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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 32. Статута општине Прокупље
(„Службени лист општине Прокупље“, број 7/2008), на седници Скупштине
општине Прокупље, одржаној дана 14.09. 2015. године, донета је

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „HAMMEUM“ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „HAMMEUM“ Прокупље („Службени лист општине
Прокупље“, број 2/2013, 8/2014, 15/2014, 1/2015 и 8/2015 ), због закључења
Уговора о статусној промени припајања Јавног комуналног предузећа „Тржнице“
Прокупље, Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Прокупље, Јавног предузећа за
заштиту и унапређење животне средине на територији општине Прокупље Јавном
комуналном предузећу „HAMMEUM“ Прокупље.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„Ради обезбеђења услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника,
као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,
континуирано и систематско уређење, одржавање и управљање гробљима, као и
одржавања и управљања пијацама и пружања услуга на њима, одржавање чистоће
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на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, управљање
јавним паркиралиштима, димничарских услуга, услуга зоохигијене, обележавања
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавања и изградње расадника,
постављања уличне расвете и електричних сигнала, заштите и унапређења животне
средине на подручју општине Прокупље оснива се Јавно комунално предузеће
„HAMMEUM“Прокупље.“
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„ Јавно комунално предузеће „HAMMEUM“Прокупље оснива се и послује
ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће, одржавања и изградње
водоводне и канализационе мреже и пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода, одржавања и управљања пијацама и пружања услуга на њима,
комуналног опремања, одржавања и организације делатности на затвореним и
отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа; управљања и одржавања гробља и
сахрањивања, што подразумева опремање простора за сахрањивање, изградњу и
одржавање стаза, уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге,
који се налазе у склопу гробља, одржавање гробова и спомен обележја, укоп
умрлих, као и превоз и пренос посмртних остатака умрлог од места смрти до
мртвачнице на гробљу и пружање других погребних услуга;одржавања чистоће на
површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других
површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене
као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и
тоалета;одржавања јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина и приобаља; управљања јавним
паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина
и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и
премештање паркираних возила и постављање урећаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног органа ; димничарских услуга чишћења и
контроле димоводних и ложних објеката и урећаја и вентилационих канала и
уређаја; хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и
изгубљених животиња (паса и мачака) и прихватилишта за животиње, лишавања
живота неизлечиво и болесних и повређених напуштених и изгубљених животиња,
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, нешкодљивог
уклањања лешева животиња са површина јавне намене; обележавања хоризонталне
и вертикалне сигнализације у граду, одржавања и изградње расадника ради
узгајања садница за пошумљавање и декорацију; постављања уличне расвете и
електричних сигнала;остваривањa циљева и начела заштите животне средине;
очувањa природне равнотеже и рационалног коришћења природних вредности,
услова за одрживо коришћење, заштиту и унапређење животнe средине,
коришћења обновљивих извора енергије као и заштиту природе и развој у здравој
животној средини, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга.
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Члан 4.
У члану 14. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„HAMMEUM“ Прокупље, у ставу 2. испред алинеје 1. додаје се нова алинеја:
„91.04 Управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати,
споменици и паркови природе, предели и др.) укључујући и заштиту дивљег
биљног и животињског света, спалеолошких објеката и геонаслеђа;“
У истом члану и ставу, после алинеје 21. додају се следеће алинеје:
„47.89 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
52.10 складиштење;
68.20 изнајмљивање некретнина и управљање;
77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме;
82.30 организовање састанака и сајмова;
96.03 погребне и сродне делатности;
46.90 неспецијализована трговина на велико;
47.11 трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
47.19 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
47.81 трговина на мало храном, пићима на пијацама
47.91 трговина на мало посредством поште или интернета;
81.30 услуге уређења и одржавања околине;
52.21 услужне делатности у копненом саобраћају
- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање)
путева мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за
бицикле, зимског смештаја приколица и друго;
82.99 остале услуге делатности подршке пословања, услуге наплате
паркинга
81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме (димњаци, камини)
81.29 услуге осталог чишћења
75.00 ветеринарска делатност
- брига о здрављу кућних љубимаца
96.09 остале непоменуте услужне делатности
обухвата услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај, исхрана,
чешљање, чување, тренирање)
01.30 гајење садног материјала
01.13 гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака (печурке и
тартуфи)
01.29 гајење осталих вишегодишњих биљака;
02.20 сеча дрвећа
46.22 трговина на велико цвећем и садницама;
47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривом, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама
49.41 друмски превоз терета
38.11 сакупљање отпада који није опасан
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84.12 уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту,
услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања – управљање програмима за заштиту
животне средине
74.90 остале стручне, научне и техничке делатности које обухватају давање
еколошких савета
81.30 услуге уређења и одржавања околине које обухватају уређење и
одржавање обале око водених површина (заливи, наизменична влажна
места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка
отпадна вода) и сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.
38.11 сакупљање отпада који није опасан што обухвата сакупљање
рециклабилних материјала, сакупљање отпада са јавних површина,
сакупљање грађевинског отпада и сакупљање и уклањање отпадака
као што су гране и шљунак
81.29 услуге осталог чишћења које обухватају сакупљање и уклањање боца
са улица и чишћење улица и уклањање снега и леда.“
Члан 5.
Члан 17. мења се и гласи:
„Основни капитал ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље износи
укупно
96.959.998,45 динара, од чега неновчани капитал износи 95.699.998,70 динара, а
новчани 1.259.999,75 динара.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље“.
Након извршене регистрације статусне промене припајања и објављивања
измена и допуна оснивачког акта, сачиниће се пречишћен текст оснивачког акта, у
складу са законом.
Број: 06-43/2015-02
У Прокупљу, 14.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.
129/2007 и 83/2014), члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник
РС'' бр. 107/05, 72/09,-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,45/13,-др Закон и 93/14),
члана 42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' бр. 45/13) и члана
36. Пословника Скупштине општине Прокупље (,,Сл. лист општине Прокупље'' бр.
17/2012 и 17/2013) Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној 14.09.
2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1
У Одлуци о образовању локалног Савета за здравње бр 06-57/2013-02
Члан 2 мења се и гласи:
За чланове Локалног савета за здравље именују се:
Мила Глушац ,
Милан Аранђеловић,
др Мирјана Миладиновић,
др Сњежана Арсић,
Златан Миљковић,
др Александар Ђозић,
Стефан Живковић,

