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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 5. став 3. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), 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 15.08. 2016. године, донета је следећа :
О Д Л У К А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"HAMMEUM" ПРОКУПЉЕ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта - 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 ) које је
уписано у регистар Агенције за привредне решењем БД 63549/2005 од 13.07.2005.
године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016).
Циљеви оснивања
Члан 2.

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,
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одржавања и организације делатности на затвореним и отвореним просторима који су
намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених 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.
II - ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „HAMMEUM" Прокупље је:
Општина Прокупље, улица Таткова број 2, матични број 06867812 (у даљем
тексту: оснивач).
Права оснивача остварује Скупштина општине Прокупље..
III - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име предузећа
Члан 4.
Пословно име предузећа је: Јавно комунално предузеће ,,HAMMEUM''
Прокупље (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП ,,HAMMEUM'' Прокупље.
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О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште предузећа
Члан 5.
Седиште предузећа је у Прокупљу, улица Трг Топличких јунака бр. 2.
О промени седишта предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат, штамбиљ и знак предузећа
Члан 6.
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште
предузећа и место за датум и број.
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа а који ће бити
дефинисан Статутом предузећа.
Унутрашња организација предузећа
Члан 7.
Предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора предузећа уређује се унутрашња
систематизација послова.

организација

и

IV - ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
Претежна делатност предузећа је:
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
- 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;
- 37.00 Уклањање отпадних вода;
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала;
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- 42.11 Изградња путева и аутопутева;
- 42.21 Изградња цевовода;
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката;
- 43.11 Рушење објеката-рушење и демонтажа зграда и других објеката у
поступку уклањања бесправно саграђених објеката и делова објеката,
по решењу грађевинске инспекције;
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- 43.21 Постављање електричних инсталација;
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
Система;
- 43.30 Завршни грађевинско-занатски радови;
- 70.10 Управљање економским субјектом;
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 Техничко испитивање и анализе;
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима;
- 49.41 Друмски превоз терета;
- 52.10 Складиштење;
- 64.00 Финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова;
- 81.10 Услуге одржавања објеката;
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда и опреме;
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња;
- 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;
- 69.20 Рачуновотствени, књиговотствени и ревизорски послови;
- 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;
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- 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;
- 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.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности предузећа као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
V - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 9.
Предузеће је дужно да организује рад и пословање на начин којим се
обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање услуга корисницима под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитете комуналних услуга који
подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга
и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних и других
објеката, постројења и опреме, које служе за обављање делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
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Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, оснивачким
актом, одлуком о начину обављања делатности и статутом предузећа.
Обезбеђење општег интереса
Члан 10.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Скупштина општине
даје сагласност на:
- Статут предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину предузећа, велике вредности, која је
у непосредној функији обављања делатности од општег интереса;
- акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
- улагање капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса
у складу са законом и оснивачким актом.
Члан 11.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Члан 12.
Оснивач је дужан да у складу са законом:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење
делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности предузећа;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 13.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из:прихода од
продаје производа и услуга, буџета оснивача, и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег, односно трогодишњег
програма пословања који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 3.овог члана доставља се надлежном органу
оснивача ради давања сагласности у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предзећа.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност Скупштина
општине.
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Члан 14.
У
случају поремећаја у пословању предузећа, Општинско веће има право да предузме
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузећем
и то :
- промену унутрашње организације предузећа.
- разрешење постојећих органа које именује и именовање привремених
органа предузећа;
- ограничење права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса, другим законом и овом одлуком.
VI - РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 15.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом и другим
апрописима којим се уређује расподела добити и покриће губитка, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност
Скупштине општине.
Предузеће је дужно, да део остварене добити уплати у буџет општине, по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. утврђује се законом, односно
одлуком о буџету за наредну годину.
VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и
програмима пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином
предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других
финансијских организација доноси Надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу веће вредности,
сагласност даје надлежни орган оснивача.
Задужењем веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више
књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем
билансу стања.
VIII - ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
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Члан 17.
Предузеће представља и заступа директор.
IX – ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Основни капитал
Члан 18.
Основни капитал предузећа износи укупно 96.959.999,44 динара, од чега
неновчани капитал износи 95.699.999,69 динара, а новчани 1.259.999,75 динара.
Износ основног капитала из става 1. овог члана, уплаћен је и уписан у
одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа је 100%
Имовина предузећа
Члан 19.
Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у
својину предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини
општине Прокупље.
Предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе предузећа са једне и општине, као оснивача, са
друге стране.
Члан 20.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал предузећа подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење основног капитала
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала предузећа одлучује Скупштина
општине Прокупље, као оснивач у складу са законом.

X - ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Органи предузећа
Члан 23.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
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1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 24.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
општине Прокупље, на период од четири године, од којих је један члан надзорног
одбора из реда запослених.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове
предвиђене законом а предлаже се на начин утврђен статутом предузећа.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати
представника запослених у надзорном одбору.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 25.
Надзорни одбор обавља следeће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним
и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета општине Прокупље (
субвенције, гаранције или др. средства).
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси статут;
9) доноси одлуку о тарифи (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
10) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини
која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања поверене делатности, у складу са законом и овом одлуком;
11) доноси одлуку о задуживању предузећа;
12) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
13) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
14) доноси акт о процени вредности капитала као и програм и одлуку о својинској
трансформацији;
15) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
16) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
17) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
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Накнада за рад
Члан 26.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду
за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана односно критеруме и мерила за њено
утврђивање одређује Влада Републике Србије.

2) Директор
Члан 27.
Директора предузећа именује Скупштина општине на мандатни период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија јединице локалне самоуправе за спровођење
конкурса за избор директора, у скалду са законом.
Услови за именовање директора прописани су законом, а статутом предузећа
могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора предузећа.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 28.
Директор предузећа :
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран
је за њихово спровођење;
6)
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
9) извршава одлуке надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
14) предлаже Надзорном одбору доношење аката о исплати стимулације извршним
директорима;
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15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и статутом предузећа;
16) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.
Извршни директор
Члан 29.
За извршног директора бира се лице које испуњава услове предвиђене законом,
односно Статутом предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са оснивачким актом и статутом.
Зарада директора
Члан 30.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са законом.
Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни одбор уз сагласност
Општинског већа.
Мандат директора
Члан 31.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода
на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или
разрешења.
Разрешење директора
Члан 32.
Предлог за разрешење директора може поднети надлежни орган оснивача или
надзорни одбор предузећа преко надлежног органа оснивача.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 33.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним
законом.
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Вршилац дужности директора
Члан 34.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до
именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за избор директора
предвиђене законом и статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права обавезе и овлашћења која има директора
предузећа.
XI - ЦЕНЕ УСЛУГА
Начела за одређивање цене услуга
Члан 35.
Елементи за образовање цена производа и услуга предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним
законом којим је уређена комунална делатност, и то:
1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом
приступачности;
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија
потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима
обезбеђивања комуналне услуге.
Елементи за утврђивање цена услуга
Члан 36.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским
извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне
делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те
намене.
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Усвајање захтева за измену цена
Члан 37.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у
свој годишњи програм пословања.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у
методологију за обрачунавање цена, предузеће може да током пословне године да
поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних
услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се
достављају се Скупштини општине Прокупље.
XII - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 38.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
последице које угрожавају животну средину, у складу са законом и другим прописима
који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у
зависности од утицаја коју обавља на животну средину.
XIII - ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 39.
Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора , директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи,односно трогодишњи програм пословања, као и његове измене и допуне;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашченог ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.

XIV - СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 40.
Општи акти предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт предузећа.
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу,
морају бити у складу са општим актима предузећа.
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XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Предузеће је дужно да Статут и друга општа акта усагласи са Законом о јавним
предузећима и овом Одлуком у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 42.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље.“

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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2
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 5. став 3. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), 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 15.08. 2016. године донета је следећа :
О Д Л У К А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље („Службени лист општине
Прокупље“, број 4/2013) које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем
БД 56696/2013 од 24.05.2013. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).
Члан 2.
Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље оснива се и
послује ради обављања делатности и то :
1) У области уређивања и коришћења грађевинског земљишта
- Припрема средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског
земљишта, који садрже изградњу комуналних објеката, уличне расвете и
водоводне и канализационе инсталације, које доноси Скупштина
општине;
- обезбеђује уређивање грађевинског земљишта, у ком циљу организује
израду планске документације, благовремено решавање имовинскоправних односа и вршење других послова и задатака који се односе на
организовање уређивања грађевинског земљишта;
- ради на пословима поверавања уређења грађевинског земљишта и
изградњу комуналних објеката у складу са утврђеним програмом, о
чему одлучује Општинско веће Скупштине општине Прокупље;
- врши контролу извршења радова на реализацији програма, а који су
поверени другим правним лицима;
- подноси извештај Скупштини о извршењу програма уређења
грађевинског земљишта и извршењу других послова и задатака;
- води евиденцију података о земљишту и прати трошкове уређивања
грађевинског земљишта , припрема Одлуку о висини накнаде за
уређивање земљишта коју доноси Скупштина и организује стручне и
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техничке послове у вези са уређивањем и коришћењем градског
грађевинског земљишта.
2)
У области урбанизма-планирања и уређења простора и насеља:
- праћење и проучавање појава и промена у простору и насељу и
обезбеђење обављања претходних радова за потребе израде
урбанистичке документације;
- припремање, израда и спровођење регулационих планова, планова
парцелације, препарцелације и урбанистичких пројеката;
- израда подлога за издавање локацијске дозволе и информација о
локацији;
- прикупљање, сређивање, обрада, чување и публиковање података од
значаја за насеља и уређење простора и вођење информационе основе о
простору;
- пројектовање грађевинских објеката, осим у случају када је на основу
закона и ове одлуке овлашћено јавно предузеће да утврди неки од
услова садржаних у локацијској дозволи за изградњу објеката, за које се
техничка доументација израђује, с тим што може вршити пројектовање
за своје потребе, потребе опшине и предузеђа чији је оснивач Општина
Прокупље;
- надзор на извођењу грађевинских објеката.
3)

-

-

-

-

У области изградње, одржавања, заштите, коришћења и управљања
локалним и некатегорисаним путевима, улицама и путним грађевинским
објектима:
доноси дугорочне и средњорочне програме одржавања, заштите и
развоја локалних и некатегорисаних путева, улица и путних
грађевинских објеката;
доноси годишњи програм одржавања, заштите и изградње путева и
улица, уз сагласност Скупштине општине;
организује вршење техничке и финансијске контроле извршавања
годишњег програма радова на одржавању, заштити и изградњи путева,
улица и путних грађевинских објеката;
утврђује обим и цене радова на редовном одржавању, заштити и
изградњи путева и улица;
поверава одговарајућим предузећима пројектовање, изградњу и
реконструкцију локалних и некатегорисаних путева и улица, путних
грађевинских објеката и друге радове на путевима и путним
грађевинским објектима (мостовима, надвожњацима, и сл.);
врши инвеститорске послове извођења радова;
врши извођење радова у оквиру техничких могућности, доноси
критеријуме и врши расподелу средстава намењених за одржавање и
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изградњу путева, улица и путних грађевинских објеката путем јавних
набавки;
- води евиденцију о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у
насељима и техничким подацима путева и улица;
- обавља и друге послове и задатке који се Јавном предузећу ставе у
делокруг рада.
II - ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље је:
Општина Прокупље, улица Таткова број 2, матични број 06867812 (у даљем
тексту: оснивач)
Права оснивача остварује Скупштина општине Прокупље.
III - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име предузећа
Члан 4.
Пословно име предузећа је: Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине
Прокупље ( у даљем тексту: предузеће).
О промени пословног имена предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
Седиште предузећа
Члан 5.
Седиште предузећа је у Прокупљу, улица Ратка Павловића број 2.
О промени седишта предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат и штамбиљ предузећа
Члан 6.
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште
предузећа и место за датум и број.
Унутрашња организација предузећа
Члан 7.
Предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора предузећа уређује се унутрашња
систематизација послова.

организација

и
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IV - ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋA
Члан 8.
Претежна делатност предузећа је :
- 71.11 Архитектонска делатност
Осим наведене претежне делатности,Јавно предузеће за урбанизам и уређење ће
се бавити и другим делатностима, као што су:
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката;
- 42.11 Изградња путева и аутопутева;
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 Техничко испитивање и анализе;
- 81.10 Услуге одржавања објеката;
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности предузећа као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
V - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 9.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује трајно и несметано пружање услуга урбанистичког и просторног
планирања под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима
донесеним на основу закона.
Предузеће је дужно да делатност за чије обављање је основано обавља у складу
са законом, овом одлуком и Статутом предузећа.
Обезбеђење општег интереса
Члан 10.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Скупштина општине
даје сагласност на:
- Статут предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);0
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину предузећа, велике вредности, која јеу непосредној
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функцији обављања делатности од општег интереса;
акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
улагање капитала;
статусне промене;
акт о процени вредности капитала као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса
у складу са законом и оснивачким актом.

Члан 11.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Члан 12.
Оснивач је дужан да у складу са законом:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење
делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности предузећа;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 13.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: буџета оснивача
опредељених за ове намене, пружања услуга трећим лицима и других прихода у складу
са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег, односно трогодишњег
програма пословања који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 3.овог члана доставља се надлежном органу
оснивача ради давања сагласности у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предзећа.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност Скупштина
општине.
Члан 14.
Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању предузећа, предузеће
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним
законом.
Члан 15.
У
случају поремећаја у пословању предузећа, Општинско веће има право да предузме
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мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузећем
и то :
- промену унутрашње организације предузећа.
- разрешење постојећих органа које именује и именовање привремених
органа предузећа;
- ограничење права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса, другим законом и овом одлуком.
VI - РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 16.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом и другим
апрописима којим се уређује расподела добити и покриће губитка, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност
Скупштине општине.
Предузеће је дужно, да део остварене добити уплати у буџет општине, по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. утврђује се законом, односно
одлуком о буџету за наредну годину.
VII - УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 17.
Предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и
програмима пословања предузећа.
Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра располагање имовином
предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других
финансијских организација доноси Надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу веће вредности,
сагласност даје надлежни орган оснивача.
Задужењем веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више
књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем
билансу стања.
VIII - ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Предузеће представља и заступа директор.
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IX – ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 19.
Основни капитал предузећа износи 50.000,00 динара, у новчаном износу.
Износ основног капитала из става 1. овог члана, уплаћен је и уписан у
одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа је 100%.

X - ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 21.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
општине Прокупље, на период од четири године, од којих је један члан надзорног
одбора из реда запослених.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове
предвиђене законом а предлаже се на начин утврђен статутом предузећа.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати
представника запослених у надзорном одбору.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 22.
Надзорни одбор обавља следeће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним
и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета општине Прокупље (
субвенције, гаранције или др. средства).
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси статут;
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9) доноси одлуку о тарифи (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
10) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини
која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања поверене делатности, у складу са законом и овом одлуком;
11) доноси одлуку о задуживању предузећа;
12) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
13) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
14) доноси акт о процени вредности капитала као и програм и одлуку о својинској
трансформацији;
15) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
16) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
17) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
Накнада за рад
Члан 23.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду
за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана односно критеруме и мерила за њено
утврђивање одређује Влада Републике Србије.
2) Директор
Члан 24.
Директора предузећа именује Скупштина општине на мандатни период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија јединице локалне самоуправе за спровођење
конкурса за избор директора, у скалду са законом.
Услови за именовање директора прописани су законом, а статутом предузећа
могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора предузећа.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежност директора
Члан 25.
Директор предузећа :
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
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4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран
је за њихово спровођење;
6)
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
9) извршава одлуке надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
14) предлаже Надзорном одбору доношење аката о исплати стимулације извршним
директорима;
15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и статутом предузећа;
16) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
Извршни директор
Члан 26.
За извршног директора бира се лице које испуњава услове предвиђене законом,
односно Статутом предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се статутом предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са оснивачким актом и статутом.
Зарада директора
Члан 27.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са законом.
Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни одбор уз сагласност
Општинског већа.
Мандат директора
Члан 28.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода
на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или
разрешења.
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Разрешење директора
Члан 29.
Предлог за разрешење директора може поднети надлежни орган оснивача или
Надзорни одбор предузећа преко надлежног органа оснивача.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 30.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним
законом.
Вршилац дужности директора
Члан 31.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до
именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за избор директора
предвиђене законом и статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права обавезе и овлашћења која има директора
предузећа.
XI - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 32.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
последице које угрожавају животну средину, у складу са законом и другим прописима
који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у
зависности од утицаја коју обавља на животну средину.
XII - ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 33.
Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:
1) радне биографије чланова надзорног одбора , директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи,односно трогодишњи програм пословања, као и његове измене и допуне;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашченог ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
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XIII - СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 34.
Општи акти предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт предузећа.
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу,
морају бити у складу са општим актима предузећа.
XIV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Предузеће је дужно да Статут и друга општа акта усагласи са Законом о јавним
предузећима и овом oдлуком у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 37.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље.“

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 5. став 3. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), 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 15.08. 2016. године донета је следећа :

О Д Л У К А
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта - Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене
послове општине Прокупље“Прокупље („Службени лист општине Прокупље“, број
4/2013 6/2013), које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем БД
164828/2012 од 04.01.2013. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).
Члан 2.
Циљеви оснивања
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове
општине Прокупље“ Прокупље, оснива се и послује ради обављања делатности и то :
1. У области одржавања нисконапонског електричног система уличног
осветљења у насељима на територији општине Прокупље
- ради на изради предмера и предрачуна за потребе одржавања јавне
расвете у насељима;
- врши надзор и контролу над извођењем радова на одржавању јавне
расвете у насељима;
- врши припрему техничке документације за потребе одржавања јавне
расвете у насељима и води све извештаје везане за одржавање;
- доноси годишњи програм одржавања уз сагласност Скупштине
општине;
- Организује вршење техничке и финансијске контроле извршавања
годишњег програма радова на одржавању јавне расвете;
- подноси извештај Скупштини општине о извршењу програма
одржавања јавне расвете у насељима.`

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 27

II - ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа „Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене
послове општине Прокупље“ Прокупље је:
Општина Прокупље, улица Таткова број 2, матични број 06867812 (у даљем
тексту: оснивач)
Права оснивача остварује Скупштина општине Прокупље.
III - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име предузећа
Члан 4.
Пословно име предузећа је : Јавно предузеће „Дирекција за изградњу,
урбанизам и стамбене послове општине Прокупље“ Прокупље (у даљем тексту:
предузеће).
Скраћено пословно име је: ЈП “Дирекција”.
О промени пословног имена предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
Седиште предузећа
Члан 5.
Седиште предузећа је у Прокупљу, улица Ратка Павловића број 2.
О промени седишта предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат и штамбиљ предузећа
Члан 6.
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште
предузећа и место за датум и број.
Унутрашња организација предузећа
Члан 7.
Предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора предузећа уређује се унутрашња
систематизација послова.
IV - ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋA
Члан 8.
Претежна делатност предузећа је :
81.10 Услуге одржавања објеката.

организација

и
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Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности предузећа као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
V - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 9.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује трајно и несметано пружање услуга под условима и на начин уређен
законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона.
Предузеће је дужно да делатност за чије обављање је основано обавља у складу
са законом, овом одлуком и Статутом предузећа.
Обезбеђење општег интереса
Члан 10.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Скупштина општине
даје сагласност на:
- Статут предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину предузећа, велике вредности, која јеу непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;
- акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
- улагање капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса
у складу са законом и оснивачким актом.
Члан 11.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Члан 12.
Оснивач је дужан да у складу са законом:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење
делатности;
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2) остварује надзор и контролу обављања делатности предузећа;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 13.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: буџета оснивача
опредељених за ове намене, пружања услуга трећим лицима и других прихода у складу
са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег, односно трогодишњег
програма пословања који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 3.овог члана доставља се надлежном органу
оснивача ради давања сагласности у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предзећа.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност Скупштина
општине.
Члан 14.
Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању предузећа, предузеће
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним
законом.
Члан 15.
У
случају поремећаја у пословању предузећа, Општинско веће има право да предузме
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузећем
и то :
- промену унутрашње организације предузећа.
- разрешење постојећих органа које именује и именовање привремених
органа предузећа;
- ограничење права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса, другим законом и овом одлуком.
VI - РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 16.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом и другим
апрописима којим се уређује расподела добити и покриће губитка, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност
Скупштине општине.
Предузеће је дужно, да део остварене добити уплати у буџет општине, по
завршном рачуну за претходну годину.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 30

Висина и рок за уплату добити из става 3. утврђује се законом, односно
одлуком о буџету за наредну годину.
VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 17.
Предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и
програмима пословања предузећа.
Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра располагање имовином
предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других
финансијских организација доноси Надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу веће вредности,
сагласност даје надлежни орган оснивача.
Задужењем веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више
књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем
билансу стања.
VIII - ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Предузеће представља и заступа директор.
IX – ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 19.
Основни капитал предузећа износи 1.000,00 динара у новчаном износу.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа је 100%.
X- ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 21.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 31

Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
општине Прокупље, на период од четири године, од којих је један члан Надзорног
одбора из реда запослених.
Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове
предвиђене законом а предлаже се на начин утврђен статутом предузећа.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати
представника запослених у надзорном одбору.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 22.
Надзорни одбор обавља следeће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним
и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета општине Прокупље (
субвенције, гаранције или др. средства).
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси статут;
9) доноси одлуку о тарифи (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
10) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини
која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања поверене делатности, у складу са законом и овом одлуком;
11) доноси одлуку о задуживању предузећа;
12) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
13) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
14) доноси акт о процени вредности капитала као и програм и одлуку о својинској
трансформацији;
15) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
16) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
17) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
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Накнада за рад
Члан 23.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду
за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана односно критеруме и мерила за њено
утврђивање одређује Влада Републике Србије.
2) Директор
Члан 24.
Директора предузећа именује Скупштина општине на мандатни период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија јединице локалне самоуправе за спровођење
конкурса за избор директора, у скалду са законом.
Услови за именовање директора прописани су законом, а статутом предузећа
могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора предузећа.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 25.
Директор предузећа :
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран
је за њихово спровођење;
6)
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
9) извршава одлуке надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
14) предлаже Надзорном одбору доношење аката о исплати стимулације извршним
директорима;
15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и статутом предузећа;
16) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
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Извршни директор
Члан 26.
За извршног директора бира се лице које испуњава услове предвиђене законом,
односно Статутом предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се статутом предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са оснивачким актом и статутом.
Зарада директора
Члан 27.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са законом.
Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни одбор уз сагласност
Општинског већа.
Мандат директора
Члан 28.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода
на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или
разрешења.
Разрешење директора
Члан 29.
Предлог за разрешење директора може поднети надлежни орган оснивача или
надзорни одбор предузећа преко надлежног органа оснивача.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 30.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним
законом.
Вршилац дужности директора
Члан 31.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до
именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
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Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за избор директора
предвиђене законом и статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права обавезе и овлашћења која има директора
предузећа.
XI - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 32.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
последице које угрожавају животну средину, у складу са законом и другим прописима
који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у
зависности од утицаја коју обавља на животну средину.
XII - ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 33.
Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:
1) радне биографије чланова надзорног одбора , директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи,односно трогодишњи програм пословања, као и његове измене и допуне;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашченог ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
XIII - СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 34.
Општи акти предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт предузећа.
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу,
морају бити у складу са општим актима предузећа.
XIV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Предузеће је дужно да Статут и друга општа акта усагласи са Законом о јавним
предузећима и овом oдлуком у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
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Члан 36.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље.“

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 36

4
Скупштина Општине Прокупље је на основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Сл. Гласник Р:С. Бр. 72/11, 88/13 и 105/14“) и члана 3. став.2. Одлуке о грађевинском
земљишту („Сл.гласник бр.14/13“), а имајући у виду члан 31. став 1. Закон о јавној
својини („Сл. Гласник Р:С. Бр. 72/11, 88/13 и 105/14“) и на основу члана 28. став 2.
Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник бр. 36/2006“) , на седници
одржаној дана 15.08. 2016. године, је донела:

ОДЛУКУ
О ДАРИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХРАМА СВ ЂОРЂА
У ПРОКУПЉУ

I Општина Прокупље отуђује у својину Српској Православној Епархији
Нишкој - црквеној Општини Прокупље кат. парцелу бр. 489/5, КО Прокупље-град
површине 3999 м2, која се по листу непокретности бр. 6712 КО Прокупље-град код
Службе за катастар непокретности у Прокупљу води као јавна својина Општине
Прокупље (у свему према пројекту препарцелације), ради изградње храма Светог
Ђорђа.
II Српска Православна Епархија Нишка-црквена општина Прокупље се без
посебне сагласности Општине Прокупље може укњижити код РГЗ СКН Прокупље као
титулар права својине на предметној непокретности.
III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу
Општине Прокупље''.
Бр. 06-39/2015-02
У Прокупљу , дана 15.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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5
На основу члана 3. став 3. а у вези члана 4. став 1. тачка 1. Закона о робном
резервама (,,Сл. гласник РС“ број 104/13), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ) и члана 32. став 1. тачка
7. Статута Oпштине Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље“, бр.7/08)
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 15.08.2016.године, донела
је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РОБНИХ РЕЗЕРВИ МЕСА У ЖИВОЈ СТОЦИ
Члан 1.
Општина Прокупље образује робне резерве меса у живој стоци (у даљем
тексту: робне резерве) ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта
на територији општине Прокупље, као и ради обезбеђења потреба општине за случај
ванредног стања, непосредне ратне опасности и рата.
Овом одлуком уређују се услови за образовање, финансирање, обнављање,
управљање и пословање робним резервама општине Прокупље.
Члан 2.
Циљ образовања робних резерви је заустављање тренда смањења бројног стања
живе стоке, повећање броја квалитетних приплодних грла, побољшање генетских
потенцијала квалитетних приплодних грла, стварање предуслова за формирање
,,Нуклеус запата“- центра за производњу грла висококвалитетних приплодних
вредности и повећање броја произвођача са одрживом сточарском производњом.
Члан 3.
Робне резерве су у својини општине Прокупље.
Робним резервама управља Општинско веће општине Прокупље.
Члан 4.

Пословање робним резервама врши ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље,
Управне, стручне и економске послове везане за пословање робним резервама
обавља ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље.
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Члан 5.
ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље је дужно да пословање робним резервама врши
по тржишним условима и у складу са начелом доброг привредника.
ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље је дужно да предузме све неопходне мере ради
благовременог спречавања настанка материјалне штете на робним резервама.
Члан 6.
Годишњи програм робних резерви доноси се за период једне календарске
године, по ступању на снагу Одлуке о буџету општине.
.
Годишњим програмом робних резерви утврђује се врста, назив, количина и
вредност роба које се образују и обнављају као робне резерве, рокови набавке и
обнављања робних резерви, минимум робних резерви; инвестиционе потребе,
потребан износ средстава за извршење годишњег програма и др.
Годишњи програм робних резерви доноси Скупштина општине Прокупље.
ЈКП „HAMMEUM“Прокупље подноси Скупштини општине годишњи извештај
о пословању робним резервама.
Члан 7.
Упутство за реализацију програма из претходног члана, доноси Општинско
веће општине Прокупље.
Упутством се ближе одређују услови поверавања, чувања, одржавања,
обнављања, замене и увећања робних резерви.
Члан 8.
Пословање робним резервама и то образовање, чување и финансирање робних
резерви обавља ЈКП „HAMMEUM“Прокупље, на основу Годишњег програма.
У пословању робним резервама ЈКП „HAMMEUM“Прокупље закључује правне
послове, а нарочито уговоре о:
1) набавци, смештају, чувању и обнављању робних резерви;
3) технолошким процесима над робним резервама;
4) донацијама;
5) закупу опреме;
6) другим пословима из делокруга свог рада .
Лица којима су на основу уговора поверена на чување робне резерве, дужна су
да се придржавају одредаба уговора, да на захтев овлашћеног представника ЈКП
„HAMMEUM“Прокупље омогуће квантитативну и квалитативну контролу робе; да на
захтев овлашћеног представника ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље ставе на увид исправе
и сву потребну документацију која се односи на робу коју чувају као и да им омогуће
изузимање и премештај робе.
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Члан 9.
Робне резерве се образују набавком робних резерви или робном разменом.
Набавка се врши куповином робних резерви и уговарањем производње робних
резерви.
Члан 10.
Робне резерве се обнављају заменом робних резерви, продајом, набавком и
давањем на чување ради обнављања.
Члан 11.
Средства за пословање робним резервама обезбеђују се у буџету Општине
Прокупље и из других извора у складу са законом.
Члан 12.
Робне резерве се оснивају на неодређено време.
Члан 13.
За неовлашћено располагање робним резервама, отуђивање, замену,
прескладиштење и слична понашања супротна овој одлуци, примењиваће се казнене
одредбе Закона о робним резервама.
Члан 13.
Попис робних резерви извршиће се до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 14.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за пољопривреду
Општинске управе општине Прокупље.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским робним
резервама број 06-35/94-04 од 27.06.1994. године и Одлука о формирању буџетског
фонда за развој сточарства број 06-17/2015-02 од 30.03.2015 године.
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Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Прокупље“.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, дана 15.08.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 41

6
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени Гласник РС' бр.129/07)
и члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08.2016.године, донела
је:

Решење
о усвајању Извештаја Комисије за кадровска и административна
питања Скупштине општине Прокупље

I Усваја се Извештај Комисије за кадровска и административна питања Скупштине
општине Прокупље бр. 06-36/2016-02 од 08.08.2016.године.

