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1
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07), а у вези члана 113. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 32.
Статута општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље“ број 7/8),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 18.04. 2016. године, донела је

OДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ
СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.

Приступа се изради Претходне студије оправданости са Генералним пројектом
снабдевања водом за пиће становништва општине Прокупље.
Члан 2.
За носиоца израде Претходне студије оправданости са Генералним пројектом из
члана 1. ове одлуке одређује се ЈКП“HAMMEUM“ Прокупље.
Члан 3.
Претходна студија оправданости и Генерални пројекат ће, у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи, бити подвргнути стручној контроли - Ревизији од
стране Ревизионе комисије при републичком Министарству грађевинарства.
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Члан 4.
Након доношења ове одлуке приступити оперативним припремама за стварање
финансијских, техничких, организационих и других услова за реализацију исте.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Прокупље.“
Образложење:

Општина Прокупље покрива површину од 759 км2 и у њој је настањено укупно
око 44500 становника, од чега је око 27000 становника у Прокупљу, а преостало
становништво је распоређено у бројним насељима-селима на територији општине.
Водоснабдевање становништва и индустрије се врши преко јавног водовода општине
Прокупље, неколико мањих сеоских водовода, док се део становништва у селима
снабдева водом индивидуално. Јавни водовод општине Прокупље којим управља ЈКП
"HAMMEUM" Прокупље, покрива практично цело Прокупље и део приградских села,
и на њега је прикључено око 28000 становника, установе и комерцијални корисници у
Прокупљу. Јавни водовод користи воду из акумулације „Бресница“, која се налази око
25 км северозападно од Прокупља, и воду из подземних изворишта која се црпи из
бунара „Грчки млин“ и „Бумбурек“ изграђених у околини града. Вода из акумулације
Бресница се гравитационим цевоводом пречника 250 мм доводи до постројења-филтер
станице "Бресница" где се након бистрења, филтрације и дезинфекције доводи до града
гравитационим цевоводом са прекидним коморама. У граду је развијена
дистрибутивна мрежа од азбест-цемнетних, ПВЦ или ХДПЕ цеви. У дистрибутивном
водоводном систему постоји неколико резервоара и црпних станица. Делови
дистрибутивне мреже су стари и губици воде су значајни, што доводи до непотребног
повећања потреба за водом и напрезања система. Такође, примећена је и појава
прекомерне потрошње и неовлашћеног коришћења воде из водовода за наводњавање и
друге потребе. У протеклом периоду извршено је неколико интервенција на
дистрибутивном систему, чиме су санирани значајни кварови и укинути губици воде
на местима која су санирана, што је одмах имало позитивне ефекте на рад водоводног
система.
У појединим селима у општини постоје локални сеоски водоводи, док се
значајан део сеоског становништва и даље снабдева водом индивидуално. Према
Закону о водама, обавеза локалне самоуправе је да се стара о управљању и одржавању
сеоских водовода, што представља комплексан организациони и технички задатак. Из
свих наведених разлога приступа се изради Претходне студије оправданости са
Генералним пројектом за снабдевање водом за пиће, чиме би пројектни задаци између
осталог били и изградња резервоара за воду у селу Ђуровац и дистибутивне водоводне
мреже у селима Ђуровац, Нова Божурна, Ново Село, Бабин Поток, Бериље, Горња и
Доња Стражава ради снабдевања становништва водом из јавног водовода. Стручне
послове на изради Претходне студије оправданости са Генералним пројектом обавиће
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правно лице које испуњава услове из Закона о планирању и изградњи, а по
спроведеном поступку јавне набавке.
Предмет овог пројекта је снабдевање водом за пиће становништва и других
корисника у општини Прокупље, што укључује постојеће и потенцијалне (будуће)
објекте и системе за водоснабдевање.
Циљ пројекта је дефинисање оптималне стратегије развоја снабдевања водом на
територији општине Прокупље.
Водопривредном основом Републике Србије, односно новом Стратегијом
управљања водама у Републици Србији, дугорочно решење водоснабдевања
становништва општине Прокупље се решава коришћењем локалних изворишта и
обезбеђењем недостајућих количина воде прикључењем на будући регионални систем
Селова. Из акумулације Селова ће такође бити обезбеђене и потребне количине воде за
наводњавање. Изградња регионалног водоводног система се очекује у даљој
будућности, тако да постоји јасна потреба за сталним унапређењем рада општинског
водоводног система, који треба да обезбеди што је могуће већем броју корисника
исправну воду за пиће на ефикасан, сигуран, економски оправдан и прихватљив начин,
у складу са позитивним прописима.
Из свих наведених разлога, потребно је утврдити просторну, еколошку, друштвену
оправданост инвестиције за варијантна решења дефинисана Генералним пројектом, па
се предлаже Скупштини општине Прокупље да донесе горе наведену одлуку.
Број: 06-24/2016-02
У Прокупљу, 18.04.2016. 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 Републике
Србије“ број 129/07) и члана 32. Статута општине Прокупље („Службени лист
општине Прокупље“ број 7/8), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној
18.04. 2016. године, донела је

