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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ГОДИНА XVI
Број 20

Прокупље
1. Децембар
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
30.11.2015.године, донела је:
Решење
о усвајању Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01. до
30.09.2015.године
I Усваја се Извештај о извршењу буџета за период од 01.01. до 30.09.2015.године
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије и Архиви СО-е
Прокупље.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.

1.. Децембар 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 2

2
На основу члана 50., став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 32.ст.1.),
члана 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног
и
урбанистичког
планирања,
(„Сл.гл.РС“бр.64/2015
од
20.07.2015.године) и члана 32. Статута Општине Прокупље „Службени лист
Општине Прокупље, број 7/2008), Скупштина општине Прокупље, на седници
одржаној дана 30.11.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНА ЗОНА ''БЕЛОЉИН''
Члан 1.

Усваја се План детаљне регулације привредна зона ''БЕЛОЉИН'' (у даљем
тексту План детаљне регулације), који је у прилогу ове одлуке и чини њен
саставни део. Саставни део одлуке је и Извештај о обављеном јавном увиду у
нацрт Плана детаљне регулације привредна зона ''БЕЛОЉИН''.
Члан 2.
Планом детаљне регулације одређује се дугорочна пројекција развоја и
просторног решења подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као и
правила регулације, уређења и грађења.
Члан 3.
План детаљне регулације се састоји из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део плана чине Полазне основе, Правила грађења и Правила
уређења.
Графички део плана садржи карте:
.

1.
2.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ (исказано на картама):
Катастарско-топографски план са границом плана 1 : 1000
Постојеће стање-начин коришћења земљишта 1 : 1000
ПЛАНСКА РЕШЕЊА (исказана на картама):

План намене површина 1: 1000
Подела на целине и зоне 1:1000
План регулације и нивелације 1:1000
План мреже и објеката са синхрон планом 1:1000
Члан 4.
План детаљне регулације као урбанистички план остварује се
урбанистичким пројектима и другим општим и посебним актима у складу са
Законом.
3.
4.
5.
6.
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Члан 5.
План детаљне регулације са документационом основом чува се трајно у
Општинској управи општине Прокупље.

Члан 6.
План детаљне регулације мора бити доступан на увид јавности (правним и
физичким лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и путем интернет
стране органа надлежног за доношења планског документа, осим прилога који
се односе на посебне мере, услове и захтеве за потребе одбране земље.
Члан 7.
Текстуални део плана детаљне регулације објавити у „Службеном листу
општине Прокупље.“
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Прокупље.“
Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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3
На основу чланa 97. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 32. ст. 1. тачка 6.
Статута Општине Прокупље („Службени лист Општине Прокупље“ број 7/2008),
Скупштина општине Прокупље на седници, одржаној дана 30.11.2015.године, донела је:
О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( ,, СЛ лист
Општине Прокупље,, бр.3/2015 ) од 27.2.2015.године мења се како следи

Члан 2.
Члан 8. основне одлуке мења се и гласи
''За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следећи коефицијенти:
Коефицијент зоне (Кз):
Урбанистичка зона
Екстра зона
Прва А-зона
Прва Б-зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

Коефицијент
0,05
0,045
0,04
0,03
0,02
0.01
0.006
0.002

Коефицијент намене (Кн)1:
Намена објекта
Стамбена
Комерцијална
Производна
Остала

Коефицијент
0,80
1,20
0.00
1,00
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0,50

Коефицијенти недостајуће инфраструктуре (Кни): У случају опремљености грађевинског
земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном
расветом, коефицијент недостајуће инфраструктуре је 1,0.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос
обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Дукупна) умањује се за одређени проценат, у
складу са следећом табелом:
Постојеће стање ком. инфраструктуре
Земљани приступни пут
Макадамски приступни пут
Недостаје водоводна мрежа
Недостаје канализациона мрежа
Недостаје јавна расвета

Коефицијенти умањења:
0,20
0,10
0,15
0,15
0,10

Члан 3.
Члан 9. основне одлуке мењаља се и гласи:
''Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за објекте за
производњу енергије из обновљивих извора на територији општине Прокупље се
не наплаћује''.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Прокупље,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
У ПРОКУПЉУ 30.11.2015. ГОДИНЕ, БРОЈ: 06-56/2015 - 02

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.