II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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7
На основу члана 48, 49. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 34/10 и 54/11), члана 26.Статута општине Прокупље (''Службени лист
општине Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној
15.08. 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
I
Потврђује се мандат одборницима Скупштине општине Прокупље:
-

Митру Паповићу
Јасмини Насковић

изабраним за одборнике са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ
II
Мандат одборницима почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до
истека мандата одборницима коме је престао мандат.

III
Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08. 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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8
На основу члана 56. Закон о локалним изборима (''Службени гласник РС''бр.
129/07,34/10 и 54/11), члана 31. Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник
РС''бр.129/07) и члана 26. Статута општине Прокупље (''Службени лист општине
Прокупље бр. 7/08),Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 15.08. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Члан 1.
У Члану 1. Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прокупље,
бр. 06-28/2016-02 од 02.06.2016.године(''Сл.лист општине Прокупље бр. 16/16) са
изменом бр.06-32/16-02 од 02.06.2016.године.
Редни број 27 мења се и гласи:
Редни број 30 мења се и гласи:

''Митар Паповић''
'' Јасмина Насковић''

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у '' Службеном листу
општине Прокупље''.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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9
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени Гласник РС' бр.129/07)
и члана 32. Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Драгану Вуксановићу из Прокупља престаје функција секретара Скупштине општине
Прокупље, због поднете оставке.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Решење доставити: именованом, Одељењу за привреду и финансије, Кадровској
служби и
Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 32.став 1. тачка 11. и члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени Гласник РС' бр. 129/07) и члана 32.став 1. тачка 12. и члана 43.
став 2.и 3. Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Члан 1.
Саша Анђелковић, дипл.правник, из Прокупља ,поставља се за секретара Скупштине
општине Прокупље на мандатни период од четри године, почев од 15.08.2016.године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованом, Одељењу за привреду и финансије, Кадровској
служби и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08. 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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11
На основу члана 32.став 1. тачка 11. и члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени Гласник РС' бр. 129/07) и члана 32.став 1. тачка 12.Статута
општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Драган Вуксановић,дипл.правник, из Прокупља, поставља се за заменика секретара
Скупштине општине Прокупље на мандатни период од четри године, почев од 15.08.
2016.године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Решење доставити: именованом, Одељењу за привреду и финансије, Кадровској
служби и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић 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 (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08.2016.године, донела
је:

Решење
о усвајању Извештаја о извршењу прихода и примања и расхода и издатака
буџета општине Прокупље за период 01.01.2016.-30.06.2016.год.

I Усваја се Извештај о извршењу прихода и примања и расхода и издатака буџета
општине Прокупље за период 01.01.2016.-30.06.2016.године.

II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 48
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На основу члана 32. Статута Општине Прокупље ('' Службени лист Општине
Прокупље '' бр. 7/08) и члана 31. Статута Туристичко спортске организације Општине
Прокупље, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
I Разрешава се в.д. директор Туристичко спортске организације Општине Прокупље,
Братислав Лукић.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље.

Решење доставити: именованом, Туристичко спортској организацији општине
Прокупље и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-39/2016-02
У Прокупље, 15.08. 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 49

14
На основу члана 32. Статута Општине Прокупље ('' Службени лист Општине
Прокупље '' бр. 7/08) и члана 31. Статута Туристичко спортске организације Општине
Прокупље, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
I Именује се за в.д. директора Туристичко спортске организације Општине Прокупље,
Братислав Лукић дипломирани правник, на период до шест месеци.

II Решење ступа на снагу даном доношења.

III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље.

Решење доставити: именованом, Туристичко спортској организацији општине
Прокупље и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-39/2016-02
У Прокупље, 15.08. 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 50

15
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник
РС'бр.15/2016), члана 34. Статута ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље и члана 32. Статута
општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП''HAMMEUM'' ПРОКУПЉЕ
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Надзорног одбора
ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље (бр.06-25/2013-02 од 20.05.2013.године са изменом бр.0617/2015-02 од 30.03.2015.године) тако што се:
-

разрешава Миодраг Лазаревић, члан надзорног одбора, представник локалне
самоуправе,а
именује се Милорад Брајковић, ЈМБГ 2202954733520, из Прокупља, ул.
Скадарска бр.16

II У осталом делу Решење бр. 06-25/2013-02 од 20.05.2013.године остаје непромењено.
III Мандат именованом члану траје до истека мандата Надзорног одбора по Решењу
бр.06-25/2013-02, односно до разрешења.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
VI Решење доставити: именованом, ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље и Архиви СОПрокупље
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08. 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 51
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На основу члана 32. тач. 10. Статута Општине Прокупље (,,Сл. Лист општине
Прокупље'' бр. 7/08) и чл. 23. и 30. Статута Народне библиотекје ,,Раде Драинац'' у
Прокупљу, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 15.08.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ,,РАДЕ ДРАИНАЦ'' У ПРОКУПЉУ
I. Овим решењем мења се решење о именовању чланова Управног и Ндзорног
одбора Народне библиотеке ,,Раде Драинац'' у Прокупљу бр. 06-34/2012-02 од
12.10.2012. године, решење бр. 06-10/2013-02 од 03.04.2013. године, бр. 06-11/2014-02
од 25.03.2014. године, бр. 06-24/2014-02 од 30.05.2014. године, бр. 06-8/15-02 од
27.02.2015 године, тако што се у ставу 1 чланови Управног одбора представници
оснивача разрешавају и то:
1. Ратко Зечевић,
2. Љубица Станковић,
3. Милан Момчиловић
а именују се
1. Драгана Вековић, 4. јули бр. 108,
2. Јелена Гарић, Херцеговачка 2, и
3. Драгана Илић, Џигољ.
II. У осталом делу решења о именовању чланова Управног и Ндзорног одбора
Народне библиотеке ,,Раде Драинац'' у Прокупљу бр. 06-34/2012-02 од 12.10.2012.
године, решење бр. 06-10/2013-02 од 03.04.2013. године, бр. 06-11/2014-02 од
25.03.2014. године, бр. 06-24/2014-02 од 30.05.2014. године, бр. 06-8/15-02 од
27.02.2015 године, остају непромењена.
III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље.
V. Решење доставити: именованима, Народној библиотеци ,,Раде Драинац'' у
Прокупљу, Одељењу за друштвене делатности и архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 52

17
На основу члана 32. тач. 10. Статута Општине Прокупље (,,Сл. Лист општине
Прокупље'' бр. 7/08) и чл. 30. и 35. Статута Центра за социјални рад у Прокупљу,
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 15.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ,,ТОПЛИЦА'' У ПРОКУПЉУ
I. Овим решењем мења се решење о именовању Управног и Ндзорног одбора
Центра за социјални рад ,,Топлица'' у Прокупљу бр. 06-50/2012-02 од 28.12.2012.
године, решење бр. 06-31/2013-02 од 27.06.2013. године, бр. 06-11/14-02 од 25.03.2014.
године, бр. 06-32/14-02 од 01.08.2014. године, бр. 06-41/14-02 од 20.10.2014. године,
бр. 06-8/15-02 од 27.02.2015. године, тако што се у ставу 2 решења разрешавају
чланови Надзорног одбора из реда оснивача и то:
1. Александар Цветковић и
2. Зоран Цветковић,
а именују се:
1. Југослав Станковић, Тике Станковића 62, и
2. Игор Ђорђевић, Арсенија Чарнојевића 141.
II. У осталом делу решења о именовању Управног и Ндзорног одбора Центра за
социјални рад ,,Топлица'' у Прокупљу бр. 06-50/2012-02 од 28.12.2012. године, решење
бр. 06-31/2013-02 од 27.06.2013. године, бр. 06-11/14-02 од 25.03.2014. године, бр. 0632/14-02 од 01.08.2014. године, бр. 06-41/14-02 од 20.10.2014. године, бр. 06-8/15-02 од
27.02.2015. године, остаје непромењен.
III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље.
V. Решење доставити: именованима, Центру за социјални рад ,,Топлица'' у
Прокупљу, Одељењу за друштвене делатности и архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 53

18
На основу члана 32.Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08)
и члана 25.и 29.Статута Културно образованог цетра'' Топлица'' Прокупље, Скупштина
општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА'' ТИХОМИР СТАНКОВИЋ'' У ПРОКУПЉУ
I У Решење о именовању Управног и Надзорног одбора Радничког универзитета
''Тихомир Станковић'' у Прокупљу бр.06-8/15-02 од 27.02.2015.године, у називу и
тексту Решења речи Раднички универзитет ''Тихомир Станковић'' у Прокупљу
замењују се речима: ''Културно образовани Цетар ''Топлица'' Прокупље.
II Разрешава се члан Управног одбора, представник оснивача, Милош Цветковић,
а именује се Светомир Николић, ул.Змај Јовина бр.3.
III Разрешава се члан Надзорног одбора Ана Цветковић, представник оснивача
а именује се Дејан Величковић, ул. Даринке Несторовић бр.13/24.
IV Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који су
замењени
V У осталом делу Решење бр. 06-8/2015-02 од 27.02.2015.године остаје непромењено.
VI Решење ступа на снагу даном доношења.
VI I Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованима, Културно образованом Цетару и Архиви СОПрокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 54
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На основу члана 32. тачка 10. Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине
Прокупље'' бр.7/08) и члана 25. и 31. Статута Народног Музеја Топлице у Прокупљу,
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора
Народног музеја Топлице у Прокупљу бр. 06-34/2012-02 од 12.10.2012.године, тако
што се у ставу I тачка 2.и 3. разрешавају чланови управног одбора из реда оснивача и
то:
1. Стева Бошковић
2. Мира Лазић
а именују се :
1. Снежана Лукић – Ракоњац, ул. Краља Уроша I бр.34
2. др Саша Станојевић, ул. Краљевића Марка бр. 12/13
II У надзорни одбор Народног музеја Топлице у Прокупљу разрешавају се из реда
оснивача и то:
1.Душан Манчић
2.Александар Милосављевић
а именују се:
1. Небојша Раденковић, ул. Милена Јовановића бр.102
2. Марко Симић, ул. Вељка Миланковића бр.35/22
III Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који су
замењени
IV У осталом делу Решење бр. 06-34/2012-02 од 12.10.2012.године са изменама остаје
непромењено.
V Решење ступа на снагу даном доношења.
VI Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованима, Народном музеју и Архиви СО- Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 55
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На основу члана 32. тачка 10.Статута општине Прокупље(''Сл.лист општине
Прокупље'' бр.7/08) и члана 22.и 28. Статута Дома културе ,,Радивој Увалић – Бата'' у
Прокупљу, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08.
2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Дома културе
''Радивој Увалић – Бата'' у Прокупљу
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Управног и Надзорног
одбора Дома културе''Радивој Увалић – Бата'' у Прокупљу бр. 06-34/2012-02 од
12.10.2012.год. са изменама(06-31/2013-02 од 27.06.2013.год., 06-8/2015-02 од
27.02.2015.год.), у ставу I – Разрешава се члан управног одбора Радосав Кривокапић,
представник запослених.
Именује се за члана Управног одбора Предраг Славковић, представник запослених.
II Мандат новоименованом члану траје до истека мандата Управног одбора по Решењу
бр. 06-34/2012-02 од 12.10.2012.године – односно до разрешења.
III У осталом делу Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Дома
културе ''Радивој Увалић –Бата'' у Прокупљу бр. 06-34/2012-02 са изменама остаје
непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење доставити: именованом, Дому културе и Архиви СО-е Прокупље.
VI Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 56

21
На основу члана 32. тачка 10. Статута општине Прокупље(''Службени лист општине
Прокупље'' бр.7/08) и члана 14. и 23. Статута Историјског архива ''Топлице'' Прокупље,
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''ТОПЛИЦЕ'' ПРОКУПЉЕ
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова управног и надзорног одбора
Историјског архива ''Топлице'' Прокупље бр. 06-34/2012-02 од 12.10.2012 са изменама
и допунама(бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012.год., бр.06-50/2012-02 од 28.12.2012.год и
бр.06-31/2013-02 од 27.06.2013.год.). Тако да се у ставу I Решења разрешава
представник оснивача:
1. Миодраг Лазаревић, 21. Српске дивизије 7/17.
А именује се представник оснивача:
1. Jован Секуловић, ул. Ивана Горана Ковачића бр.15
II Мандат новоименованим члану траје до трајања мандата члановима управног и
надзорног одбора Историјског архива ''Топлице'' Прокупље.
III У осталом делу Решење о именовању чланова управног и надзорног одбора
Историјског архива ''Топлице'' Прокупље бр. 06-34/2012-02 од 12.10.2012.године са
изменама и допунама остаје исто.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Решење доставити: именованом, Историјском архиву ''Топлице'' Прокупље и
Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20
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На основу члана 137. и члана 139. Закона о зравственој заштити (''Сл.Гласник РС'
бр.107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013), члана 30. и 35. Статута
Апотеке Прокупље и члана 32. тачка 10. Статута општине Прокупље (''Сл.лист
општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној
дана 15.08. 2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ ПРОКУПЉЕ
I У управном одбору Апотеке Прокупље, именују се следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.

Љиљана Лукић, ул. Милена Јовановића бр.114, Прокупље
Срђан Мијатовић, ул.Николе Тесле бр.16, Блаце
Миленко Митровић, ул. Краљевића Марка бр.16, Куршумлија
Милан Здравковић, запослен у установи
Миланка Ангеловска, запослена у установи.