представник локалне самоуправе
представник локалне самоуправе
представник здравствене установе
представник здравствене установе
представник апотекарске установе
преставник филијале Републичког Фонда за
здравствено осигурање
представник младих
Члан 2

Остале одребе Одлуке о образовању локалног Савета за здравље бр 0657/2013-02 се не мењају.
Члан 3
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службнеом листу
општине Прокупље.
Број: 06-43/2015-02
У Прокупљу , 14.09. 2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 32. Статута општине Прокупље (''Службени лист општине
Прокупље'' бр. 7/08) и члана 38. Пословника о раду Скупштине општине Прокупље
(''Службени лист општине Прокупље'' бр. 17/12 и 17/13), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 14.09.2015.године, донела је:

ЗАКЉУЧАК

Усваја се Извештај о ивршењу буџета за период од 01.01. до 30.06.2015.године.
Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Закључак доставити: Одељењу за привреду и финансије и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-43/2015-02
У Прокупљу, 14.09.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић
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На основу члана 40. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС''
'бр.129/07) и члана 23. став 9. Пословника о раду Скупштине општине Прокупље
(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.17/12 и 17/13), Скупштина општине Прокупље на
седници одржаној дана 14.09.2015.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

1. Поставља се Драган Вуксановић, дипл.правник из Прокупља, за заменика
секретара Скупштине општине Прокупље, почев од 14.09.2015.године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.

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

4. Решење доставити: именованом, Одељењу за привреду и финансије, Кадровској
служби и
Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-43/2015-02
У Прокупљу, 14.09.2015.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
14.09.2015.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I Даје се сагласност на Програм пословања за 2015.годину ЈП Дирекције за
изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље, са финансијским
планом у складу са Одлуком о измени Одлуке о буџету општине Прокупље за
2015.годину.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

Број: 06-43/2015-02
У Прокупљу, 14.09.2015.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
14.09.2015.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I Даје се сагласност на Програм пословања за 2015.годину ЈП за урбанизам и
уређење општине Прокупље са финансијским планом, усклађеним са Одлуком о
измени Одлуке о буџету општине Прокупље за 2015.годину.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

Број: 06-43/2015-02
У Прокупљу, 14.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.

15. Септебар 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15
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ЈКП''HAMMEUM''Прокупље......................................................................................................1
Одлука о измени Одлуке о образовању локалног савета за здравље......................................5
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01. до
30.06.2015.годину............................................................................................................................6

6.

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Прокупље...................7

7.

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2015.годину ЈП Дирекције

за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље, са
финансијским планом у складу са Одлуком о измени Одлуке о буџету
општине Прокупље за 2015.годину.........................................................................8
8. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2015.годину ЈП за
урбанизам и уређење општине Прокупље са финансијским планом, усклађеним са
Одлуком о измени Одлуке о буџету општине Прокупље за 2015.годину..................9
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