1.. Децембар 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 6

4
На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3.,4. и 7. и члана 11. Закона о
порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/200...68/2014), члана
7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –усклађени дин. изн. и 125/2014 –
усклађени дин. изн. ) и члана 32. ст. 1. тачка 14. Статута општине Прокупље (,, Сл.лист
Општине Прокупље, бр.7/08 ) Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана
30.11.2015.године, донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине
Прокупље и то: стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне
књиге и за обвезника који не води пословне књиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра
најопремљенијом на територији општине Прокупље; коефицијентима за утврђивање
основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у
случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на вредност
непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне
књиге.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину у општини Прокупље износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,4%.
2. На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге:
-

На права на грађевинском земљишту код обвезника који не води пословне
књиге – 0,30%
На права на пољопривредном земљишту код обвезника који не води пословне
књиге – 0,0020%
На права на шумском земљишту код обвезника који не води пословне књиге –
0,0020%

3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на
земљишту:
4. НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ
(1) до 10.000.000,00 динара
(2) од 10.000.000,00 до 25.000.000,00 динара

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА
0,40%
порез из подтачке (1) + 0,6% на
износ преко 10.000.000,00 динара

(3) од 25.000.000,00 до 50.000.000,00 динара

порез из подтачке (2) + 1,0%
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износ преко 25.000.000,00 динара
(4) преко 50.000.000,00 динара

порез из подтачке (3) + 2,0% на
износ преко 50.000.000,00 динара.

Члан 3.
За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности као елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију
општине Прокупље чине 4 зоне, опредељене према комуналној опремљености из члана 6.
став 3. Закона о порезима на имовину и то:
1. I зона , обухвата ул. Југ Богданову од пресека са улицом Кнез Михајловом до
пресека са улицом Косте Војиновића, Трг Топличких јунака, ту се убрајају и све парцеле и
објекти који имају излаз (преко службених пролаза и пасажа), на ул. Југ Богданову, Ратка
Павловића до пресека са Велићким потоком, обухвата подручје ужег градског језгра, а које
је дефинисано следећим границама-улицама: ул. Ратка Павловића од Велићког потока до
Стражавачког потока и Вука Караџића од Стражавачког потока до ул. Појатске, са јужне
стране 9.Октобар, Таткова, са источне стране Танаска Рајића, са северне стране Генерала
Тренијеа, Страхињића Бана, део Војводе Мишића, Краљевића Марка и део Бошка Југовића
(изнад пијаце).
Напомена: у ову зону се убрајају и објекти чије парцеле се директно ослањају на
поменуте улице.
2. II зона обухвата подручје ширег градског језгра, а које је дефинисано следећим
границама: са јужне и југоисточне стране левом страном реке Топлице и то од бетонског
моста (према ФОМ-у), до новог бетонског моста (код ,,Стакларе,,), са источне и
југоисточне стране Стражавачким потоком од уливања у реку Топлицу (код ,,Стакларе,,)
до Стражавачког гробља. Затим улицама: Видовданском, Филипа Кљајића, делом Арсенија
Чарнојевића и Милена Јовановића до пресека са ул. Косанчић Ивана, затим северним
краком ул. Косанчић Ивана до ул. С.Радосављевић, којом се наставља до ул. Станка
Пауновића, којом се наставља до улице Милоша Обилића (њен завршетак код
трафостанице у ,,Новом насељу,,), којом се спушта до улице Драгољуба Радосављевића до
пресека са ул. 21. Српске Дивизије, којом се наставља до њеног краја у ,,Боровњаку,,
(напомена: у II зони припадају сви објекти-парцеле изнад улица М. Обилића, Д.
Радосављевића, и 21. Српске Дивизије, а према ,,Боровњаку,,), затим ул. Виноградарска, и
на крају делом ул. Бате Стефановића, краком који се спушта до ул. Косте Војиновића,
односно бетонског моста код ,,ФОМ-а,,.
3. III зона
грађевинског реона.
4.

IV зона

обухвата читаво подручје између II зоне и границе градског
обухвата сеоска подручија.
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Члан 4.
У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који
воде пословне књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник
који води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне
цене одговарајућих непокретности на територији општине Прокупље множи са
коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи:
1) 1,00 - за непокретности у првој зони- најопремљенијој зони,
2)

0,80 - за непокретности у другој зони,

3)

0,60 - за непокретности у трећој зони

4)

0,40 - за непокретности у сеоском подручју.
Члан 5.

Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника
који не води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у
општини Прокупље износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише
40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена
изградња, односно последња реконструкција објекта.
Члан 6.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Прокупље“, а после
ступања на снагу, објавиће се
и на Интернет порталу општине Прокупље –
www.prokuplje.org.rs
Члан 7.
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Прокупље, Одељење локалне
пореске администрације.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању елемената
пореза на имовину за територију општине Прокупље ( „Сл. Лист општине Прокупље“
бр.15/14 ) и Oдлука о измени одлуке о о утврђивању елемената пореза на имовину за
територију општине Прокупље ( „Сл. Лист општине Прокупље“ бр.13/15 )
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Прокупље”, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 6.став 5 до 7 и члана 7а став 2.Закона о порезима на
имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/01....68/2014), и члана 32. ст. 1. тачка 14.
Статута општине Прокупље (,, Сл.лист Општине Прокупље, бр.7/08 )
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 30.11.2015.године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину на територији
општине Прокупље.
Члан 2.
На територији општине Прокупље одређене су зоне за утврђивање пореза
на имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима општине
Прокупље, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је прва зона
утврђена за најопремљенију зону.

Групе непокретности
1.Грађевинско земљиште
2.Пољопривредно земљиште
3.Шумско земљиште
4.Станови

I зона
1.800,00

НАЗИВ
II зона
1.500,00

ЗОНЕ
III зона
1.000,00

51.955,00

50.571,00

43.650,00

IV зона
800,00
120,00
180,00
36.000,00

5.Куће за становање

33.586,00

31.594,00

24.426,00

7.360,00
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6.Пословне зграде и други
(подземни и надземни) грађевински
објекти који служе за обављање
делатности
7.Гараже и гаражна места

Број: 20

105.340,00

93.210,00

72.652,00

20.530,00

18.397,00

16.364,00
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40.000,00

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2016.годину на територији општине Прокупље износе:

Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Прокупље“, а после
ступања на снагу, објавиће се
и на Интернет порталу општине Прокупље –
www.prokuplje.org.rs