II У надзорни одбор Апотеке Прокупље, именују се следећи чланови:
1. Невена Миленковић, ул Никодија Стојановића бр.28, Прокупље
2. Александар Миљковић, ул. Масарикова бр.4, Прокупље
3. Југослав Илић, запослен у установи, Куршумлија.
III Чланови управног и надзорног одбора именују се на период од четри године.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље
Решење доставити: именованима, Апотеци Прокупље и Архиви СО-е Прокупље
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 58
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015) и члана 32. тачка 10.
Статута Општине Прокупље, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној
15.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''15. МАЈ'' У ПРОКУПЉУ
I. Овим решењем мења се решење о именовању чланова школског одбора
Техничке школе ''15. Мај'' у Прокупљу бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012. године,
решење бр. 06-10/2013-02 од 03.04.2013. године, бр. 06-31/2013-02 од 27.06.2013.
године, бр. 06-11/14-02 од 25.03.2014. године, бр. 06-41/14-02 од 20.10.2014.године, бр.
06-25/2015-02 од 22.05.2015. године, бр. 06-49/15-02 од 12.10.2015. године, и бр. 0661/2015-02 од 30.12.2015. године, тако што се у ставу 1 представници Локалне
самоуправе разрешавају и то:
1. Бојан Проловић,
2. Гордана Јанковић
а именују се за чланове Школског одбора
1. Саша Јововић, Ратка Павловића 74, и
2. Јелена Бејатовић, Јована Дучића 39.
II. У осталом делу решење о именовању чланова Школског одбора Техничке
школе 15. мај у Прокупљу бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012. године, решење бр. 0610/2013-02 од 03.04.2013. године, бр. 06-31/2013-02 од 27.06.2013. године, бр. 06-11/1402 од 25.03.2014. године, бр. 06-41/14-02 од 20.10.2014.године, бр. 06-25/2015-02 од
22.05.2015. године, бр. 06-49/15-02 од 12.10.2015. године, и бр. 06-61/2015-02 од
30.12.2015. године остају непромењена.
III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље.
V. Решење доставити: именованима, Техничкој школи ''15. Мај'' у Прокупљу,
Одељењу за друштвене делатности и архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 59

24
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Сл. Гласник РС'' бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015) и члана 32. тачка 10.
Статута Општине Прокупље, Скупштина општине Прокупље на седници одржаној
15.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ ,,9. ОКТОБАР'' У ПРОКУПЉУ
I. Овим решењем мења се решење о именовању чланова школског одбора ОШ
9. октобар у Прокупљу бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012. године, решење бр. 0641/2014-02 од 20.10.2014. године, тако што се у ставу 1 Тома Ковачевић члан
Школског одбора из реда локалне самоуправе разрешава а именује се Александра
Столић, ул. Копаоничка бр. 5.
II. У осталом делу решење о именовању чланова Школског одбора ОШ 9.
октобар у Прокупљу бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012. године и решење бр. 06-41/201402 од 20.10.2014. године остаје непромењен.
III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље.
V. Решење доставити: именованима, ОШ 9. октобар у Прокупљу, Одељењу за
друштвене делатности и архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 60
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.Гласник РС''бр.72/2009, 52/2011,55/2013 и 35/2015) и члана 32. тачка 10. Статута
општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 15.08.2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У ПРОКУПЉУ
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова школског одбора основне
школе ''Свети Сава'' у Прокупљу бр. 06-44/13-02 од 08.10.2013.године, тако што се:
1. Разрешава се представник локалне самоуправе Милош Нешковић,
2. А именује се Зоран Илић, ул. Вељка Миланковића бр. 11/18, представник
локалне самоуправе.
II Мандат новоименованом члану траје до истека мандата члану који се мења.
III У осталом делу Решење о именовању чланова школског одбора Музичке школе
''Корнелије Станковић'' у Прокупљу број 06-44/2012-02 од 08.10.2013.год.
остаје
непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
VI Решење доставити: именованом, ОШ ''Свети Сава'' и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 61
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.Гласник РС''бр.72/2009, 52/2011,55/2013 и 35/2015) и члана 32. тачка 10. Статута
општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 15.08.2016.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 изменама (06-41/2014-02 од 20.10.2014.год., 06-56/2015-02 од
30.11.2015.год.), тако што се:
1. Разрешава члан Јелена Мандић, представник локалне самоуправе
2. Именује се Марија Раденковић, ул. Ајдановачка бр.10, представник локалне
самоуправе, и
3.. Разрешава се члан школског одбора Јасмина Пршић, представник запослених.
4.. Именује се Емилија Николић, представник запослених.
II Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који су
замењени.
III У осталом делу Решење бр. 06-41/2012-02 од 19.11.2012.године са изменама остаје
непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованом, Медицинској школи и Архиви СО- Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 62
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На основу члана 53.и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.Гласник РС''бр. 72/2009,52/2011, 55/2013 и 35/2015) и члана 32.тачка 10. Статута
општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ''КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ'' У ПРОКУПЉУ
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова школског одбора Музичке
школе ''Корнелије Станковић'' у Прокупљу бр.06-41/2012-02 од 19.11.2012.године са
изменом (06-50/2012-02 од 28.12.2012.године и то:
Разрешавају се представници локалне самоуправе:
1. Дејан Стојиљковић
2. Марко Ђедовић
3. Милан Стаменовић
а именују се:
1. Миладин Радојичић, ул. 3. Августа бр.65
2. Милош Окичић, ул Вељка Влаховића бр.6/24
3. Никола Николић, ул. Браће Стојановића бр.5
II Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који се
мењају.
III У осталом делу Решење о именовању чланова школског одбора Музичке школе
''Корнелије Станковић'' у Прокупљу број 06-41/2012-02 од 19.11.2012 са изменом
остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
VI Решење доставити: именованом, Музичкој школи и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20

страна 63
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На основу члана 32. тачка 10. Статута Општине Прокупље ( „Службени лист
Општине Прокупље“ бр. 7/08.) и члана 21. и 22. Статута Основне школе за образовање
одраслих у Прокупљу, Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана
15.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ПРОКУПЉУ
I Овим решењем мења се Решење о именовању чланова школског одбора Основне
школе за образовање одраслих у Прокупљу број 06-34/2012-02 од 12.10.2012. године,
са изменама (06-25/2013-02 од 20.05.2013.год., 06-31/2013-02 од 27.06.2013.год., 0644/2013-02 од 08.10.2013.год., 06-51/2013-02 од 05.11.2013.год.,06-57/2013-02 од
26.12.2013.год.и 06-4/2016-02 од 29.01.2016.), тако што се у ставу 1. тачка 1.
разрешавају представници локалне самоуправе:
1. Драган Огњановић
2. Игор Миљановић
3. Милан Миловановић
4. Предраг Радојевић
а именују се представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Миљковић, ул. Борска бр.11, Прокупље
2. Илија Ђедовић, ул. Милоша Обилића бр.122, Прокупље
3. Иван Ивановић, ул. Таковска бр.20, Прокупље
4. Марија Јањевић, ул. Војводе Степе бр.4, Блаце
II Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који се
мењају.
III У осталом делу Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе
за образовање одраслих у Прокупљу број 06-34/2012-02 од 12.10.2012 са изменама
остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
VI Решење доставити: именованом, Основној школи за образовање одраслих у
Прокупљу и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.

18. Август 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 20
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На основу члана 53.и 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.Гласник РС''бр. 72/2009,52/2011, 55/2013 и 35/2015) и члана 32.тачка 10. Статута
општине Прокупље(''Сл.лист општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине
Прокупље на седници одржаној дана 15.08. 2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ПРОКУПЉУ
I Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова школског одбора Гимназије у
Прокупљу бр.06-41/2012-02 од 19.11.2012.године са изменама (06-44/13-02 од
08.10.2013.год.,06-41/2014-02 од 20.10.2014.год., 06-24/2014-02 од 30.05.2014.год.и 0649/2015-02 од 12.10.2015.год.), тако што се разрешавају представници локалне
самоуправе:
1. Мирољуб Динић
2. Предраг Богићевић
а именују се:
1. Мирјана Арсић,ул.Вука Караџића бр.5
2. Славица Чикарић,ул.Ратка Павловића бр.1/22
II Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата члановима који се
мењају.
III У осталом делу Решење о именовању чланова школског одбора Гимназије у
Прокупљу број 06-41/2012-02 од 19.11.2012.године са изменама остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
VI Решење доставити: именованима, Гимназији и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 4., члан 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама (,,Сл. гласник РС'' бр. 111/2009) чл. 10. Уредбе о саставу и начину рада
штаба за ванредне ситуације (,,Сл. гласник РС'' бр. 98/2010), члана 20. став 1. тачка 19.,
члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 32.
Статута Општине Прокупље (,,Сл. Општине Прокупље'' бр. 7/8) Скупштина Општине
Прокупље на седници одржаној 15.08.2016. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
У решењу о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације (,,Службени
лист Општине Прокупље'' бр. 17/2012, 3/2014 и 8/2014) члан 1. мења се и гласи:
1. Разрешава се Мирољуб Пауновић као Командант Општинског штаба за
ванредне ситуације Прокупље а поставља се Александар Симоновић Председник
општине Прокупље.
2. Разрешава се Илија Ђедовић као заменик Команданта штаба а поставља се
Мирољуб Пауновић заменик Председника општине Прокупље.
3. Разрешава се Срђан Митровић као Начелник штаба а поставља се Зоран
Ристић, начелник одељења за ванредне ситуације у Прокупљу.
4. Поставља се Србослав Бисерчић као члан штаба, представник одељења за
ванредне ситуације.
5. Разрешава се Александар Симоновић као члан штаба, (бивши директор ЈКП
,,HAMMEUM'') а поставља се садашњи директор Предраг Јовићевић.
6. Разрешава се Мирјана Миладиновић као члан штаба (бивша директорка Дома
здравља) а поставља се садашњи директор Павле Орбовић.
7. Разрешава се Ивица Крстовић као члан штаба, (бивши директор стручних
служби МЗ) а поставља се Никола Жугић.
8. Разрешава се Зоран Радовановић као члан штаба, представник ЈКП ,,Чистоћа''
Прокупље, а поставља се Саша Стошић.
9. Разрешава се Филип Јовановић, као члан штаба (бивши члан општинског
веће) а поставља се Милан Аранђеловић, (садашњи члан општинског веће).
10. Разрешава се Љубинко Благотић, као члан штаба (бивши члан општинског
веће) а поставља се Радослав Михајловић (садашњи члан општинског веће).
11. Разрешава се Дејан Лазић као члан штаба, (бивши члан општинског веће) а
поставља се Владимир Пешић (садашњи члан општинског веће)
12. Разрешава се Драган Вуксановић као члан штаба (бивши начелник
општинске управе) а поставља се Никола Копривица, (садашњи начелник општинске
управе)
13. Разрешава се Љубинко Благотић као члан штаба (садашњи помоћник
председника општине Прокупље).
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Члан 2.
У осталом делу решења о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Прокупље (,,Сл. лист општине Прокупље'' бр. 17/2012, 3/2014 и 8/2014) остаје
непромењено.
Члан 3.
Ово решење објавити у Сл. лист општине Прокупље.
Члан 4.
Решење доставити: Александру Симоновићу, Мириљубу Пауновићу, Илији
Ђедовићу, Зорану Ристићу, Срђану Митровићу, Србославу Бисерчићу, Предрагу
Јовићевићу, Павлу Орбовићу, Мирјани Миладиновић, Николи Жугићу, Ивици
Крстовићу, Саши Стошићу, Зорану Радовановићу, Филипу Јовановићу, Милану
Аранђеловићу, Љубинку Благотићу, Радославу Михајловићу, Владимиру Пешићу,
Дејану Лазићу, Драгану Вуксановићу, Николи Копривици, Љубинку Благотићу.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу
општине Прокупље.
Број: 06-39/2016-02
У Прокупљу, 15.08.2016.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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Број: 20

страна 67

31
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 08.08.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности 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 организацији и
систематизацији послова ЈКП '' HAMMEUM'' Прокупље бр.5314 од 26.07.2016.године
које је донео в.д. директора овог предузећа.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље
Решење доставити: Председнику Општинског већа, ЈКП „HAMMEUM“-у Прокупље,
архиви
Број: 06-38/2016-02
У Прокупљу, 08.08.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, маст.екон. 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), Општинско веће
општине Прокупље, на седници одржаној дана 08.08.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о исправци вредности застарелих потраживања
за физичка лица на име испоручене и утрошене воде ЈКП''HAMMEUM''
Прокупље
1. Даје се сагласност на Одлуку о исправци вредности застарелих потраживања за
физичка лица на име испоручене и утрошене воде ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље
бр.5540 од 03.08.2016. године
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље
Решење доставити: Председнику Општинског већа, ЈКП „HAMMEUM“-у Прокупље,
архиви
Број: 06-38/2016-02
У Прокупљу, 08.08.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, маст.екон.с.р.
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На основу члана 2. Одлуке о датумима које прославља – обележава
Прокупље, а значајни су за територију општине Прокупље(„Сл. лист
Прокупље“ бр. 17/2015), и члана 50. став 1. Пословника Општинског већа
Прокупље („Сл. лист oпштине Прокупље“ бр. 16/2012), Општинско веће
Прокупље на седници одржаној 08.08. 2016. године донело је

општина
општине
oпштине
oпштине

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ И ПОХВАЛЕ
СВЕТОГ ПРОКОПИЈА
ЗА ДАН ГРАДСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ ПРОКОПИЈЕ
21. ЈУЛА
Члан 1.
Додаје се у члану 5. Правилника о додели плакете и похвале Светог Прокопија
за дан градске славе Свети Прокопије 21.јула „У изузетним случајевима
Организациони одбор може да додели и четврту похвалу.“, тако да члан 5. гласи:
„Похвала Светог Прокопија се додељује за постигнуте успехе у раду и
областима наведеним у члану 2. овог Правилника, остварене у години која претходи
години додељивања. У једној години могу се доделити три похвале. У изузетним
случајевима Организациони одбор може да додели и четврту похвалу.“
Члан 2.
У свим осталим одредбама Правилник о додели плакете и похвале Светог
Прокопија за дан градске славе Свети Прокопије 21.јула остаје исти.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Прокупље“.
Број:06-38/2016-02
У Прокупљу, 08.08. 2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
АЛЕКСАНДАР СИМОНОВИЋ с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13 и 142/14), и члана 32 Статута
општине Прокупље ("Службени лист " општине Прокупље број 07/08 ), ), и Одлуком о
буџету општине Прокупље за 2016. годину број 06-61/2015-02 од 30.12.2015. године
("Службени лист " општине Прокупље број 21/15 од 30.12.2015. године ), као и по
прибављеном Решењу о давању претходне сагласности на Предлог програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (број 320-00-04360/2016-09
од 24.05.2016. године), Скупштина општине Прокупље на седници од 15.08.2016.
године, донела је

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Прокупље за 2016.годину.

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Прокупље за 2016. годину објавити у "Службеном листу
општине Прокупље".

Број:06-39/2016-02
У Прокупљу 15.08.2016 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016.
ГОДИНУ

Прокупље, Август 2016. године
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени
гласник Републике Србије'' број 10/13 и 142/14), Члана 32 Статута општине Прокупље
("Службени лист " општине Прокупље број 07/08 ), и Одлуком о буџету општине Прокупље
за 2016. годину број 06-61/2015-02 од 30.12.2015. године ("Службени лист " општине
Прокупље број 21/15 од 30.12.2015. године ), као и по прибављеном Решењу о давању
претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја Министарства пољопривреде и заштите животне
средине (број 320-0004360/2016-09 од 24.05.2016. године), Скупштина општине Прокупље
на седници од 15.08.2016 године, доноси Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Прокупље за 2016.годину.

