлуке, 

Председник општине Куршумлија закључује Уговор о финансирању пројеката удружења 

грађана средствима из буџета општине Куршумлија. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија. 

Број: II-400-10/2021-1 
У Куршумлији, 02.02.2021.године 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                           Председник општине Куршумлија       

                                                                                                 Радољуб Видић, дипл.ецц. ср 
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