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Прокупље ( „Сл. Лист
општине Прокупље“ бр.15/14 )
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље”, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 146. став 3. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник
РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 65
и 77. Закона о културним добрима(„ Сл.гласник РС “, бр.71/94, 52/2011-др.закони и
99/2011-др.закон), члана 20. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 32. и 94. Статута Општине
Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље“ бр. 7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о подизању и одржавању споменика на територији општине Прокупље
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се подизање и одржавање споменика и постављање
и одржавање скулптуралних дела на површинама јавне намене на територији
општине Прокупље, као и услови за њихово подизање, односно постављање и
одржавање.
Члан 2.
Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности
– фигура попрсје, биста, рељеф, спомен плоча или друго спомен - обележје које
поред уметничке вредности, обележава догађај или личност значајну за општину
Прокупље, националну историју и културу или светску политичку и културну
баштину.
Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје
уметничке вредности поставља на површини јавне намене.
Члан 3.
Површине јавне намене у смислу одредбе ове одлуке су: улице, тргови,
речнe обалe, мостови, јавне зелене површине, паркови, скверови, пасаж и фасаде
зграда које су оријентисане према површинама јавне намене.
Члан 4.
Споменик и скулптурално дело (у даљем тексту: споменик) се подиже на
основу одлуке Скупштине општине Прокупље (у даљем тексту: Скупштина
општине), у складу са одредбама ове одлуке и посебним законом.
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Члан 5.
Одредбе ове одлуке, осим у погледу органа надлежног за доношење
одлуке о подизању споменика, не примењује се када се споменик подиже на
иницијативу друге државе.
II ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 6.
Иницијативу за подизање споменика може поднети физичко, правно лице,
удружења грађана, организације и др.
Иницијатива из става 1. овог члана, подноси се Општинском већу у
писаном облику и мора бити образложена.
Иницијатива из става 1. овог члана, може да садржи и предлог локације за
подизање споменика.
Члан 7.
Општинско веће разматра иницијативу за подизање споменика.
У поступку разматрања иницијативе за подизање споменика, Општинско
веће формира Радни тим који прибавља стручна мишљења Народног музеја
Топлице, Завода за заштиту споменика у Нишу, ЈП за урбанизам и уређење
општине Прокупље и Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности и
грађевинарство, ради утврђивања оправданости и локације као и осталих услова за
подизање споменика .
На основу мишљења из става 2. овог члана, Општинско веће утврђује
предлог одлуке о подизању споменика и локацији, упућује га Скупштини општине.
Општинско веће обавештава подносиоца иницијативе о исходу
иницијативе.
Члан 8.
Скупштина општине истовремено са доношењем одлуке за подизање
споменика, образује Одбор за спровођење одлуке (у даљем тексту: Одбор).
Актом о образовању Одбора утврђује се задатак, број чланова и друга
питања од значаја за рад Одбора.
У Одбору се именују стручњаци из области културе (историчари
уметности, академски сликари, вајари, књижевници и други), урбанизма
(архитекте, планери и урбанисти), представник Народног музеја Топлице, члан
Општинског већа и друга стручна лица.
У Одбор може да се именује и лице које је обезбедило минимално 50%
потребних средстава за подизање споменика.
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Члан 9.
Одбор за подизање споменика одлучује или да се спроводи конкурс за
избор аутора или идејног решења, ангажује аутор по позиву или ће (на основу
стручног мишљења) користити постојећи односно реплика постојећег споменика .
Уколико Одбор одлучи да се спроводи конкурс, конкурс се објављује најмање у два
дневна листа.
Одбор може одлучити да се спроведе конкурс по позиву уз учешће
најмање три аутора.
Одбор спроводи конкурс и врши избор идејног решења споменика. Одбор
изузетно може одлучити о коришћењу постојећег споменика односно реплике већ
постојећег споменика .
Члан 10.
Пре расписивања конкурса, Одбор за подизање споменика може
прибавити додатна стручна мишљења правних лица из члана 7. ове одлуке, ради
утврђивања ближих услова конкурса.
Члан 11.
Општинска управа на основу одлуке Одбора о избору аутора споменика са
истим, закључује уговор којим се ближе дефинишу међусобне обавезе.
Општинска управа подноси надлежном органу за грађевинске послове
захтев за одобравање радова за подизање споменика.
Члан 12.
Споменик се може уклонити, односно преместити, ако за то постоје
оправдани разлози а по прибављеном мишљењу правних лица из члана 7. ове
одлуке. Одлуку о уклањању, односно премештању споменика, доноси Скупштина
општине на предлог Општинског већа.
Члан 13.
Народни музеј Топлице у сагласности са Заводом за заштиту споменика
културе Ниш води евиденцију о подигнутим споменицима на територији општине
Прокупље.
По подизању споменика, у року од 30 дана од дана завршетка радова на
подизању споменика, Општинска управа је дужна да исти пријави ради
евидентирања Народном музеју Топлице и Заводу за заштиту споменика културе
Ниш.
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Члан 14.
У буџету општине Прокупље обезбеђују се средства за подизање
споменика. Средства за подизање споменика могу се обезбедити прилозима,
поклонима, донацијама или на други примерен начин од стране правног и физичког
лица удружења, држава.

Члан 15.
Правна или физичка лица, удружења и други који обезбеде сва или више
од 50% потребних средстава за подизање споменика, имају право да им се име
упише на постамент или поред споменика.
На захтев лица и органа из става 1. овог члана, Општинско веће општине
Прокупље може одобрити и коришћење маркетиншких права у вези са
спомеником, о чему се закључује посебан уговор.
III ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 16.
Споменици који су проглашени за културно добро одржавају се по
програму заштите непокретних културних добара и у складу са програмом рада
Завода за заштиту споменика културе Ниш.
О одржавању споменика који није проглашен за културно добро, стара се
Народни музеј Топлице .
Члан 17.
Средства за одржавање споменика , обезбеђују се у буџету општине
Прокупље, у складу са годишњим програмом одржавања споменика који на
предлог Народног музеја Топлице, доноси Скупштина општине .
Члан 18.
Одржавање споменика обухвата редовну контролу и одржавање: чистоће
споменика простора и расвете око споменика, прилазних стаза или путева до
споменика.
Радове на одржавању споменика врше јавна предузећа чији је оснивач
Општина Прокупље по налогу Општинске управе Прокупље, а на захтев Народног
музеја Топлице .
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Члан 19.
Мере конзерваторско –рестаураторске заштите споменика спроводе се на
основу услова које утврђује Народни музеј Топлице у Прокупљу у сагласности са
Заводом за заштиту споменика културе Ниш.