OДЛУКУ
О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
Члан 1.
Предузети све неопходне активности и оперативну припрему за стварање
финансијских, техничких, организационих и других условa у циљу наставка изградње
градске зелене пијаце у Прокупљу, на потезу између Средње пољопривредне школе и
Стражавачке реке.
Члан 2.
За носиоца активности из члана 1. ове одлуке, одређује се ЈКП“HAMMEUM“
Прокупље.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Прокупље.“
Образложење:

Радови на изградњи градске зелене пијаце
на потезу између Средње
пољопривредне школе и Стражавачке реке у Прокупљу, започети су деведесетих
година прошлог века. За изградњу пијаце тада је урађен Пројекат по коме су и
започети грађевински радови. По Пројекту, пијаца обухвата катастарске парцеле бр.
305, 306, 312/1, 313/1, 314 и 315 КО Прокупље град. Након доношења Плана генералне
регулације Прокупља из 2014. године и решавања имовинско-правних односа, за
изградњу пијаце издата је локацијска дозвола бр. 350-117/2014-05 од 15.12.2014.
године.
Оправданост за доношење ове одлуке огледа се у чињеници да садашња,
такозвана Мала пијаца, не задовољава услове и стандарде за њено постојање.
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Наиме, ова пијаца се налази у ширем центру града, непосредно преко пута
основне и средње школе. Фреквенција деце око пијаце је изузетно велика, тако да
свакодневна гужва на пијаци и око ње децу доводи у опасност.
Постојећа пијаца целом својом дужином излази на улицу Ратка Павловића
Ћићка, која је главна улица у граду a уједно и магистрални пут Ниш – Приштина.
Свакодневно, а поготову пијачним данима долази до стварања гужве која отежава и
успорава саобраћај а самим тим угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а
нарочито пешака.
Површина и локација предметне пијаце је таква да доставу робе на пијаци није
могуће извршити адекватно, јер нема могућности доставе робе возилима већ је једини
начин ручна достава. Наиме, пијаца излази са једне стране на једносмерну
Хорватовићеву улицу, а са друге стране на магистрални пут, а како у тим улицама није
дозвољено заустављање и паркирање, то чини доставу робе још тежом. Не постоји
могућност ни да се убудуће било каквом реорганизацијом обезбеде доставни прилази.
Површина пијаце је мала, не постоји простор за паркинг места како закупаца тако
и потрошача. Паркирање се сада обавља на тротоарима око пијаце, као и на самом
магистралном путу, чиме се додатно угрожава безбедност пешака.
Пијаца у постојећем обиму већ не задовољава потребе становништва, будући да се
са те пијаце робом снабдева готово 70 % становништва Прокупља.
Обзиром да су налози инспекција у погледу поштовања и испуњења услова за
безбедан промет намирница све захтевнији, постојећа пијаца нема техничких
могућности да испуни све те захтеве. Такође, на постојећој пијаци није могуће
изградити објекат за продају млека и производа од млека, који би испуњавао све
законом прописане стандарде за продају ове врсте робе.
Постојећа пијаца има само једну чесму за снабдевање пијаћом водом, пре свега
закупаца тезги али и потрошача а постојећи санитарни чвор више не задовољава
санитарно техничке условењем;
Такође, постојећа пијаца нема могућност продаје из возила сезонске робе, као што
је купус, лубенице или пак садни материјал. Наиме, возила са овом робом су паркирана
управо на тротоарима уз саму пијацу, и честе су ситуације да се и продаја врши из тих
возила, чиме се такође додатно још отежава како функционисање на самој пијаци, тако
и функционисање саобраћаја око пијаце;
Најзад треба рећи и да пијаца не даје лепу слику града. Пијаца није покривена
нити једнобразно уређена.
Имајући у виду све наведене чињенице и околности, Планом генералне
регулације Прокупља из 2014 предвиђена је и дислокација садашње „Мале пијаце“ на
предметну локацију. Из свих наведених разлога, предлаже се доношење горе наведене
одлуке.
Број: 06-24/2016-02
У Прокупљу, 18.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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3
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 32. Статута општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље“
број 7/8), а у складу са Стратегијом одрживог развоја општине Прокупље за период
2007-2017. године и учешћем општине Прокупље у спровођењу пројекта „Увођење и
развој Географског информационог система у општини Прокупље“ у оквиру програма
Европски ПРОГРЕС, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 18.04. 2016.
године, донела је