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1.

Анализа постојећег стања

1.1.1. Географске и административне карактеристике
1.1.1.1. Положај и величина
Општина Прокупље се простире на површини од 759 км², а број становника
који живе на тој територији износи 44.419. Град Прокупље се налази на следећим
географским координатама: 43° 13' г.ш. 21° 35' г.д., на надморској висини од 255 м, а
број становника који живи на територији града Прокупља износи 27.333.
Повољан географски положај и конфигурација терена условили су да најзначајнија
средњебалканска трансверзала која повезује Црно море с Јадранским, делом иде
управо Топлицом, затим Косаницом и преко Косова и Метохије чинећи најкраћу везу
између Моравско-вардарске долине и Јадранског мора. Овај путни правац, уз низ
споредних, био је од прворазредног значаја за сва историјска и културна кретања у
овом делу наше земље.
1.1.1.2. Економски развој
Важно је имати у виду да је досадашњи развој био наглашено једносмеран и
окренут неселективној индустријализацији, запостављајући увелико значај
комплетирања инфраструктуре и економског активирања расположивих ресурса који
неспорно постоје у пољопривреди, минералним сировинама, водним, шумским и
другим потенцијалима, као и атрактивним природним и другим вредностима од
значаја за развој агроиндустрије.
1.1.1.3. Насеља
Општина Прокупље је изузетно велика по пространству и има, поред самог
града Прокупља, још 107 насељених места. По последњем попису из 2011 године
просечна густина насељености је 64ст/км². Међу грађанима са нерешеним и
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неодговарајућим стамбеним условима има процентуално доста припадника ромске
мањине.
С обзиром на велики број насеља на територији општине Прокупље, велики је проблем
решити
инфраструктурне проблеме на целом подручју, нарочито у брдскопланинским насељима. У граду Прокупљу и приградским селима (где живи већи број
становништва), нема изражених проблема у погледу путне мреже, снабдевања
електричном струјом и телефонских прикључака, али у селима далеко од града постоје
путни правци који нису асфалтирани, а има села код којих је напон струје веома слаб и
не може да задовољи потребе становништва.
Обзиром да се на територији општине Прокупље налази већи број заштићених
непокретних добара, Општина Прокупље чини све напоре да се заштита одржи на
задовољавајућем нивоу, као и да се унапреди. Један од највећих споменика је тврђава
старог града на брду Хисар, односно остаци Југ Богданова тврђаве и цело брдо Хисар
као околина око непокретног културног добра. Ради се доста и на обнови историјског и
културног наслеђа и све активности тог типа су усмерене на следеће објекте: црква
Светог Прокопија из X века, Југ Богданова или Латинска црква из XIV века, зграда
Општине Прокупље, зграда Народног музеја, већи број споменика, манастир
Ајдановац и археолошко налазиште Плочник у коме су нађени остаци из доба неолита.
1.1.2. Природни услови и животна средина

Изузетно богат водни потенцијал – сагледан преко термо минералних
подземних и текућих вода, као и вештачке бране са одређеним капацитетом воде
(брана Бресница, брана на Растовничкој реци и бунари на локацији званој Хисар).
Шумско богатство је изузетно важан природни ресурс и квалитетно пољопривредно
земљиште које представља важан потенцијал, поготово при планирању и развијању
пољопривредних грана.
Простор територије општине Прокупље је посебно богат биљним и животињским
светом који прати климатске прилике овог подручја
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
1.1.3.1. Становништво
Прокупље је градско насеље у Србији и седиште истоимене општине и
Топличког округа. Према попису из 2011 .године, насељено место Прокупље има
27.333 становника
(према попису из 2002. било је 27.673 становника, док је према оном из 1991.било
28.303), док цела општина Прокупље према попису из 2011. године има 44.419
становника (према попису из 2002.било је 48.501).
Становништва према старости и полу из 2011
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1.1.3.2. Миграције
Миграције становништва из села и брзи пораст броја становника у градовима не
прати адекватно инфраструктура, тако да сметлишта и мање дивље депоније додатно
загађују земљиште као и животну средину. Поједина сеоска подручја брдско
планинског карактера су пред изумирањем. Присутна је миграција из општинског
средишта ка већим републичким центрима, што има за тенденцију смањење броја
становника за око 5% у последних 14 година. Знатан број становника општине
Прокупље се налази на привременом раду у иностранству.
Општина је суочена са израженом миграцијом становништва чије се заустављање
може осигурати само осетним повећањем инвестиционих улагања. Тако би се
иницирали конкретни програми убрзанијег развоја пољопривреде комбиновани са
изградњом малих индустријских капацитета, привредних објеката и друштвене
инфраструктуре на селу.
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1.1.4. Диверзификација руралне економије
Газдинства према другим профитабилним активностима у вези са газдинством
Пољопривредана газдинства
Град Друге профитабилне активности у вези са газдинством
Прокуље Укупно
Прерада Прерада Прерада Прерада других Обрада Активности
меса
млека
воћа и пољопривредних дрвета
у
поврћа
производа
шумарству
414
28
241
105
30
14
22

Пољопривредана газдинства
Народна
радиност

4

Друге профитабилне активности у вези са газдинством
Производња
Узгој рибе
Рад на основу
Рад на основу
енергије и
уговора у области
уговора у
обновљивих
пољопривреде
другој
избора
области
1
2
19
2

Извор РСЗ
1.1.5. Рурална инфраструктура

У општини Прокупље приоритетан је друмски саобраћај и делимично железнички, док
ваздушни и речни такорећи не постоје.
Једини магистрални правац који пролази кроз Прокупље је пут М-25 Ниш-Приштина
који сада пролази кроз град па је од стратешке важности да се овај пут измести
изградњом заобилазнице изнад Прокупља.
Друмски саобраћај у општини одвија се на 359,50 км путне мреже и 220 км градских
саобраћајница. Путну мрежу чине :
- магистрални пут М-25 који пролази у дужини од 6 км кроз град и 26 км кроз 8
насељених места у општини.
- шест регионалних путева који се ослањају на магистрални правац и са њим чине
функционалну целину и исти 12 км пролазе кроз град, а са 92,5 км пролазе и повезују
41 насеље у општини.
- 25 локалних путева укупне дужине 223 км.
Карактеристике путне мреже у општини су следеће:

туризам

2
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- магистрални пут учествује са 8,9% у укупној путној мрежи, исти је асфалтиран, али
је са великим успонима и оштрим кривинама и стање коловоза на путу је 70%
незадовољавајуће. Пошто магистрални пут пролази кроз градско језгро, а Општина је
завршила са радовима на главној градској улици и претворила исту у пешачку зону,
неопходно је приступити изградњи саобраћајне обилазнице око Прокупља;
регионални путеви учествују са 29% у путној мрежи и исти су у већем делу
асфалтирани 96,5% а осталих 3,5% су са макадамским коловозом. Стање путева је
лоше на 52% а осталих 48% је задовољавајуће. Ради бољег повезивања Топличког,
Крушевачког и Алексиначког округа потребно је урадити 3 км регионалног пута Р-221
Клисурица – Гребац. Такође треба реконструисати пут Р-223 Прокупље – Житни
Поток у дужини од 28 км;
- локални путеви чине 62,6% укупне путне мреже на територији општине и исти су
асфалтирани на 41,1% дужине, туцанички на 57,1% и земљани на 1,8%. Стање
локалних путева је на асфалтираном делу на 10% дужине у веома лошем стању а на
макадамском делу на 60% дужине стање је незадовољавајуће
спајањем Добричке и Моравске улице које чине део јужне обилазнице
обезбедила би се боља веза са регионалним путем Р-221;

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ – СТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
РЕСУРСА
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75.896 ха. Од ове површине
пољопривредно земљиште заузима 45.083 ха или 60%, шума 26.895 ха или 35% и
неплодно земљиште 3918 ха или 5%.
Слика 2.Структура земљишне површине општине Прокупље
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пољопривредно земљиште
шуме
неплодно земљиште

Од површине пољопривредног земљишта 45083 ха, обрадиве површине су 81,6
% или 36,79 ха. Ова обрадива површина земљишта у општини подељена је на 210000
парцела што значи да је 1 ха обрадиве површине подељен на 4,3 парцеле. Овако
уситњени поседи додатно угрожавају експлоатацију земљишта као и његову еколошку
заштиту.
Поменуте површине земљишта су 98% у приватној својини, а остатак је у државној
својини.
Укупно пољопривредно државно земљиште износи 3.417,23 ха. Општина
Прокупље је до сада издала 319.90,12 ха у закуп .на бесплатно коришћење је издато
174.37.65 ха.
Приватном својином земљишта газдује око 16585 домаћинстава, што по једном
домаћинству износи око 2,8 ха земље. Домаћинства су насељена у 107 насеља.
Земљиште по бонетској вредности креће се од прве до осме класе. Површина
земљишта под првом класом 1%, друга класа 5,8%, трећа 17%, четврта 24%, пета класа
20%, од шесте до осме 32%.
Земљиште поред река користи се за производњу ратарских култура, а у брдскопланинском подручју за гајење воћарских култура од којих водећу улогу имају шљива
и вишња. За воћарску производњу постоје изванредни како природни тако и
земљишни услови. Конфигурација земљишта је већим делом брежуљкаста до брдско
планинска.
Плитак и растресит педолошки покривач, олујне кише праћене пљусковима,
неправилна обрада земљишта, лош избор пољопривредних култура довели су до
ерозије земљишта.
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Према количини падавина ово подручје може да се сврста у аридне. Oд 1994 2004. године, просечно је пало око 580 мм падавина, а оне су смањене у односу на
протекли период за 50 до 80 мм. Овако недовољне падавине које се периодично
јављају и углавном су у облику пљускова угрожавају подлогу као и високе
температуре које се јављају у том периоду (у току вегетације биљака). Ублажавање
суше наводњавањем је недовољно, јер од укупно обрадивих површина наводњава се
око 1% и то нестручно, потапањем целе земљишне површине.
Неконтролисаним уношењем одређених минералних ђубрива квари се
структура земљишта као и хемијски састав земљишта што се одражава на повећање
киселости земљишта (повећањем фосфорне киселине у земљишту). Велика и
неконтролисана употреба хемијских средстава за заштиту биља и хербицида додатно
загађују земљиште, водотокове, једном речју животну средину. Поједини пестициди
остају и разлажу се по неколико година у земљишту. Неправилном употребом
хербицида мењамо биљну флору што се и те како одражава на квалитет и загађеност
земљишта.
Број пољопривредних газдинстава за 2015
породична
пољопривр дна
газдинтсва

предузећа

4.063

10

предузетници

3

земљорадничка
задуга

1

пољопривредна
газдинства са
статусом
правног лица
1

укупно
научно
истраживачке
организације
1

активна
домаћин
ства
2.346

4.079

Извор Управа за трезор

Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава према попису 2011
Пг
укупно

5.548

Пг

5.540

Ха

24.627

Расположиво земљиште
пољопривредно земљиште
друго земљиште
коришћено
некоришћено
Шумско
остало земљиште
Пг

Ха

Пг

Ха

Пг

Ха

Пг

Ха

5.531

17.789

2.086

2.844

3.012

3.233

5.240

759

под
рибњаци
ма
Пг Ха
4

Извор РСЗ

Коришћено пољопривредно земљиште газдинства по категоријама
Прокупље

ПГ

КПЗ укупно

Окућница

Оранице и

Ливаде и

9,0
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ха

5.531

баште
ПГ
2.927

17.789

ХА
191

ПГ
4.370
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пашњаци

ХА
ПГ
7.527 2.553

ХА
5.330

Стални засади
Воћњаци

Виногради

Расадници

остало

Пг

Ха

Пг

Ха

Пг

Ха

Пг

ха

4.901

4.565

963

173

4

2

9

2

Извор РСЗ

1.1.6.1 Стање пољопривредних ресурса
У протеклом периоду на подручју општине нису обављена значајнија улагања у
примарну пољопривредну производњу, због чега није ни могло да дође до потпуније
валоризације постојећих потенцијала. Деловањем низа фактора последњих 15 година
долази до значајног пада како биљне тако и сточарске производње. Неповољна
кретања праћена су, с једне стране сталним смањењем активног пољопоривредног
становништва, погоршањем његове старосне структуре, а с друге стране смањењем
обрадивих површина пре свега оних погодних за интензивну производњу.
Како још увек пољопривреда има значајан удео у укупној привреди, то би у
склопу општег развоја општине требало предвидети такву територијалну и гранску
структуру која ће убудуће омогућити њен динамичнији развој.
Значајно место до сада у пољопривреди општине заузимао је друштвени сектор.
Најчешће се пословна сарадња друштвеног сектора са земљорадницима сводила на
откуп пољопривредних производа што се неповољно одразило на развој
пољопривреде. У индивидуалном сектору доминантна је ситна робна производња,
најчешће производња за сопствене потребе, а због недостатка радне снаге многа
газдинства се гасе. При томе, тешко је предвидети обим пораста просте робне
производње и ако она стварно представља економску нужност.
Треба напоменути да је неопходна контрола плодности земљишта. Педолошке
карте општине треба што хитније урадити и исте проверавати сваке пете године. На
основу података из педолошке карте пољопривредни произвођачи би правилно
применили потребне агротехничке мере којима се поправља структура
пољопривредног земљишта и квалитет производа.
У структури коришћења обрадивих површина дошло је до одређених промена
тако да су површине ратарских и повртарских култура смањене у корист воћарских
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култура, док су површине под крмним биљем остале исте, а виноградарске културе су
знатно смањене.
Носиоци развоја пољопривредне производње на овом подручју су: ЗЗ ''Ђуровац-Аграр''
Прокупље, ''Кооператива'' Ресинац, ''Победа'' Нова Божурна, Млекара ''Калча''
Шишмановац, Млекара “Река –Млека “Рељинац, и Компанија ''Хиссар'' Прокуље . У
последњих неколико година све више се на тржишту појављују удружења
пољопривредних произвођача.
Основни правци развоја пољопривредне производње општине били би
повећање и унапређење сточарства, крмног биља и одређених врста воћа и поврћа.
Тиме би се најрационалније искористили постојећи потенцијали за обезбеђење
потребних количина пољопривредних производа за локално тржиште као и пласман
тржног вишка.
Основу
сточарске
производње
чине:
свињарство,
говедарство,
овчарство,пчеларство, рибарство,козарство и донекле живинарство. Оријентација на
развој сточарства захтева и улагање у мелиорације ливада и пашњака, повећање
производње луцерке и детелине, као и концентроване сточне хране. Потребна сточна
храна добијала би се повећањем приноса и коришћених површина.
Општина је суочена са израженом миграцијом становништва чије се
заустављање може осигурати само осетним повећањем инвестиционих улагања. Тако
би се иницирали конкретни програми убрзанијег развоја пољопривреде комбиновани
са изградњом малих индустријских капацитета, привредних објеката и друштвене
инфраструктуре на селу.
1.1.6.2. Услови наводњавања
Највећа и најзначајнија река на територији општине је свакако Топлица,
највећу количину воде ова река има у марту због отапање снега,а најмању током лета и
у септембру. Тада је цело подручје угрожено сушом ,што се неповољно одражава на
снабдевање становништва водом и биљну производњу. Због тога је веома битно да се
успостави систем за наводњава.
Наводњавање земљишта према категоријама коришћења у пољопривредној
2011/2012
Наводњавањо
земљиште

