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                                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                       ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

  

  

ГОДИНА 2016  БРОЈ 45 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

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) Oпштинско веће општине Куршумлија дана 19.12. 2016. доноси 
 

ПРОГРАМ 
Трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине 

Куршумлија за 2017. годину 
  

Члан 1. 

 Утврђује се Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на 
територији општине Куршумлија за 2017. годину (у даљем тексту: Програм), на следећи начин: 
План прихода 

 

ОПИС 

Планирана средства у 

буџету за 2017. 

годину 

1. Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на путевима за 2017. 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 

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 2.500.000,00 
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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 

600.000,00 

2.1.2. Опремање кабинета основних школа за едукацију деце у 

саобраћају 

100.000,00 

2.2. Превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја 

150.000,00 

2.2.3. Промотивни спотови, израда и емитовање – Учешће деце 

у саобраћају  и куповина флуоросцентних прслука и 

осталог матерјала у циљу повећања безбедности деце у 

саобраћају 

150.000,00 

2.3. Студије, анализе, елаборати и пројекти из области 

безбедности саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

1.000.000,00 

2.3.1. Сачињавање студија, анализа, елабората и пројеката из 

области безбедности саобраћаја 

1.000.000,00 

2.4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и 

других органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја 

500.000,00 

2.4.1. Набавка и уградња камера за видео надзор у саобраћају 500.000,00 

2.5. Рад Савета за безбедност 150.000,00 

2.5.1. Учешће на семинарима, обукама и саветовањима на тему 

безбедности у саобраћају – котизације,смештаја и 

превоза 

150.000,00 

 

 

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  
- Опремање кабинета основних школа за едукацију деце у саобраћају  
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја подразумевају 
следеће активности: 
- Промотивни спотови, израда и емитовање – Учешће деце у саобраћају  и куповина 
флуоросцентних прслука 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 и уградњу камера за видео надзор на раскрсницама и другим безбедоносним тачкама. 
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. 

Уколико у току 2017. 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 2017. годину ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ,,Службеном 

листу општине Куршумлија``. 

Број: II-02-315 
Дана :19.12. 2016.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                           Радољуб Видић дипл. ецц.с.р. 
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