СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ГОДИНА XVII
Број 26

Прокупље
30. Новебар
2016.

Лист излази према потреби
Годишња претплата: 1.000 дин.
Цена овог броја износи: 40 дин.
Рок за рекламацију: 10 дана

1
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени Гласник РС'
бр.129/07) и члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље''
бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана
25.11.2016.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. 06-57/2016-02 од 17.11.2016.године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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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 25.11.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Прокупље:
- Небојши Чоловићу
изабраном за одборника са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
II
Мандат одборника 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: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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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
25.11.2016. 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 изменама: бр.06-32/16-02 од 02.06.2016.године и бр. 06-39/16-02 од
15.08.2016.године
Редни број 12 мења се и гласи:

'' Небојша Чоловић''

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у '' Службеном листу
општине Прокупље''.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.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
129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласника РС“ бр.15/2016), ) и члана 32. Статута општине Прокупље
(„Службени лист општине Прокупље“ број 7/2008), Скупштина општине Прокупље
је на седници одржаној дана 25.11. 2016. године, донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине
Прокупље“ Прокупље („Службени лист општине Прокупље“, број 20/2016), ради
усклађивања са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 103/2015).
Члан 2.
У члану 9. после става 2, додаје се став 3. који гласи:
„ Предузеће послује у тржишним условима, у складу са законом.“
Члан 3.
Члан 13. став 1. Одлуке мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из прихода од
продаје производа и услуга, буџета оснивача (субвенције) и других извора у складу
са законом.“
Члан 4.
После члана 13, додаје се члан 14. који гласи:
„На методологију за одређивање цена за обављање послова који су поверени
предузећу, као и на цене производа и услуга, сагласност даје оснивач.
Предузеће је дужно да захтев за измену цена производа и услуга достави
оснивачу, у складу са законом.“
Члан 5.
Предузеће је дужно да Статут и друга општа акта усагласи са овом Одлуком
у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласника РС“ бр.15/2016), члана 36. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље
(„Службени лист општине Прокупље“ број 7/2008), Скупштина општине Прокупље
је на седници одржаној дана 25.11. 2016. године, донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за урбанизам и уређење општине Прокупље („Службени лист
општине Прокупље“, број 20/2016), ради усклађивања са одредбама Закона о
изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
103/2015).
Члан 2.
Члан 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за урбанизам
и уређење општине Прокупље, мења се и гласи:
„Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље оснива се и
послује ради обављања делатности просторног и урбанистичког планирања и
пројектовања, израде планских докумената и обављање других послова, који
укључују и пружање пословних и техничких услуга у области испитивања
тржишта у урбаној изградњи и економске, организационе и технолошке услуге у
урбанистичком и просторном планирању, пројектовању и урбаном развоју у
складу са законом.“
Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
„Претежна делатност предузећа је :
- 71.11 Архитектонска делатност
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће за урбанизам и
уређење обавља и Инжењерске делатности и техничко саветовање под шифром
71.12.
У оквиру делатности из става 1. и 2. овог члана, предузеће обавља, нарочито,
следеће стручне послове:
- израђује просторни план општине,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за општину,

-

-

-

израђује одлуке о изради планских докумената,
израђује урбанистичке пројекте,
израђује план детаљне регулације,
израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
израђује урбанистичке пројекте архитектонске разраде локације,
израђује пројекате парцелације, односно препарцелације,
израђује пројекте парцелације, односно препарцелације у поступку исправке
граница парцеле,
прати и проучава појаве и промене у простору на територији општине,
обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и
урбанистичког планирања и заштите животне средине,
обезбеђује обављања претходних радова за потребе припреме основа и
пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податаке од интереса за
уређење простора и насеља,
на захтев надлежног органа општине, израђује извештај, односно мишљење
у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката,
на захтев надлежног органа општине израђује информацију о локацијама,
урбанистичке услове за локацијску дозволу, извештаје о чињеницама
садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за
одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
на захтев надлежног органа општине израђује документацију везану за
могућност легализације, односно озакоњења објеката у складу са законом
којим се уређује поступак легализације, односно озакоњења,
обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног
планирања и урбанизма,
израђује урбанистичке услове за постављање мањих монтажних и других
објеката на јавним површинама,
израђује уверења о намени земљишта и
обавља друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује
област планирања и изградње објеката.