оранице и
баште

Воћњаци

виногради

ливаде и
пашњаци

остали стални
засади

Пг

Ха

Пг

Ха

Пг

Ха

Пг

ха

Пг

Ха

Пг

Ха

232

118

184

53

58

64

4

0

2

1

-

-

Извор РСЗ

Наводњавана површина ораница и башта према врстама усева
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Жита и
Шећерна репа Сунцокрет
кукуруз за
силажу
Ха % од
ха % од
Ха % од
укупне
укупне
укупне
површине
површине
површине
под
под
под
усевом
усевом
усевом
32 0,6
-

Број: 20

Поврће,бостан и
јагоде(на
отвореном)
Ха
% од
укупне
површине
под
усевом
11
18,7
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Остали усеви
на ораницама и
баштама
Ха % од
укупне
површине
под
усевом
11 0,7

Извор РСЗ

Начини наводњавања и главни извори воде за наводњавање
Начин наводњавања
повшински орошавањем

77,2

4,7

Главни извор воде за наводњавање
кап
подземне површинске површинске
вода из
по
воде на
воде на
воде ван водовода
кап газдинству газдинству газдинства
18,1

61,9

10,6

19,7

2,8

Извор РСЗ

1.1.7. Вишегодишњи засади
Воћарска производња је почела интезивно да се развија на територији
Прокупље 1963.године.

општине

На територији општине Прокупље вишња је најзаступљенија воћна врста и простире
се на површини 2.085 хектара.Најпознатија сорта је Облачинска вишња чије површине
задње две године су у порасту због добре цене на тржишту.Шљива се простире на
површини 2.049 ха. Заступљене сорте су : Стенлеј, Чачанска лепотица,Чачанска родна
и Чачанска рана . Може се рећи да су све сорте добро прилагођене условима гајења и
дају одличне резултате, док остале воћне врсте имају добре предуслове за успешно
гајење.
Винова лоза се простире на површини од 173 ха, и код индивидуалних
пољопривредних произвођача површине су до 1 ха. Последњих 20 година драстично је
смањена површина винове лозе .У селима где се традиционално гајила винова лоза општине Прокупље данас су углавном старачка домаћинства, што је један од разлога
што је смањена површина под виновом лозом. Топлички регион представља одлично
поднебље за гајење винове лозе , Доо Топлички виногради Гојиновац као правно лице
засадили су 35 ха под виновом лозом (више сорти ) планирају да засаде под виновом
лозом још 65 ха у најскорије време, то нам даје наду да ће се опет успешно гајити и
откупљивати грожђе различитих сорти у овом крају.
По угледу на Топличке винограде очекујемо подизање нових засада винове лозе.
Површине под воћним врстама

остали
извори
5,0
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1.
Врсте воћа
2. Јабука

пг

51

4. Брескве
5. Кајсије

8
12
2085
2049
41
11

Вишње
Шљиве
Ораси
Лешници

11. Купина
12. Малина
13. Остало воће
Остало бобичасто
14.
воће
УКУПНО
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Укупна површина у ха
211

3. Крушка

7.
8.
9.
10.
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4
9
82
1
4901

4565

Површине под виновом лозом
1.

Винова лоза

пг
963

Укупна површина у ха
173

Извор РСЗ

1.1.8. Сточни фонд
Основу сточарске производње чине: свињарство, говедарство, овчарство, пчеларство,
рибарство, козарство и донекле живинарство. Оријентација на развој сточарства
захтева и улагање у мелиорације ливада и пашњака, повећање производње луцерке и
детелине, као и концентроване сточне хране. Потребна сточна храна добијала би се
повећањем приноса и коришћених површина
Број говеда,свиња ,оваца,коза и стоке на испашу
Прокупље

Говеда
Свиње
укупно од тога: укупно
краве
4.020

2.602

10.465

од
тога:
крмаче
442

Овце
укупно од тога козе
:овце за
приплод
5.642
4.181
1454

Стока на испаши
говеда овце
козе

583

2.950

Извор РСЗ

Број коња и живине по врстама и број кошница пчела
Прокупље коњи

кокоши

ћурке

Патке

Гуске

остала

Кошнице

638
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103

66.349

1.307

518
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живина
541

288

пчела
5.104

Извор РСЗ

Површине под крмним биљем
Пг

укупно мешавина
трава

1.867 1.479

Крмно биље
кукуруз детелина луцерка остале
за
крмне
силажу
легуминоза

158

101

718

475

остало
биље
које се
жање

17

сточна
храна

7

0

Извор РСЗ

Објекти за смештај стоке у газдинству

Пг

3.163

Објекти за смештај говеда
Објекти за смештај свиња
Број Капацитет број места
Пг
Број
Капацитет број места
властити коришћени
властитит
коришћени
2011/2012
2011/2012
3.237
15.764
4.003
3.334 3.580
21.497
9.370

Објекти за смештај кокошака носиља
Пг
Број Капацитет број места
Пг
властити коришћени
2011/2012
2.870 3.065
101.736
30.309
776

Објекти за смештај остале стоке
Број
Капацитет број места
властитит
коришћени
2011/2012
805
21.911
13.839

Извор РСЗ

Објекти за смештај пољопривредних производа на газдинству
Кошеви за кукуруз
Пг

Број

Амбари

Капацитет m³
властити коришћени Пг

3.613 3.683 46.717

23.221

Број

Капацитет m³
властитит коришћени

3.342 3.386 34.143

Силоси
Пг

Број

Капацитет т
властити коришћени

17.660

остало
коренасто
и зељасто
крмно
биље
2
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6

6

155

Број: 20

страна 88

141
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1.1.9. Механизација ,опрема и објекти
У току обављања пољопривредних радова 2011/2012 коришћени су једноосовински
трактори око 2.629, двоосовински 3.520 и 121 комбајна.
Трактори и комбајни
Једноосовински трактори

Пг
2.686

Двоосовински трактори

властити
старији
укупно од 10
година

коришћени Пг
у
2011/2012

2.744

2.629

2.715

укупно

3.277 3.545

властитит
старији од 10
година

коришћени у
2011/2012

3.475

3.520

Комбајни
Пг

властити
укупно старији од 10 година

коришћени у 2011/2012

113

126

121

125
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Прикључне машине

Берачи Плугови Тањираче Дрљаче СетвоРотофрезе Растурачи Растурачи Сејалице Прскалице Приколице Косилиц
спремачи
минералног стајњака
ђубрива

47

3.413

1.225

2.380

88

182

618

55

417

1.235

2.571

1.255

Извор РСЗ

Употреба минералног ђубрива,стајњака и средстава за заштиту биља
Минерална ђубрива

Чврсти стајњак

Пг

Пг

4.890

употребљено на
површини, ха
9.898

2.009

Извор РСЗ

Сушаре и објекти за силажу

Течни стајњак и осока

употребљено
Пг
на површини,ха
1.853
17

употребљено на
површини, ха
126

Средства за заштиту
биља
Пг
Третирана
површина,ха
4.951 8.965
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Сушаре
капацитет м³
број властити
коришћени пг
5
3.091
3.086
42

Пг
5

Број: 20

страна 89

Објекти за силажу
капацитет м³
број
властити
коришћени
49
3.286
2.376

Извор РСЗ

Стакленици и пластеници на газдинству
Стакленици
капацитет м²
Пг

број

1

1

властити
150

Пластеници
капацитет м²

коришћени Пг
150
153

број
177

властити
25.293

коришћени
23.563

Извор РСЗ

Објекти за смештај пољ.машина и опреме и хладњаче на газдинству
Објекти за смештај пољ. машина и опреме
Пг
3.101

број
3.300

Хладњаче

капацитет м²
властити
коришћени

Пг

121.670

3

108.416

број

капацитет м²
властити
коришћени

7

2.355

390

Извор РСЗ

1.1.10. Радна снага
Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према полу и правном
статусу
газдинства
Чланови газдинства и
стално запослени на
газдинству
укупно жене
мушкарци

На породичном газдинству На газдинству правног
лица /
предузетника
укупно жене мушкарци укупно жене
мушкарци

12.524

12.416

5.294

Извор РСЗ

7.275

5.226 7.190

108

23

85
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Годишње радне јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди
Годишње радне јединице
носиоци
газдинстава

чланови породице и
рођаци који су
обављали
пољопривредну
активност на
газдинству
свега
жене

укупно

свега

Пластеници

жене

стално запослени на
газдинству

свега

сезонска радна
снага и радна
снага под
уговором

жене
469

4.857

2.113

224

2.200

1.323

76

11

Извор РСЗ

Сезонска радна снага и лица ангажована на основу уговора према годишњој
радној јединици и правном статусу газдинства
Породична газдинства

Газдинства правних лица /предузетника

сезонска радна
укупно снага
грј
пг
грј

лица ангажована на
основу уговора
пг
грј

469

15

2.831

440

лица ангажована
на основу уговора
пг
грј

сезонска радна снага
пг
грј

1

12

27

3

1

Извор РСЗ

Чланови газдинстава и стално запослени на газдинству према интервалима
годишње радне јединице
укупно

‹ 25% ГРЈ

грј

лица

грј

лица

4.389

12.524

641

6.332

≥ 25 - ‹ 50% ГРЈ

грј
920

≥ 50- ‹ 75% ГРЈ

лица

грј

лица

2.661

886

1.477

≥ 75- ‹ 100%ГРЈ

грј
665

= 100%ГРЈ

лица

грј

778

1.276

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта
Укупно

≤ 1 ха

›1-≤ 2 ха

›2-≤ 5 ха

›5-≤ 10 ха

без земљишта
пг

ха

пг

ха

пг

ха

пг

ха

пг

ха
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17.789

17

›10 - ≤ 20 ха

› 20- ≤ 30 ха

пг

пг

ха

ха

1.484

972

› 30- ≤50 ха
пг

ха

1.405
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2.087 2.007 6.332 526

›50-≤100 ха

100ха‹

пг

пг

ха

3.468

просечно кпз
по
домаћинству

ха
3,21

79

1.020

18

416

7

352

-

-

5

3.243

Извор РСЗ

Газдинство према броју условних грла
пг
3.750

укупно

≤ 4 уг

5-9

10-14

7.864

5.172

316

45

15-19
5

20-49

50-99

9

1

100499
-

≥ 500
уг
-

Извор РСЗ

1.1.12. Производња пољопривредних производа
Укупна обрадива пољопривредна површина износи 45.083 ха. Годишње се произведе
око 13.500 т пшенице, 20.300 т кукуруза, 2.500 т јечам, 21.300 т шљива, 6.700 т вишње
и преко 10.000 т другог воћа.
Развијено је и сточарство, где се годишње откупи близу 1700 т меса крупне стоке.
Пољопривреда је на прокупачком подручју значајан ослонац развоја општине и
значајан чинилац егзистенције становништва. Заједничко је за све у примарној
пољопривредној производњи да им је тренутно стање економски нарушено са
тенденцијом да се погорша. Међутим, у складу са иницијативама заједнице, очекује се
да ће пољопривреда добити своје место које по значају заслужује да постане важан
учесник развоја општине.
Агроиндустрија општине је у једном дужем временском периоду стагнирала.
Предузећа из те области имају значајан пословни и тржишни реноме, али годинама
послују са знатним економским и финансијским тешкоћама. Предузећа се морају
консолидовати и програмски и технолошки и финансијски, с обзиром на број
упошљених и релативно добре и здраве техничке капацитете. Она има могућности
даљег развоја и кроз постојећа и кроз нова предузећа, али концепцијски треба да се
усмери на производњу здраве хране, пића и напитака, јер она све више долази до
изражаја на светском и домаћем тржишту.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
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У општини Прокупље постоје : удружења пчелара  ״Пчелица״, удружење пчелара
„Јастребац“, удружење виноградара  ״Топлица  ״из Прокупља, - ДОО Коператива Ресинац и земљорадничка задруга  ״Ћуровац –Аграр.״
Задруге су у ранијем периоду показале да могу успешно да обављају своју друштвену
функцију у селима, запошљавањем младих високо-стручних кадрова обезбеђују
интелектуалну масу за бржи трансфер технологије у пољопривредну производњу и
утицај на развој културе, просвете, сеоског туризма и других облика живота у селу.

1.1.14. Трансфер знања и информација
Развој модерног сектора примарне пољопривредне производње и прерађивачке
индустрије биће један од приоритета Стратегије локалног економског развоја општине
Прокупље, имајући у виду да је ово од великог значаја за одржање животног стандарда
становништва.
На основу стања на терену и свих постојећих информација, развој пољопривреде и
села на територији општине Прокупље треба, пре свега, да се ослања на следеће
елементе:
• Едукација пољопривредних произвођача – подразумева тренинге за произвођаче:
упознавање са стандардима ЕУ у пољопривредној производњи, економика и
организација пољопривредних имања (фарми), повећање броја пољопривредних имања
и броја сарадника и презентација Стратегије развоја пољопривреде Републике Србије.
Тренинзи би били реализовани од стране запослених у Одељењу за пољопривреду
Општине Прокупље који су претходно савладали обуку тренера (ТОТ), као и
предавања из струке од стране еминентних стручњака из појединих грана
пољопривредне производње.
• Промена структуре пољопривредне производње. Развој пољопривреде у будућности
мора да подразумева повећање значаја култура за које постоје повољнији природногеографски услови и чија би производња могла да буде профитабилнија. Повећање
производње вишње, јабуке и квалитетних сорти шљива су неки од конкретних циљева
које би било пожељно постићи.
• Специјализација у производњи. „Сваштарски” карактер пољопривредне производње
у општини је једна од њених доминантних одлика. То је последица дугогодишњег
занемаривања пољопривреде на националном нивоу, где није постојала адекватна и
усмерена пољопривредна политика. Специјализација у пољопривредној производњи је
један од услова унапређења њене конкурентности, као и животног стандарда руралног
становништва. То је дуготрајан процес, који се мора усаглашено спроводити на
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националном нивоу и на нивоу општине. У почетној фази овај процес подразумева
усмеравање руралног становништва на производњу која је оптимална за дате услове
производње, кроз едукацију, саветодавну и техничку помоћ.
• Организовање органске пољопривредне производње. Под органском производњом се
подразумева производња која је заснована на природним процесима и употреби
органских материја. Овај вид пољопривредне производње у Србији још није довољно
развијен, а може бити атрактиван због тога што је у великој мери извозно оријентисан
и доноси већу зараду од конвенционалне производње. Имајући у виду значај који
пољопривреда има у општини Прокупље и још увек неусмерен карактер
пољопривредне производње, органска производња може бити један од начина за
подизање животног стандарда руралног становништва.
• Укрупњавање поседа. То је важан елемент који треба да допринесе подизању нивоа
продуктивности и смањењу трошкова производње у пољопривреди, с обзиром да је
просечна величина поседа у овом тренутку јако мала и не може да обезбеди услове за
профитабилну, тржишно усмерену производњу и пласман примарних пољопривредних
производа.