ОДЛУКУ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови увођења, организације израде и
функционисања Географског информационог система Општине Прокупље (у даљем
тексту: ГИС), међусобни односи делова система и начин пружања услуга
корисницима.
Члан 2.
ГИС представља систем за прикупљање, обраду, анализу, управљање,
приказивање и одржавање просторно орјентисаних и других информација и података,
који су раније били чувани у аналогном и дигиталном облику.
Основни циљ успостављања ГИС-а је добијање поузданог заједничког
информационог система на нивоу локалне самоуправе, који ће служити као алат за
ефикасније, економичније и модерније управљање општинским ресурсима.
Члан 3.
Оснивач и власник ГИС-а је Општина Прокупље (у даљем тексту: Општина).
Послове у вези са ГИС-ом обављају Комисија за праћење реализације
Географског информационог система (у даљем тексту: Комисија за ГИС) и Радна група
за формирање Географског информационог система (у даљем тексту: Радна група за
ГИС).
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Члан 4.
Комисија за ГИС образује се решењем председника општине Прокупље.
Послови Комисије за ГИС утврђени су решењем о образовању.
Члан 5.
Радна група за ГИС образује се решењем председника општине Прокупље.
Послови Радне групе за ГИС утврђени су решењем о образовању.
Члан 6.
Послови администрирања и одржавања ГИС-а поверавају се Одељењу за
урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство при Општинској управи
општине Прокупље. Опис послова обухвата припрему базе података и апликација за
коришћење у систему, координацију послова на креирању и одржавању базе података
корисника и перманентни развој система.
Члан 7.
Функционисање и развој ГИС-а финансира се из средстава општине, у складу са
усвојеним годишњим Програмом који припрема и предлаже Радна група за ГИС, а
усваја Општинско веће.

II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
ГИС чине следећи сегменти: хардвер, софтвер, подаци, администратори,
чланови система, корисници система, методе и процедуре.
Хардвер је физичко рачунарско окружење у коме ГИС ради.
Софтвер обезбеђује функције и алате неопходне за прикупљање, анализу и
приказивање података о простору.
Кључне компоненте ГИС софтвера су:
А) Алати за унос и обраду просторних информација;
Б) Системи за управљање базама података (ДБМС);
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В) Алати за подршку просторним упитима, анализама и визуелизацији;
Г) Графички кориснички интерфејс за једноставно коришћење алата.
Подаци у дигиталном облику су растерски, векторски и алфанумерички.
Администратори система су техничка лица - специјалисти који развијају и
одржавају систем.
Чланови система су јавна предузећа, установе и друга правна лица која су са
Општином закључила уговор о приступању ГИС-у.
Корисници система су правна и физичка лица која користе расположиве
податке.
Методе чине планови и правила функционисања ГИС-а.
Процедуре су утврђена правила поступања.