Поред стручних послова из претходног става, предузеће пружа пословне и
техничке услуге у области испитивања тржишта у урбаној изградњи и економске,
организационе и технолошке услуге у урбанистичком и просторном планирању,
пројектовању и урбаном развоју, као делатност која се уобичајено у мањем обиму
обавља уз урбанистичко и просторно планирање и пројектовање.
Предузеће обавља стручне послове урбанистичког и просторног планирања
и за трећа лица.
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.“
Члан 4.
У члану 9. после става 2, додаје се став 3. који гласи:
„ Предузеће послује у тржишним условима, у складу са законом.“

Члан 5.
Члан 13. став 1. Одлуке мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из прихода од
продаје производа и услуга, буџета оснивача (субвенције) и других извора у складу
са законом.“
Члан 6.
После члана 13, додаје се члан 14. који гласи:
„На методологију за одређивање цена за обављање послова који су поверени
предузећу, као и на цене производа и услуга, сагласност даје оснивач.
Предузеће је дужно да захтев за измену цена производа и услуга достави
оснивачу, у складу са законом.“
Члан 7.
Предузеће је дужно да Статут и друга општа акта усагласи са овом Одлуком
у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Прокупље.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, дана 25.11.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 99. Закона о планирању и изгрдњи (,,Службени гласник
РС,, бр. 72/09; 81/09 – исправка 64/2010 – Одлука УС, 121/2012; 42/2013; 50/2013;
98/2013 и 132/2014), члана 8. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по мањој од
тржишне цене односно закупнине или без накнаде као и услове, начин и поступак
раземене непокретности (,,Службени гласник РС,, бр. 61/15 и 88/15) и члана 32.
Статута Општине Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље,, бр. 7/08),
Скупштина општине Прокупље је на седници одржаној дана 25.11.2016. године
донела
ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНУ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије Пренос права јавне својине
непосредном погодбом, без накнаде на кат. парцелама бр. 4154 и 4367, обе КО
Прокупље и кат. парцелама бр. 5582/7 и 5688, обе КО Доња Трнава, у јавну својину
Општине Прокупље,ради привођења земљишта планираној намени у складу са
Планом генералне регулације Прокупља (,,Службени лист Општине Прокупље,, бр.
3/14).
Члан 2.
Предметне парцеле:
- кат. парцела 4154 КО Прокупље представља земљиште у грађевинском подручју,
по начину коришћења земљишта представља њиву 2. класе, површине 3 ха 77 ари
65 м2
- кат. парцела 4367 КО Прокупље представља земљиште у грађевинском подручју,
по начину коришћења земљишта представља њиву 2. класе, површине 10 ха 02 ари
25 м2 , у свему сходно препису листа непокретности 6385 КО Прокупље
- кат. парцела 5688 КО Доња Трнава представља земљиште у грађевинском
подручју, по начину коришћења земљишта представља њиву 2. класе, површине 2
ха 35 ари 00 м2
- кат. парцела 5582/7 КО Доња Трнава представља земљиште у грађевинском
подручју, по начину коришћења земљишта представља њиву 3. класе, површине 6
ха 19 ари 02 м2 у свему сходно препису листа непокретности 431 КО Доња Трнава.
Планом генералне регулације Прокупља (,,Службени лист Општине
Прокупље,, бр. 3/14) предметне парцеле представљају земљиште у грађевинском
подручју и на њима је планирана изградња Привредне зоне у Прокупљу.
Члан 3.
Општина Прокупље прихвата додељено земљиште у грађевинском подручју
- предметне кат. парцеле бр. 4154 и 4367, обе КО Прокупље и кат. парц. бр. 5582/7
и 5688, обе КО Доња Трнава.

Члан 4.
Уговор о преносу права јавне својине на непокретностима из члана 2. ове
Одлуке са Републиком Србијом, закључиће, у име Општине Прокупље, председник
општине.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу Општине Прокупље, а доставља се Влади Републике Србије ради даљег
поступања по њој.

Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 27. став 10. члана 26. став 1. тачка 3. Закона о јавној својини
(,,Службени гласник РС,, бр. 72/11; 88/2013; и 105/2014) и члана 32. Статута
Општине Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље,, бр. 7/08), Скупштина
општине Прокупље на седници одржаној дана 25.11.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
Члан 1.
ПРЕНОСИ СЕ право јавне својине са Општине Прокупље у јавну својину
Републике Србије а за потребе Министарства унутрашњих послова, Полицијске
управе саобраћајне полиције у Прокупљу и то два теренска возила: 1) возило –
марка и тип: DACIA, Duster life 1.6 16 V 4 x 4 EU 6 MY 16; број шасије:
UU1HSDCVG56239574; број мотора: H4MD730R005581; 2) возило – марка и тип:
DACIA, Duster life 1.6 16 V 4 x 4 EU 6 MY 16; број шасије: UU1HSDCVG55909651;
број мотора: H4MD730R004577.
Члан 2.
Овлашћује се председник Општине Прокупље да у име Општине Прокупље
потпише уговор са будућим носиоцем права јавне својине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу Општине Прокупље,,.
Члан 4.
Одлуку доставити: председнику Општине Прокупље, Министарству
унутрашњих послова, Полицијске управе саобраћајне полиције у Прокупљу,
рачуноводству и архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 6.став 5 до 7 и члана 7а став 2.Закона о порезима на
имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/01....68/2014), и члана 32. ст. 1. тачка 14.
Статута општине Прокупље (,, Сл.лист Општине Прокупље, бр.7/08 )
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016. године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији
општине Прокупље.
Члан 2.
На територији општине Прокупље одређене су зоне за утврђивање пореза
на имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима општине
Прокупље, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је прва зона
утврђена за најопремљенију зону.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2017. годину на територији општине Прокупље износе:

Групе непокретности
1.Грађевинско земљиште
2.Пољопривредно земљиште
3.Шумско земљиште
4.Станови
5.Куће за становање
6.Пословне зграде и други
(подземни и надземни) грађевински
објекти који служе за обављање
делатности
7.Гараже и гаражна места

I зона
1.800,00

НАЗИВ
II зона
1.200,00

ЗОНЕ
III зона
1.000,00

45.000,00

35.000,00

30.000,00

IV зона
800,00
120,00
180,00
25.000,00

33.000,00

25.000,00

20.000,00

12.000,00

80.000,00

65.000,00

45.000,00

35.000,00

20.000,00

15.000,00

12.000,00

8.000,00

Члан 3.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Прокупље“, а
после ступања на снагу, објавиће се и на Интернет порталу општине Прокупље –
www.prokuplje.org.rs
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Прокупље ( „Сл. Лист
општине Прокупље“ бр.20/15 )
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Прокупље”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3.,4. и 7. и члана 11. Закона о
порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/200...68/2014), члана
7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –усклађени дин. изн. и 125/2014 –
усклађени дин. изн. ) и члана 32. ст. 1. тачка 14. Статута општине Прокупље
(,,Сл.лист
Општине Прокупље, бр.7/08 ) Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана
25.11.2016.године, донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине
Прокупље и то: стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне
књиге и за обвезника који не води пословне књиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра
најопремљенијом на територији општине Прокупље; коефицијентима за утврђивање
основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у
случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на вредност
непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне
књиге.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину у општини Прокупље износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,4%.
2. На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге:
-

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

-

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

-

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

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

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

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

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

(4) преко 50.000.000,00 динара

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

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

IV зона

обухвата читаво подручје између II зоне и границе градског
обухвата сеоска подручија.
Члан 4.

У смислу члана 7а Закoна o пoрезу на имoвину у зoнама где није билo промета
oдгoварајуће непокретнoсти прoсечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности
на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не води пословне књиге у најопремљенијој зони множе се
коефицијентима за сваку зону и тo:
1) 1,00 - за непокретности у првој зони- најопремљенијој зони,
2)

0,80 - за непокретности у другој зони,

3)

0,60 - за непокретности у трећој зони

4)

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

Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника
који не води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у
општини Прокупље износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише
40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена
изградња, односно последња реконструкција објекта.
Члан 6.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Прокупље“, а после
ступања на снагу, објавиће се
и на Интернет порталу општине Прокупље –
www.prokuplje.org.rs
Члан 7.
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Прокупље, Одељење локалне
пореске администрације.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању елемената
пореза на имовину за територију општине Прокупље ( „Сл. Лист општине Прокупље“ бр.
20/15 ).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Прокупље”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.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
25.11.2016.године, донела је:

Решење
о усвајању Извештаја о извршењу прихода и примања и расхода и издатака
буџета општине Прокупље за период 01.01.2016.-30.09.2016.год.

I Усваја се Извештај о извршењу прихода и примања и расхода и издатака буџета
општине Прокупље за период 01.01.2016.-30.09.2016.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: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.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 (''Службени лист општине
Прокупље'' бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана
25.11.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
'' HAMMEUM'' ПРОКУПЉЕ

I Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа ''HAMMEUM''
Прокупље, који је донео Надзорни одбор бр. 7900 од 17.10.2016. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у '' Службеном листу општине Прокупље''.