• Савремене концепције унапређења пољопривреде подразумевају пре свега уређење
пољопривредног земљишта кроз поступак комасације и мелиорације у циљу
побољшања природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту.
Комасација обухвата планске, организационе, правне, економске и техничке мере које
спроводи јединица локалне самоуправе. Општина Прокупље би у наредном периоду
требало да планским, организационим и техничким, правним и економским мерама
спроведе комасацију као и мере побољшања квалитета физичких, хемијских и
биолошких особина земљишта. Да би се ови циљеви постигли неопходно је израдити
педолошку карту, као показатеља основних особина земљишта на основу које ће се
користити и адекватна минерална ђубрива и пестициди.
• Техничка помоћ пољопривредним произвођачима. Један од кључних услова за
превазилажење екстензивног карактера пољопривредне производње и постизање
специјализације у производњи, јесте подизање нивоа стручности пољопривредних
произвођача. Такође, с обзиром да се као проблем уочава да пољопривредна
газдинства са територије општине у веома малој мери користе субвенције и повољне
кредите Министарства пољопривреде и заштите животне средине, потребно је да се на
општинском нивоу покрене акција упознавања са програмима финансирања, као и да
се уочи да ли постоје проблеми везано за испуњење услова да се конкурише за те
програме, као и на који начин они могу да се превазиђу.
•
Осавремењивање механизације. Важан услов повећања продуктивности у
пољопривредној производњи јесте набавка нове и савремене механизације, преко
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кредитне подршке Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а и преко
комерцијалних банака.
• Бољи услови за финансирање пољопривреде. У оквиру Министарства пољопривреде
и заштите животне средине већ постоје програми који пружају кредитну и другу
финансијску подршку пољопривредним газдинствима. Са таквим активностима треба
наставити и уводити нове могућности финансирања пољопривреде, које би биле у
функцији специјализације, модернизације и подизања нивоа конкурентности
пољопривредне производње.
• Продужење сезоне гајења воћа и поврћа. Један од важних елемената продужења
сезоне јесте подизање нових стакленика и пластеника, за повртарске и поједине
воћарске културе.
• Успостављање система наводњавања. Могућности које пружа развијена хидролошка
мрежа треба искористити за успостављање система наводњавања у општини. Један од
начина финансирања оваквих пројеката треба да буду средњорочни и дугорочни
кредити Министарства пољопривреде и заштите животне средине и комерцијалних
банака, као и донаторска средства.
• Развој прерађивачке индустрије. Прерађивачка индустрија мора да има много већи
значај него што га сада има. Имајући у виду претходно наведене проблеме са којима се
прерађивачка индустрија у Прокупљу суочава, нужно је да се што пре заврши процес
реструктурисања и убрзаног развоја прерађивачке индустрије. Структура
пољопривредне производње у општини указује на то да постоји одлична база за развој
прехрамбене индустрије која, међутим, у овом тренутку није довољно развијена.
Нарочито је уочљив недостатак капацитета за прераду воћа, иако територија општине
Прокупље поседује изузетне услове за гајење појединих сорти воћа (вишња, шљива и
јабука).
• Потребно је спровести и планско подизање нових засада са квалитетним и
продуктивним
сортама, дати већи приоритет јагодичастом воћу и обимнија
производња садница са заштићеним географским пореклом (аутохтоне сорте).
Неопходно је и подизање нових прерађивачких и складишних капацитета-хладњача и
сушара по стандардима ЕУ. У смислу био-технолошких иновација требало би
подстакнути пољопривредне произвођаче за узгој нових биљних култура
(индустријско и лековито биље) и животињских врста обзиром да климатски услови то
дозвољавају. Примена савремене технологије и механизације, као и увођење ЕУ
стандарда у пољопривредној производњи (примена ИСО и ХЦЦП стандарда)
несумњиво би овај процес значајно убрзала.
• Развој села. Највећа конкурентска предност села јесте обиље слободних локација за
привлачење инвестиција, међутим, углавном без инфраструктуре (пут, гас, вода и
канализација, телекомуникација и електрична енергија). Поред пољопривредних
активности, села имају развојну шансе на плану активности везаних за рекреацију и
одмор, тј. за развој сеоског туризма.
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1.2. Врсте (структура) мера и планирани износи

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

1.

Назив мере

РЕГРЕСИ

Шифра
мере

100.1.

УКУПНО

Планирани
буџет за
меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Износ
подстицаја
по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

600.000,00

1.500,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

/

/

600.000,00

Табела 2. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

1.

Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава

2.

Органска производња
УКУПНО

Шифра
мере

101

201.3.

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у РСД)

4.000.000,00

400.000,00
4.400.000,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
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Тебела 3. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет

Вредност у
РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних мера за
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја

5.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања

600.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

/

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера
директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја

4.400.000,00
/

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике:

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општине Прокупље утврђујe се структура мера, односно намена и начин
коришћења средстава за 2016. годину, у укупном износу од 5.000.000,00 динара, која
су одређена у Одлуци о буџету општине Прокупље за 2016. годину број 06-61/2015-02
од 30.12.2015. године, раздео 5, глава 23, позиција 250, ("Службени лист" општине
Прокупље број 21/15 од 30.12.2015. године), као средства за подстицај у
пољопривредној производњи.
Потенцијални корисници мера подршке су регистрована пољопривредна газдинства са
територије општине Прокупље са активним статусом у складу са Правилником о упису
у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације.
Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће:
 модернизацији производње и јачању производне конкурентности:
- повећање продуктивности газдинства,
- смањење производних трошкова;
 достизању националних и стандарда ЕУ на пољу:
- заштите животне средине,
- јавног здравља,
- здравља животиња и биљака,
- добробити животиња,
- заштите на раду;
 повећању квалитета производа, хигијене и безбедности хране;
 побољшању конкурентности породичних пољопривредних газдинстава;
 увођењу нових технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности;
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побољшању квалитета производа уз испуњавање националних и ЕУ стандарда у
области безбедности хране и заштите животне средине;
очувању производње традиционалних производа;
повезивању сектора пољопривреде и сектора туризма;
унапређењу непољопривредних делатности на сеоском подручју;
добијању производа веће додате вредности у циљу повећања доходка и
побољшању одрживих услова за живот сеоског становништва.

Пољопривредна политика и политика руралног развоја Републике Србије
обухвата низ мера и активности које предузимају надлежни органи у циљу
обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне хране, јачања конкурентности
пољопривредних производа на тржишту, подизања нивоа животног стандарда
пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и заштити животне средине од
негативних утицаја пољопривредне производње.
1.4. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја:

По усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију општине Прокупље за 2016. годину од стране
Општинског већа и Скупштине општине Прокупље, исти се објављује на званичном
сајту општине Прокупље.
Информисање потенцијалних корисника о мерама Програма, врши се такође, путем
организовања и одржавања трибина и предавања за локалано сеоско становништво,
путем локалних медија, друштвених мрежа, дистрибуцијом штампаних обавештења
преко ПССС и сеоских месних канцеларија (флајери, обавештења и др.).
Информисање потенцијалних корисника врши се и непосредним контактом у
просторијама ресорног одељења за пољопривреду.
1.5. Мониторинг и евалуација

Општинска управа општине Прокупље у оквиру унутрашње организације има
одељење за пољопривреду, која обавља послове на изради предлога Програма и
реализацији мера након усвајања истог уз предходно добијену сагласност ресорног
министарства. Током периода реализације Програма, мониторинг и евалуацију врше:
одељење за привреду и финансије и одељење за пољопривреду општинске управе
општине Прокупље. Такође, у процесу мониторинга и евалуације учествују и други
органи и стручна тела општине Прокупље: општинско веће и Скупштина општине
Прокупље – усвајање годишњег извештаја, Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима Буџета општине Прокупље намењеног за пољопривреду –
врши контролу, спроводи реализацију и процену успешности спровредених мера и
одлучују о захтевима по појединим мерама – а формира је Председник општине
Прокупље са задатком програмске реализације.
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Општинска управа општине Прокупље – одељење за пољопривреду, на крају буџетске
године организује састанке са корисницима средстава по Програму, ради добијања
информација о успешности реализованих мера и оствареним резултатима и ради
добијања података о потребама за увођењем нових или иновацију/кориговање
постојећих мера.
На основу систематизованих података Комисије и крајњих корисника, Општинска
управа општине Прокупље – одељење за пољопривреду прати годишњу реализацију,
остварене резултате и ефекте спроведених мера Програма и даје предлог о даљем
спровођењу истих или увођењу нових мера подршке.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив мере: Регреси
Шифра мере:

100.1.

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
2.1.1. Образложење:
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.
гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15), органи аутономне покрајне и јединице локалне
самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за
подручје територије аутономне покрајне и јединице локалне самоуправе, осим
директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним
складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије аутономне
покрајне и јединице локалне самоуправе. Ова мера је у складу са националном
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) - сточни фонд
општине Прокупље тренутно чини 4.020 говеда, од чега 2.602 крава. Сточарство у
претходних пар година се постепено опоравља, модернизује и повећава се квалитет
грла стоке. Виши степен раста је присутан у сектору млекарске производње у односу
на друге видове производње. Сточарска производња се углавном одвија на малим
фармама, односно пољопривредним газдинствима.
На подручју општине Прокупље преовлађује гајење домаћег шареног говечета у типу
Сименталца са око 90%, примитивне расе и мелези са 7%, а око 3% холштајн расе.
Производне способности грла су различите.
Унапређење сточарства у делу унапређења расног састава говеда на територији
општине Прокупље врши се за регистрована пољопривредна газдинства.
Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) остварује се
поправљање расног састава говеда на територији општине Прокупље у циљу повећања
производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача власника
квалитетних приплодних грла.
2.1.2. Циљеви мере:
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјалниј развој руралне
средине:
 подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог
произвођача;
 обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства;
 боље коришћење расположивих ресурса;
 јачање вертикалне интеграције у производњи млека и меса;
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подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача
кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
Није применљиво.
2.1.4. Крајњи корисници:
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру
пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном
развоју и власници квалитетних приплодних грла, чија грла су контролисана од стране
основне одгајивачке организације.
2.1.5. Економска одрживост:
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике:
— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу
са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе;
2.1.7. Специфични критеријуми:
За реализацију ове мере корисник мора поседовати најмање два квалитетна приплодна
грла која су у репродукцији – производњи у току 2016. године.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
100.1.1

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције
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Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се
средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.

2.1.10. Интензитет помоћи:
На основу просечне економске цене осемењавања која износи 2.000,00 динара
по грлу, подстицај за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) је
апсолутни износ од 1.500,00 динара по квалитетном приплодном грлу у периоду од
01.11.2015 до 31.10.2016. године.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)

2.1.12. Административна процедура:
Конкурс расписује председник општине Прокупље у складу са Програмом мере
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016. годину.
Реализација регресирања за репродуктивни материјал се спроводи на следећи
начин:
 По објављивању конкурса за подношење захтева за регрес на основу утврђених
критеријума; уз захтев се прилаже, признаницу - потврду о вештачком
осемењавању за период од 01.11.2015. године до 31.10.2016. године, извод из
регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (говеда), који издаје
Управа за трезор, фотокопија пасоша за осемењена грла и потврда основне
одгајивачке организације да се ради о квалитетним приплодним грлима.
Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства
подносе једном годишње и то за осемењавања извршена у периоду 01.11.2015. –
31.10.2016. године. Захтев се подноси од 01.09.2016 до 20.11.2016. године.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду општине Прокупље утврђује да ли су испуњени прописани услови за
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остваривање права на коришћење регреса и доноси Одлуку о испуњености услова.
Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу
поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих средстава по Решењу
председника општине Прокупље.
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2.2. Назив мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
Шифра мере: 101
101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као
и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију
садног материјала
101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

2.2.1. Образложење
Основне карактеристике пољопривредног сектора на територији општине произилазе
из неповољне структуре пољопривредних газдинстава. Уситњеност поседа, мали број
грла стоке на породичним фармама, неадекватни производни и смештајни објекти,
слаба примена савремених технологија производње и увођење новог сортимента, је
стање Прокупљчке пољопривреде. Тренутно постоји општи недостатак већих
количина пољопривредних производа одговарајућег квалитета, посебно меса, воћа и
поврћа и других производа који би се користили првенствено за покривање локалних
и регионалних потреба. Такође, један од веома битних узрока недовољне
конкурентности Прокупачке пољопривреде јесте ниска продуктивност, која
произилази и из недовољне техничке и технолошке опремљености газдинстава.
Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
2014.– 2024. и Стратегијом развоја Нишавског, Пиротског и Топличког округа из
2013. године.
Преглед по секторима:
Сектор - Воће, грожђе, поврће и цвеће
Структуру биљне производње сеоског подручја општине Прокупље, карактерише
велика хетерогеност, производња махом за сопствене потребе и мањим делом за
тржиште, што је последица уситњености сеоског поседа, недовољне едукације и
недовољна примеха савремене технологије производње.
Просечна површина засада воћа по газдинству је 0,93 хектара. Структура сортимента,
неадекватан садни материјал, недостатак специјализоване механизације и недовољно
површина које се наводњавају додатно угрожавају производњу.
Према Попису пољопривреде из 2012.године, виногради се налазе на 0,18 хектара по
газдинставу.
Највећи део површина под поврћем је у власништву малих пољопривредних
газдинстава. Њихова производња је намењена потрошњи у свежем стању, домаћинству
и индустријској преради. Просечна површина под поврћем по газдинству је 0,04
хектара. Структура и обим производње поврћа у општини Прокупље нису
задовољавајући и недовољно се користе могућности које пружају повољни
агроклиматски услови за узгој раних сорти поврћа.
На територији општине релативно мали број газдинстава се бави производњом
украсног биља и то пре свега у заштићеном простору. То су углавном уско
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специјализована газдинства која су добро организована и сарађују међусобно по
питању заједничке набавке инпута производње и пласмана производа.
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку сектору за
инвестициона улагања произвођача приликом заснивања нових производних засада,
што ће уз редовну примену савремене агротехнике давати високе, квалитетне и
стабилне приносе.
Сектор- Пчеларство
Систем гајења је релативно екстензиван, са малим бројем кошница по домаћинству.
Просечан принос меда по кошници је такође веома мали и креће се око 15 кг по
кошници годишње али има и великих произвођача са више од 100 кошница.
Последњих година присутан је тренд раста број кошница на територији града што је
условљено високим нивоом незапослености и релативно ниским почетним улагањем за
бављење пчеларством. Главни проблеми у пчеларству у овој регији јесу
нестандардизован квалитет меда, мањак знања и непостојање великих купаца.
Опремање газдинстава потребном опремом /модернизовање производње, квалитет и
кванитет су позитивни ефекти ове мере.
2.2.2. Циљеви мере
Општи циљеви:
Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање производње;
Побољшање продуктивности и квалитета производа; Смањење трошкова производње;
Унапређење техничко-технолошке опремљености; Одрживо управљање ресурсима и
заштите животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и
иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама
и праксама.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће - Повећање броја произвођача са повећањем
површина под интензивним засадима уз побољшан квалитет производа;
Сектор - Пчеларство - Повећање производње пчеларских производа; Повећање
прихода у домаћинствима која се баве пчеларском производњом; Повећање степена
запослености у сектору; Достизање стандарда у области заштите животне средине.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
Није применљиво.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства.
2.2.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
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2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- Корисник
са пребивалиштем и производњом на територији општине
Прокупље;
- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима;
- Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе;

