
17. Март 2015                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 5         страна  1 

 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ЛЛИИССТТ  
ООППШШТТИИННЕЕ  ППРРООККУУППЉЉЕЕ  

ГОДИНА XVI 

Број 5 

Прокупље 

17. Март 

2015. 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата: 1.000 дин. 

Цена овог броја износи: 40 дин. 

Рок за рекламацију: 10 дана 

 

1 
На основу члана 50. став 1. тачка 10. Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине 

Прокупље'' бр. 7/08), члана 3. и члана 32. Одлуке o Општинском већу општине 

Прокупље(''Сл. лист општине Прокупље'' бр.15/12,14/14) и члана 30. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''HAMMEUM'' Прокупље(''Сл.лист општине 

Прокупље'' бр.2/13,8/14 и 15/14), Општинско веће општине Прокупље, на седници 

одржаној дана 17.03.2015.године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о опису послова 

ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље на Одлуку о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље. 

 

1.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Правилника о опису послова ЈКП'' 

HAMMEUM'' Прокупље бр. 835 од 13.03.2015.године и на Одлуку о изменама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП '' HAMMEUM'' Прокупље бр. 

834 од 13.03.2015.године које је донео в.д. директор овог предузећа.  

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље 

 

Број: 06-13/2015-02 

У Прокупљу, 17.03.2015.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                   Мирољуб Пауновић с.р. 
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На основу члана 50. став 1. тачка 10. Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине 

Прокупље'' бр. 7/08), члана 3. и члана 32. Одлуке o Општинском већу општине 

Прокупље(''Сл. лист општине Прокупље'' бр.15/12,14/14) и члана 30. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' Прокупље(''Сл.лист општине 

Прокупље'' бр.2/13,8/14 и 15/14), Општинско веће општине Прокупље, на седници 

одржаној дана 17.03.2015.године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о организацији 

и систематизацији послова ЈКП''Чистоћа'' Прокупље 

 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова ЈКП''Чистоћа'' Прокупље бр.700 од 13.03.2015.године. 

 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље'' 

 

 

Број: 06-13/2015-02 

У Прокупљу, 17.03.2015.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                  Мирољуб Пауновић с.р. 
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На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи(''Службени Гласник РС''бр.129/07), 

члана 84. Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље''бр.7/08) и Одлуке о 

месним заједницама(''Службени лист општине Прокупље'' 3/2006), Савет месне заједнице 

Горњр Кординце на седници одржаној дана 06.12.2014.године донео је 

 

ОДЛУКА О ВОДОВОДУ 

 

Члан1. 

Овом одлуком прописије се начин и услови организовања послова око прикупљања 

самодоприноса за израду новог артериског бунара од корисника у водоводној мрежи у 

Горњем Кординцу, као и посебни случајеви у којим се може привремено ускратити 

испорука воде. 

 

 

Члан 2. 

Дана 03.09.2014.године на збору корисника водоводне мреже М.З. Горње Кординце донета 

је одлука да сваки корисника водоводне мреже МЗ.Горње Кординце донета је одлука да 

сваки корисник по водоводном прикључку уплати самодопринос у износу од 6.000,оо 

дин.Због неплаћања самодоприноса појединих корисника дана 06.12.2014.године одржан је 

збор корисника водоводне мреже и донета је одлука да се прикупи додатни самодопринос 

у износу од 2.000,оо динара по водоводном прикључку. 

 

Члан 3. 

 

Привремено ће се ускратити испорука воде свим корисницима који нису уплатили 

самодопринос за изградњу новог артериског бунара. Привремено искључење врши 

ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље, на начин који је технички изводљиво, укључујући 

искључење на уличној водоводној мрежи. Трошкове искључења и прикључења сносиће 

корисник према важећем ценовнику ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље. Искључење са 

водоводне мреже траје док корисник не уплати све самодоприносе за нови бунар и 

трошкове ЈКП-у. 

 

Члан 4. 

ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље је дужан да изврши поновно прикључење корисника у року 

од 3 дана, од дана подношења доказа о испуњењу обавеза из члана 2. као и уплате 

трошкова искључења и поновног прикључења. 

 

Члан 5. 

 

У случајевима из члана 3. одбор МЗ. Горње Кординце упозорава корисника да ће га 

привремено искључити са водоводне мреже у колико у наведеном року не поступи по 

упозорењу. 

 

 

У Горњем Кординцу 

Дана 06.12.2014.године 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             МЗ ''Г.Кординце'' 

                                                                                                        Момчиловић Зоран с.р. 
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 Издавач: Скупштина општине Прокупље 

 Лист уредио: Ивана Миладиновић 

 Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине  

Прокупље: Зора Алексић 
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