Члан 9.
Под активностима у формирању и функционисању ГИС-а подразумевају се:
унос података, обрада, управљање, упити и анализе, визуелизација и извештавање и
дистрибуција.
Унос података подразумева постојање истих у одговарајућем дигиталном
формату. Поступак превођења у одговарајући формат назива се конверзија. Поступак
конверзије из аналогног облика у дигитални назива се дигитализација.
Обрада је одређени вид дораде у циљу прилагођавања унетих података систему.
Управљање подразумева манипулацију подацима - организовање, уређивање и
одржавање базе података.
Упити и анализе представљају процес којим се од постојећих података унетих у
систем, специјалним поступцима добијају изведене информације које су предмет
анализе.
Визуелизација и извештавање подразумева визуелно приказивање добијених
резултата упита у дигиталној или аналогној форми и њихово тумачење.
Дистрибуција је кретање података између чланица ГИС-а правних и физичких
лица - корисника система. и сл.
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Члан 10.
Под члановима система подразумевају се сва јавна предузећа, установе и друга
правна лица која са Општином закључе уговор о приступању систему.
Одлуку о пријему у систем доноси Комисија за ГИС на основу одлуке правног
лица о приступању или на предлог Радне групе за ГИС.
Уговор о приступању ГИС-у потписују председник општине и овлашћено лице
правног лица које приступа систему.
Члан 11.
Корисници ГИС-а су правна и физичка лица која имају потребу да приступају
базама података и користе расположиве информације у оквиру делатности коју
обављају.
Заинтересована лица подносе захтев за приступ базама података и коришћење
расположивих информација (у даљем тексту: захтев), у коме наводе делатност коју
обављају и врсту података која им је потребна, као и временски период коришћења.
Одлуку о захтеву доноси Радна група за ГИС.
Радна група за ГИС може тражити допуну захтева подацима који су од значаја
за доношење одлуке.
Физичка лица могу бити корисници ГИС-а уз потврду да у оквиру одређене
институције (школе, факултети, институти, научне установе и сл.) обављају послове за
које су им потребни подаци (семинарски и дипломски радови, научни радови и
слично) уз сагласност Радне групе за ГИС.
Члан 12.
Посебан вид коришћења ГИС-а је могућност да се на WEB презентацији ГИС-а
означи локација заинтересованог правног лица, са основним подацима (адреса, бројеви
телефона, WEB адреса и друго).
Члан 13.
Накнада за коришћење података садржаних у ГИС-у општине Прокупље и за
означавање локације заинтересованог правног лица на WEB презентацији ГИС-а
утврђују се актом којим се утврђују накнаде за рад органа Општинске управе.
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III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Прокупље".
О б р а з л о ж е њ е:
Одредбама члана 32. Статута општине Прокупље (''Службени лист општине
Прокупље'', број 7/8), утврђена је надлежност Скупштине општине да доноси прописе
и друге опште акте. Влада Републике Србије на седници одржаној дана 28.10.2010.
године донела је Стратегију успостављања инфраструктуре просторних података у
Републици Србији за период 2010. до 2012. године.
Доношењу Одлуке о Геoграфском информационом систему општине Прокупље
приступило се ради уређивања услова за увођење, организацију израде и
функционисања Географског информационог система општине Прокупље (у даљем
тексту: ГИС) на основу учешћа општине у пројекту „Увођење и развој Географског
информационог система у општини Прокупље“ у оквиру програма Европски
ПРОГРЕС. Стратегијом одрживог развоја општине Прокупље за период 2007-2017.
године, у делу Просторног и урбанистичког планирања, као један од специфичних
стратешких циљева дефинисана је потреба увођења Географско информационих
система како би се умањили недостаци уочени у пракси и унапредила израда планова
и рад надлежних служби,, иформисаност инвеститора и грађана.
Одлуком је прописано да је оснивач и власник ГИС-а општина Прокупље, а да
послове у вези са реализацијом ГИС-а обављају Комисија за праћење реализације
Географског информационог система и Радна група за формирање Географског
информационог система, које су образоване Решењем број: 06-42/2015-01 од
07.08.2015. године.
Одлуком је одређено који сегменти чине ГИС и под којим условима и на који
начин корисници система могу да приступе базама података и да користе расположиве
информације.
На основу наведеног предлаже се Скупштини општине Прокупље да донесе
Одлуку о Географском информационом систему општине Прокупље.
Број: 06-24/2016-02
У Прокупљу, 18.04.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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4
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 18 04. 2016.године, донела
је:
Решење
о усвајању Финансијског Извештаја Центра за социјални рад ''Топлица''
у Прокупљу за 2015.годину

I Усваја се Финансијски Извештај Центра за социјални рад ''Топлица'' у Прокупљу за
2015.годину, који је усвојио Управни одбор под бр. 512/2016 од 17.02.2016.године

II Решење ступа на снагу даном доношења.

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

IV Решење доставити: Центру за социјални рад ''Топлица'' у Прокупљу и Архиви СО-е
Прокупље.

Број: 06-24/2016-02
У Прокупљу, 18.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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5
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 18 04. 2016.године, донела
је:
Решење
о усвајању Извештаја о пословању ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и
стамбене послове општине Прокупље за 2015.годину

I Усваја се Извештај о пословању ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене
послове општине Прокупље за 2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор под бр. 40
од 28.03.2016.године

II Решење ступа на снагу даном доношења.

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

IV Решење доставити: ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и стамбене послове
општине Прокупље и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-24/2016-02
У Прокупљу, 18.04.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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