Члан 20.
Општинско веће, на предлог Народног музеја Топлице, може чување и
одржавање једног или више споменика, поверити школи, предузећу, установи,
другом органу и организацији.

IV ЗАШТИТА СПОМЕНИКА
Члан 21.
Споменици се не смеју прљати, оштетити или уништити.
Грађани су дужни да се према споменицима односе са дужним пажњом
као и да спрече или пријаве њихово оштећење.
Члан 22.
Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони,
оштети или уништи споменик дужно је да успостави пређашње стање под надзором
Народног музеја Топлице и Завода за заштиту споменика културе Ниш, или да
надокнади насталу штету.
V НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска упрaва општине
Прокупље.
Послове инспекцијског надзора над подизањем и одржавањем споменика
врше одељење општинске управе надлежно за инспекцијске послове.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 24.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 1 000.000,00 динара, казниће
се за прекршај правно лице: - ако подигне споменик супротно одредбама члана
4.ове одлуке , - ако премести или уклони споменик супротно одредбама члана
12.ове одлуке .
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном
казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

Члан 25.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара, казниће се за
прекршај физичко лице: - ако прља, оштети или уништи споменик (члан 21.)

Члан 26.
Изузетно од одредаба члана 24. и члана 25. ове одлуке новчана казна која
се наплаћује на месту извршења прекршаја: - за физичко лице и одговорно лице
износи 5.000,00 динара, - за правно лице и предузетника износи 20.000,00 динара.
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље“
Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.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
30.11.2015.године, донела је:
Решење
о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекције за изградњу,
урбанизам и стамбене послове општине Прокупље за 2015.годину са
финансијским планом у складу са другом одлуком о измени одлуке о буџету
општине Прокупље за 2015.годину

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и
стамбене послове општине Прокупље за 2015.годину са финансијским планом у
складу са другом 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: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.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
30.11.2015.године, донела је:
Решење
о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања
ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље за 2015.годину
I Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП''HAMMEUM''
Прокупље за 2015.годину, број 4484 од 13.11.2015.године

II Решење ступа на снагу даном доношења.

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

IV Решење доставити: ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.

1.. Децембар 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 19
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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
30.11.2015.године, донела је:
Решење
о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма пословања
ЈКП''Чистоћа'' Прокупље за 2015.годину
I Даје се сагласност на Измене и допуне Плана и приграма пословања
ЈКП''Чистоћа'' Прокупље за 2015.годину, који је донео Надзорни одбор број 3749 од
10.11.2015.године

II Решење ступа на снагу даном доношења.

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

IV Решење доставити: ЈКП''Чистоћа'' Прокупље и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.

1.. Децембар 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20
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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
30.11.2015.године, донела је:
Решење
о давању сагласности на Програм пословања ЈП за урбанизам и уређење
општине Прокупље за 2015.годину са финансијским планом у складу са
другом одлуком о измени одлуке о буџету општине Прокупље за 2015.годину
I Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за урбанизам и уређење општине
Прокупље за 2015.годину са финансијским планом у складу са другом 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 уређење општине Прокупље и Архиви
СО-е Прокупље.

Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.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
30.11.2015.године, донела је:

Решење
о усвајању Извештаја комисије за поступак непосредне погодбе непокретности
у јавну својину општине Прокупље

I Усваја се Извештај комисије за поступак непосредне погодбе непокретности
у јавну својину општине Прокупље

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење доставити: члановима комисије и Архиви СО-е Прокупље.

