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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ГОДИНА XVI
Број 10

Прокупље
16. Јун
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 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени Гласник РС'' бр.
129/07) и члана 32. Статута општине Прокупље (''Службени лист општине
Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана
15.06. 2015.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ПРОКУПЉЕ
I Утврђује се престанак мандата члану општинског већа општине Прокупље,
Александру Симоновићу, због поднете оставке.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
IV Решење доставити: Александру Симоновићу, Одељењу за привреду и
финансије, Кадровској служби и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-31/2015-02
У Прокупљу, 15.06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(''Службени Гласник РС''
бр.129/07) и члана 32. Статута општине Прокупље(''Службени лист општине
Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана
15.06.2015.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА УРБАНИЗАМ
И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

I Усваја се Извештај о пословању ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље
за период 01.01. – 31.12.2014.године, како је дат у тексту материјала.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''

IV Решење доставити: ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље и Архиви
СО-е Прокупље.

Број: 06-31/2015-02
У Прокупљу, 15.06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним предузећима (''Сл.Гласник РС' бр.119/2012) и
члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.06. 2015.године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП''HAMMEUM''
ПРОКУПЉЕ

I Утврђује се престанак мандата в.д. директора ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље,
Владимиру Новаковићу због истека периода на који је именован.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење доставити: ЈКП''HAMMEUM'', Владимиру Новаковићу и Архиви СО-е
Прокупље.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''

Број: 06-31/2015-02
У Прокупљу, 15. 06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу чл. 21. и чл. 31 Закона о јавним предузећима (,,Сл. Гласник Рс'' бр.
119/2012) и чл. 32. Статута општине Прокупље (,,Сл. Лист општине Прокупље'' бр.
7/08) Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.06. 2015. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању директора јавног комуналног предузећа
,,HAMMEUM'' Прокупље
1. Именује се Александар Симоновић, дипл. економиста из Прокупља за
директора јавног комуналног предузећа ,,HAMMEUM'' Прокупље, на мандатни
период од четири године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
3. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана именовања.
4. Решење објавити у Службеном гласнику Републике Србије, Службеном
листу општине Прокупље и на интернет страници општине Прокупље
Образложење
Скупштина општине Прокупље је дана 15.12.2014. године, донела Решење о
именовању в.д. директора ЈКП ,,HAMMEUM'' Прокупље, на период најдуже до 6
месеци.
Како мандатни период именовања в.д. директора ЈКП ,,HAMMEUM''
Прокупље истиче 15.06.2015. године, Скупштина је дана 30.04.2015. године, донела
Одлуку о расписивању конкурса за избор директора ЈКП ,,HAMMEUM'' Прокупље.
По завршеном конкурсу, Комисија за именовање директора јавних и
комунално јавних предузећа чији је оснивач општина Прокупље,на седници
одржаној 01.06.2015.године, је увидом у конкурсну документацију констатовала да
је на конкурс пријаву поднео само један кандидат – Александар Симоновић, да
именовани у целости испуњава услове конкурса па је предложила да се за
директора ЈКП ,,HAMMEUM'' Прокупље именује Александар Симоновић-дипл.економиста из Прокупља.
На оносуву напред наведеног донето Решење као у диспозитиву.
Број: 06-31/2015-02
Прокупље, 15.06.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 32. став.1. тачка 12. и члана 43. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.Гласник РС' бр.129/07), члана 32. став.1. тачка 13. и члана45. Статута општине
Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08) и члана 27. Пословника о раду
Скупштине општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.17/12 и 17/13),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.06.2015.године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О избору чланова општинског већа
општине Прокупље
I За чланове општинског већа општине Прокупље изабране су:
1. Маја Ранђеловић, професор математике и рачунарства из Прокупља
2. Александра Николић, дипломирани психолог из Прокупља
3. Маја Башић, дипломирани економиста из Прокупља
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Решење доставити: именованима, Одељењу за привреду и финансије, Кадровској
служби и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-31/2015-02
У Прокупљу, 15.06.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 159. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 50. Закона о
предшколском образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010), члана 35.
Закона о друштвеној бризи о деци (Сл. гласник РС“ бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 – др. закон, 62/2003 – др.закон, 64/2003 – испр.
др. закона, 101/2015 – др. закон), члана 9. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 16/02, 115/05, 107/09) и члана 32. Одлуке
о Општинском већу oпштине Прокупље („Сл. лист oпштине Прокупље“ бр.
15/2012), Општинско веће oпштине Прокупље на седници одржаној 5.06.2015.
године донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НЕВЕН“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин остваривања права на
регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Невен”.
Члан 2.
Права утврђена овим Правилником односе се на:
1. Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи;
2. Право на делимично регресирање трошкова боравка у предшколској
установи.
II РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ
Члан 3.
Право на регресирање трошкова имају родитељи чија деца користе услуге
предшколске установе, која се налази у мрежи установа за децу на територији
општине Прокупље, имају пребивалиште или боравиште на територији општине
Прокупље и испуњавају услове одређене овим Правилником.
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Члан 4.
Породицу у смислу овог Правилника чине: родитељи, односно старатељи,
хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници у правој линији, а у побочној до
другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Члан 5.
Заједничко домаћинство, у смислу овог Правилника, јесте заједница
живљења, привређивања и трошења средстава.
Заједничко домаћинство подносилац захтева доказује изјавом о броју
чланова домаћинства.