2.2.7. Специфични критеријуми
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће:
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која планирају заснивање
производње једне воћне врсте у јесен 2016. године и то на површини од 0,5 до 2,5
хектара за коштичаво воће.
Сектор-Пчеларство: Прихватљиви корисници за инвестицију морају имати
минимално 20 кошница и минималну техничку опремљеност за производњу меда.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестициј
е

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

Сектор
Воће, грожђе,
поврће
(укључујући
печурке) и
цвеће

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних
засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање
101.3.1. противградних мрежа, објеката и набавка опреме и
средстава
за
тестирање,
клонску
селекцију,
сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног
материјала

Сектор
Пчеларство

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство

2.2.9. Критеријуми селекције
Захтеви ће се рангирати по редоследу приспрећа до утрошка намењених средстава.
2.2.10. Интензитет помоћи
ПОДСТИЦАЈИ
СЕКТОР

Мин.

Макс.
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50%
50%

50%
50%

Воће, грожђе и поврће
Корисници инвестиције остварају право на повраћај 50% вредности саднице за
коштичаво воће, док је максимални износ 50.000,00 по кориснику.
Плечарство
На основу просечне економске цене кошнице која износи 5.000,00 динара, корисници
помоћи биће сагледани са 50% вредности кошнице, а максимални износ инвестиције је
30.000,00 динара по кориснику.
За доделу свих субвенција висина подстицаја се израчунава на основу набавне цене
умањене за износ средстава на име ПДВ-а.
2.2.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Површина под новим вишегодишњим засадима коштичавог воћа

2.

Број кошница

2.2.12. Административна процедура
Подстицаји за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
одобраваће се путем конкурса. Конкурс расписује председник општине Прокупље у
складу са Програмом мере за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2016. годину. Конкурси ће се дефинисати по секторима и врстама
инвестиција у оквиру мере по претходно утврђеним критеријумима и расположивим
средствима. Конкурси ће се објављивати путем штампаних и електронских медија.
Пријем захтева и коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за
инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства доноси Комисија за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду
општине Прокупље у складу са конкурсним условима. Детаљне административне
провере се спроводе ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су
услови за одобравање захтева испуњени. После административне контроле,
прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава
потенцијалних корисника надлежне општинске Комисије општине Прокупље.
Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу
поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих средстава по Решењу
председника општине Прокупље. Након реализације одобрених подстицајних
средстава корисници се обавезују уговором да наредних пет година неће отуђити
садни материјал и опрему и да ће омогућити надлежнoj општинскoj Комисији општине
Прокупље да записником верификује стање.
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За коришћење подстицајних средстава из сектора Воће, грожђе и поврће, уз захтев се
прилаже:
- копија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства,
- структура биљне производње – управа за трезор - доказ о власништву или уговор о
закупу за парцелу на којој се планира садња;
- нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе;
- признаница или рачун о извршеном плаћању за куповину садног материјала у
периоду од 01.01.2016. године до 31.10.2016. године
- доказ о анализи земљишта за парцелу на којој се планира садња
- доказ о куповини сертификованог садног материјала овлашћеног произвођача.
За коришћење подстицајних средстава из сектора Пчеларство, уз захтев се прилаже:
- копија потврде о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства,
- копија потврде о извршеној пријави стања редовног пописа пчелињих друштава у
априлу месецу 2016 године.
- нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе;
- признаница или рачун о извршеном плаћању за куповину кошница у периоду од
01.01.2016. године до 31.10.2016. године.
Захтеви о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у
физичка средства пољопривредних газдинства подносе се једном годишње у периоду
од 01.09.2016 до 20.11.2016. године.
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2.3. Назив мере: Органска производња
Шифра мере: 201.3.
201.3.2. Контрола и сертификација
2.3.1. Образложење:
Општина Прокупље својим положајем
и природним предиспозицијама
погодује за воћарску производњу, што је проузроковало постојање 4.565 ха
дугогодишњег засада који се на савремени начин одржавају. На територији општине
Прокуље у току 2013. и 2014. године, био је један сертификовани произвођач органске
пољопривредне производње и то на површини од: 1 ха јабуке, 0,8 ха шљиве, 0,7 ха
крушке и 0,5 ха дуња. Овај пионирски подухват, требало би да да добар пример добре
пољопривредне праксе и њене одрживости.
2.3.2. Циљеви мере:
Предвиђене мере су у складу са стратешким документом „Локални еколошки
акциони план Општине Прокупље 2015-2025 године“. Акциони план – Земљиште –
1.Подстицање развоја органске производње.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
Предожена мера је комплементарна са Националним програмом за рурални
развој Републике Србије са приоритетним подручјем 9. – Заштита и унапређење
животне средине и очување природних ресурса, оперативни циљ 9.4. Унапређење
органске производње, система контроле, сертификације и надзора у органској
производњи.
2.3.4. Крајњи корисници:
Крајњи корисници мере су физичка лица регистрована у Регистру
пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју
са сертификатом овлашћене сертификационе куће за органску производњу.
2.3.5. Економска одрживост:
Није примењиво.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике:
— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава;
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција
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није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу
са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне
самоуправе.
2.3.7. Специфични критеријуми за кориснике:
Није примењиво.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
201.3.2.

Назив инвестиције
Контрола и сертификација

2.3.9. Критеријуми селекције
Захтеви ће се рангирати по редоследу приспрећа.
2.3.10. Интензитет помоћи:
Максимални износ финансијских подстицајних средстава за ову меру по једном
регистрованом пољопривредном газдинству је 70% од вредности уговора за увођење
стандарда квалитета или сертификацију, односно максимално 50.000 динара по
захтеву.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број поднетих захтева.

2.

Број сертификованих органских произвођача у 2015 .год.

3.

Површина под органском производњом.

4.

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су сертификовала пољопривредну
производњу.

2.3.12. Административна процедура:
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Конкурс расписује председник општине Прокупље у складу са Програмом
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.
годину.
По објављивању конкурса за подношење захтева за контролу и сертификацију
органске производње, уз захтев се прилаже потврда-уверење овлашћене
сертификационе куће са доказом о уплати.
Коначну одлуку о додели средстава доноси Председник Општине Прокупље
Решењем.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)1
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
1

Јединица
мере
назив
назив

Вредност, опис
показатеља

назив
назив
км²
број
број
број

Регион Јужнe и Источнe
Србијe
Топличка област
Општина Прокупље
759
107
104
43 села

број
број

44.419
15.119

Година

2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија
општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од
критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди
(„Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима
рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког
документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за
пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.

Извор
податка

Устав РС
рзс*

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Правилни
рзс**
рзс*
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Густина насељености (број становника / површина, км²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 – 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења 2
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем
Основно образовање
Средње образовање
Више и високо образовање

ст/km²
%
%
%
%
година
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2011
2011

%

64
91,58
Не постоји податак
15,06
18.72
42,3
113,27
16,34

2011
2011
2011
2011
2011

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*

%
%
%

22,74
47,11
више - 6,10%

2011
2011
2011

рзс*
рзс*
рзс*

Учешће пољопривредног у укупном становништву
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

%

43

2002

процена

опис

-

интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа3

опис

-

интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)
Просечна количина падавина
Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)

опис
мм
ºC
опис

брдско - планинско
подручје
гајњача ,гајњаче у
оподзољавању,гајњача
скелетоидна, смонице
делувијални наноси
алувијално.наноси рендзине
и др.
Земљиште по бонетској
вреднсти креће се од прве
1%,друге 5,8%,треће
17%,четврте 24%,пете 20%
од пете до осме класе 32%.
Умерено-континентална
24,14
21,7
река Топлица I реда која
припада водном подручју
„Морава“ Ниш, и 23 реке и
потока II реда, подземне
воде.

2012
2012
2011

интерни
интерни
интерни
интерни

Површина под шумом
Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години

ha
%
ha

2011
2011
2011

интерни
интерни
рзс*

Посечена дрвна маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

m³

26.895
35 %
пошумљено 2,00
ван шуме 9,4
34.877

2011

рзс*

број

5.548

2012

рзс***

2

Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“,
број 63/2014).
3
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Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
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број

3.957 укупно
2.228 активна дом.
16 правна лица

2014

Управа з
аграрна
плаћања

-

породична пољопривредна газдинства

%

99,59

2014

-

правна лица и предузетници

%

0,10

2014

ha
%
ha, %

17.789
72,23
7.527 ha (42,31%) оранице и
баште;
191 ha (1,07%)
ливаде и пашњаци;
5.330 ha (29,96%)
воћњаци;
173 ha (0,97%)
виногради;
2 ha (0,01%) расадници,
2 ha (0,01%) остало.

2012
2012

Управа з
аграрна
плаћања
Управа з
аграрна
плаћања
рзс***
рзс***

2012

рзс***

2012

рзс***
рзс***
интерни
рзс***
-

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало4

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало5

ha, %

жита 5.615 ха (74,59%),
индустријско биље 6 ха
(0,07%), поврће 60 ха
(0,79%), крмно биље 1479
ха (19,64%), угар 218 ха
(2,89%)

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ

ha
ha
Ha
број
ha

5.531 ha
Нема података
Нема податка
232
Нема податка

2012
2014

Наводњавана површина КПЗ
Површина пољ.земљишта у државној својини на
територији ЈЛП6
Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје у
закуп:
физичка лица : правна лица

ha
ha

118
3.417,23

2012
2014

рзс***
интерни

ha

319.90,12

2014

интерни

%

2014

интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

број

70% физичка лица
30% правно лице
4.020 говеда; 10.465 свиња;
5.642 оваца; 1.454 коза;
60.003 живине;
5.104 кошница пчела.

2012

рзс***

4

Окућница, расадници и др.

5

Цвеће и украсно биље, угари и др.

6

Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.

2012
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Трактори, комбајни, прикључне машине

број

Пољопривредни објекти7

број

6.289 трактора;126 комбајна
13.486 прикључних машина
кошеви за кукуруз – 3.638;
амбари – 3.386;
силоси – 3;
објекти за смештај стоке:
говеда – 3.237,
свиња – 3.580,
кокошака носиља – 3.065
остала стока – 805.
7 хладњача;
5 сушара;
1 стакленик;
117 пластеника.
9.898 ha (4.890 ПГ),
минерална ђубрива;
1.979 ha (2.026 ПГ),стајњак;
8.965 ha (4.951 ПГ),
средства за зашт.биља
12.524
99,13% ; 0,86%

рзс***

2012

рзс***

2012

рзс***

2012

рзс***

2012
2012

рзс***
рзс***

2012
2014

рзс***
интерни

кукуруза, 2.500 т јечма, 21.300
т шљива, 6.700 т вишње и
2013
преко 10.000 т другог воћа.
т,лит.,ком. 1.700 т меса
2012

интерни

број

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту
биља

ha, број
ПГ

- сточарска производња
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева12

страна 114

2012

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

Чланови газдинства8 и стално запослени на газдинству:
(на породичном ПГ : на газдинству правног лица /
предузетника)
Годишње радне јединице9
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника10
Производња пољопривредних производа11:
- биљна производња

Број: 20

број
%

4.857
број
2 задругe; 2 удружења.
број
количина
13.500 т пшенице, 20.300 т
тона

km

општински путеви – 214,5 км.

7

Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за
кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и опреме.

8

Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.

9

Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне
делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној
години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.

интерни

Извод из

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача,
активно функционалних на територији АП/ЈЛС
10

11

Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске
путеве).
12
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Поште и телефонски претплатници
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом 13
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре14
Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и
водопривреде15
Газдинства која обављају друге профитабилне активности 16
Туристи и просечан број ноћења туриста 17 на територији
АП/ЈЛС

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем

број

Број: 20
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Л1 до Л26. Државни пут I и II
стационарн
реда – 123 км. Саобраћајнице у 2011 ЈП путева
граду – 73-75 км.
Србије
поште 10, телеф.
2011 рзс*
преплатници 17.986,

број
број
хиљ.m³
хиљ.m³

8.530
8.020
600
Не постоји податак

2011
2011
2011
-

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

број

Не постоји податак

-

-

број
број
број

61
259
4.588

2011
2011
2011

рзс*
рзс*
рзс*

број

278

2013

рзс*

број
број

414
2012 рзс***
домаћи туристи – 1.490;
2014 Туристичк
организаци
број ноћења – 2.545; страни
Општине
туристи – 759; број ноћења –
Прокупље
3.260; просечан број ноћења
4,23 дана.

Да
164 РПГ обилазак 4 пута
годишње; 325 РПГ
присуствовало предавањима;
306 РПГ присуствовало
трибинама; 328 РПГ
учествовало на радионицама
РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику,
www.webrzs.stat.gov.rs

да / не
број

2016
2014

интерни
ПСС

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос
електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
13

Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији
АП/ЈЛС.
14

На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама,
организацијама и др.
15

Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам,
активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и
др.).
16

17

Домаћи и страни.
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