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

Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 219. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС,, бр.
107/05, 79/09-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон и
93/2014) тачке 64. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних
књига (,,Службени гласник РС,, бр. 109/09, 4/2010-исправка, 10/2010, 25/2011 и
5/2013) и члана 32. Статута општине Прокупље (,,Службени лист Општине
Прокупље број 7/08) Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана
30.11.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕПРОКУПЉЕ
1. У тачки 3.Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде
о смрти на територији општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље
бр.15/ 2014 ) уместо речи:,, у висини једне дневнице за службено путовање за
запослене у Општинској управи Општине Прокупље ,по једном случају“треба да
стоје речи:,, у нето износу од 2.000,00 динара , по једном случају“.
2.У осталом делу Решење о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и
издавање потврде о смрти на територији општине Прокупље („Службени лист
општине Прокупље бр.15/2014 ) остаје непромењено.
3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном листу Општине Прокупље“.
Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 72/2009, 52/2011) и члана 32. тачка 10.
Статута Општине Прокупље ( „Службени лист Општине Прокупље“ бр. 7/08.)
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 30.11.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' У ПРОКУПЉУ
I Овим Решењем мења се Решење СО-е Прокупље о именовању чланова школског
одбора Медицинске школе ''др Алекса Савић'' у Прокупљу број 06-41/2012-02 од
19.11.2012.године, са изменом ( бр.06-41/2014-02 од 20.10.2014.године), тако што
се:
1. Разрешава члан школског одбора Ђукић Љиљана, представник родитења, због
престанка својства родитеља ученика школе.
2. Именује се члан школског одбора Далиборка Смиљковић из Прокупља,
представник родитеља.
3. Разрешава се члан школског одбора Драгана Коцић, представник запослених,
због поднете оставке.
4. Именује се члан школског одбора Новица Крстић, представник запослених.
II Mандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који су
замењени.
III У осталом делу Решење бр. 06-41/12-02 од 19.11.2012.године, са изменом остаје
непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованима, Медицинској школи, Одељењу за друштвене
делатности и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2015-02
У Прокупљу, 30.11.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радослав Михајловић с.р.
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Број: 130- 3 /2015-01
У Прокупљу, дана 30.11. 2015.године
На основу члана 36а. Закона о радним односима у државним органима
( ,,Службени гласник РС , бр.48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон 34/2001-др.закон,
39/2002,49/2005-одлука УСРС,79/2005-испр.др.закона ,83/2005 и 23/2013-одлука УС),члана
55 Закона о раду (,,Службени гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014),
члана 26. и члана 43. Одлуке о организацији Општинске управе

(,,Службени лист

Општине Прокупље“ бр. 10/08, 1/09, 6/09 и 14/13),заменик начелника Општинске управе
Општине Прокупље, дана 30.11. 2015.године донео је

Решење
о распореду радног времена у Општинској управи Општине Прокупље
I
Овим решењем утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у
Општинској управи Општине Прокупље (у даљем тексту: Општинска управа).

II
Радно време у Општинској управи почиње сваког радног дана од 7:30 часова, а
завршава се у 15:30 часова, осим за запослене којима се због природе посла радно време
може и другачије уредити.

III
Запослени на пословима обезбеђења раде у сменама , а почетак и завршетак радног
времена утврђује начелник Општинске управе распоредом.

IV
Пријем странака у Општинској управи врши се сваког радног дана од 7:30 до 9:30
часова и од 10:00 до 15:30 ,осим
- пријем странака у услужном центру сваког радног дана од 7:30 до 15:30 и
- послови матичара (пријављивање рођења, венчања и смрти) сваког радног дана
од 8:00 до 09:30 часова. и 10:00 до13:30 часова..

V
У оквиру четрдесеточасовног недељног радног времена може се утврдити
другачији распоред радног времена и другачији почетак и завршетак радног времена у
зависности од природе, специфичности и обима посла и указане потребе (инспекцијски
послови, послови закључења брака, послови одржавања, послови хигијене и сл).
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VI
Одмор у току дневног рада за запослене у Општинској управи је од 9:30 до 10:00
часова , осим за запослене у услужном центру од 9:30 до 10:00,односно од 10:00 до 10:30
часова.

VII
У случају да запослени не искористи дневни одмор у времену предвиђеном овим
Решењем (разлози хитности, рад са странкама, наредбе претпостављеног и сл), јер се
започети посао мора наставити, дневни одмор се користи по престанку разлога због којих
је одложен, о чему ће обавестити непосредно свог руководиоца.

VIII
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о распореду радног
времена
у
Општинској
управи
Општине
Прокупље
бр.130-3/2014-01од
23.09.2014,објављено у ,,Службеном листу Општине Прокупље'' бр. 10/2014).

IX
Ово Решење истиче се на огласној табли у Општинској управи и објављује се на
интернет страници Општине Прокупље.

X
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Општинске управе и објавиће се и у Службеном листу Општине Прокупље.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Миљан Милентијевић с.р.
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