Члан 6.
Самохрани родитељ, у смислу овог Правилника, јесте родитељ који
самостално врши родитељско право у складу са одредбама Породичног закона
(„Службени гласник РС” број 18/05, 72/2011 – др. закон и 6/2015):
Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају:
1. Када је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за
привређивање, а није стекао право на пензију;
2. Када се други родитељ налази на одслужењу редовног војног рока;
3. Када се други родитељ налази на издржавању казне затвора дуже од шест
месеци.
Статус самохраног родитеља може се доказати:
1. Изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног органа о
проглашењу несталог лица умрлим;
2. Одлуком надлежног органа о вршењу родитељског права;
3. Изводом из матичне књиге рођених за децу;
4. Решењем инвалидске комисије и потврдом Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање да лице није остварило право на пензију;
5. Потврдом надлежног војног одсека;
6. Потврдом надлежне казнено поправне установе.
Члан 7.
Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има
дете без родитељског старања.
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Дете без родитељског старања, у смислу овог Правилника, је дете које нема
живе родитеље, чији су родитељи непознати или нестали, чији родитељи из било
ког разлога привремено или трајно не извршавају своја родитељска права и
дужности.
Статус детета без родитељског старања утврђује се према налазу надлежног
центра за социјални рад.
Члан 8.
Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има
дете са сметњама у развоју.
Дете са сметњама у развоју, у смислу овог Правилника, је дете коме је
интерресорна комисија донела акт о потреби пружања додатне образовне подршке.

Члан 9.
Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има
дете корисника права на материјално обезбеђење породице по прописима о
социјалној заштити.
Статус корисника права на материјално обезбеђење утврђује се на основу
решења Центра за социјални рад.
Члан 10.
Право на регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи
остварују родитељи уколико имају више од једног детета уписаних у Предшколску
установу „Невен“.
За друго дете родитељи плаћају 50% од цене коју плаћају за прво дете, док
за свако наредно дете из породице трошкове боравка сноси локална самоуправа.
Право на регресирање дела трошкова за децу из разведеног брака или
ванбрачне заједнице утврђује се према родитељу са којим дете живи по одлуци
надлежног органа или по споразуму родитеља, а уколико је у току поступак
утврђивања породично правног статуса пред неким од надлежних органа, према
родитељу са којим живе.
Чињеница са којим родитељем дете живи, утврђује се према налазу
надлежног центра за социјални рад.
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Члан 11.
Самохрани родитељ сноси трошкове у висини од 50% месечне цене за прво
дете, док за свако наредно дете из породице трошкове боравка сноси локална
самоуправа.
Члан 12.
Корисници услуга, у даљем тексту родитељи, који не поднесу
документацију у датом року плаћају пун износ.
III ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВA НА РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Права утврђена овим Правилником остварују се по прописима о општем
управном поступку.
Члан 13.
Обрачун за наплату услуге по утврђеној цени врши се у зависности од броја
дана боравка детета у установи.
За дане присуства детета, родитељи услуге плаћају у пуном износу, а за дане
одсуства у износу од 50% дневне цене.
Члан 14.
Предшколска установа „Невен“, приликом доношења финансијског плана за
календарску годину, на посебној позицији евидентира и исказује приходе из буџета
Општине Прокупље по основу ослобађања плаћања трошкова боравка деце.

Члан 15.
Обрачун средстава за регресирање трошкова боравка деце, предшколска
установа доставља Општинској управи Општине Прокупље –Одељењу
за
друштвене делатности, које врши контролу и доставља Одељењу за привреду и
финансије до 10. у месецу за претходни месец.
Члан 16.
О правима из овог Правилника у првом степену решава Предшколска
установа „Невен“.
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Члан 17.
По жалбама на првостепена решења о правима из овог Правилника, у
другом степену решава Управни одбор Предшколске установе „Невен“.
Члан 18.
Права утврђена овим Правилником, корисник услуге остварује у
предшколској установи.
Члан 19.
Право на регресирање трошкова кориснику услуга признаје се од првог дана
наредног месеца по поднетом захтеву.
Установа, на основу решења о утврђеном регресу, закључује Уговор са
корисником услуге, у складу са расположивим капацитетом за смештај деце.
Члан 20.
Корисник услуга дужан је да пријави сваку промену која је од утицаја на
остваривање права на регресирање трошкова, најкасније у року од 15 дана од дана
настале промене.
Члан 21.
Корисник права из овог Правилника, који је на основу неистинитих или
нетачних података или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим
права, остварио право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
у већем обиму, дужан је да надокнади штету, у складу са законом.
Члан 22.
Против оних корисника услуга, у даљем тексту родитеља, који после другог
доспелог рачуна од Предшколске установе ,,Невен“ не измире обавезе у датом
року, покреће се поступак принудне наплате.

16. Јун 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 10

страна 11

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу Општине Прокупље“, а примењиваће се за коришћење услуга
Предшколске установе „Невен“ од 1.7.2015. године.
Члан 24.
Правилник ће бити објављен на огласној табли Предшколске установе
„Невен“, као и на сајту Општине Прокупље.

Број: 06-30/2015-02
У Прокупљу, 5.06.2015. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Илија Ђедовић с.р.

16. Јун 2015
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