Решење доставити: ЈКП ''HAMMEUM'', Одељењу за урбанизам, комунално
стамбене делатности и грађевинарство и архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-56./2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014), члана 32. став 1. тачка 7. Статута
општине Прокупље (''Службени лист општине Прокупље'', број 7/2008), Скупштина
општине Прокупље, на седници одржаној 25.11.2016. године, донела је

ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се конституисање, организација и рад
Скупштине општине Прокупље (у даљем тексту: Скупштина) и њених радних тела,
остваривања права и дужности одборника и друга питања за остваривање послова
скупштине.
Уколико се одлучује о неком питању за које поступак одлучивања није уређен
овим Пословником, Скупштина ће се о начину одлучивања о том питању,
претходно изјаснити, већином гласова присутних одборника.
Члан 2.
Седнице Скупштине општине су јавне.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине буде затворена за
јавност из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.
Члан 3.
У раду Скупштине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.
Скупштина у вршењу послова из своје надлежности користи печат.
Печат је округлог облика, пречника 32 мм, текст исписан у концентричним
круговима око грба Републике Србије, на српском језику ћириличким писмом: у
спољном кругу ''РЕПУБЛИКА СРБИЈА“,у следећем унутрашњем кругу
„СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ“,седиште Скупштине у дну печата
„ПРОКУПЉЕ“.
II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Прва - конститутивна седница
Члан 4.
Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из
претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу
новог сазива у року из става 1 овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији

одборник, или један од следећих по старости, у року од 10 дана од истека рока из
става 1 овог члана.
До избора председника Скупштине, прву седницу отвара и њоме руководи
најстарији одборник који присуствује седници (у даљем тексту: председавајући),
коме у раду помажу два најмлађа одборника и секретар Скупштине из претходног
сазива.
Члан 5.
Дневни ред прве (конститутивне) седнице, по правилу, садржи:
1. Разматрање извештаја Општинске изборне комисије,
2. Избор Верификационог одбора,
3. Извештај Верификационог одбора,
4. Доношење Одлуке о верификацији мандата одборника,
5. Доношење Пословника о раду Скупштине,
6. Избор председника Скупштине,
7. Избор заменика председника Скупштине,
8. Постављање секретара Скупштине,
9. Избор председника општине, заменика председника општине и чланова
Општинског већа.
2. Верификација мандата
Члан 6.
Одборници стичу права и дужности у Скупштини верификацијом мандата.
Верификацију (потврђивање) мандата изабраних одборника врши
Скупштина на основу извештаја Верификационог одбора.
Одборници, на првој, конститутивној седници Скупштине, бирају
Верификациони одбор, који завршава са радом када Скупштина изврши
верификацију мандата одборника.
Члан 7.
Верификациони одбор чине три одборника.
Састав Верификационог одбора предлаже председавајући на седници Скупштине.
Верификациони одбор је изабран ако је гласала већина присутних
одборника.
Верификационим одбором председава најстарији члан.
Члан 8.
Верификациони одбор, на основу извештаја Општинске изборне комисије о
спроведеним изборима одборника и уверења о избору за сваког одборника,
утврђује да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са
подацима из извештаја Општинске изборне комисије, да ли је уверење издато од
овлашћеног органа и о томе подноси Скупштини извештај у писаној форми, одмах
по завршетку са радом.
Члан 9.
Извештај Верификационог одбора Скупштина претреса у целини.
На основу извештаја Верификационог одбора, лице које председава
конститутивном седницом Скупштине константује да је Изборна комисија поднела
извештај о спроведеним изборима и да су уверења о избору за одборнике у
сагласности са тим извештајем, чиме је потврђен мандат новоизабраним
одборницима.

Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно одборник на седници,
предложи да се верификација мандата поједином одборнику одложи или да му се
мандат не верификује, о сваком таквом предлогу гласа се посебно.
Одборник чија је верификација мандата одложена има право да присуствује
седницама Скупштине и да учествује у њеном раду без права одлучивања најдуже
30 дана.
После тог рока његов мандат се верификује или се предузимају законом
прописане радње у смислу доделе мандата другом одборнику.
Члан 10.
Скупштина може одложити верификацију мандата појединог одборника и
закључити да Општинска изборна комисија изврши проверу ваљаности издатог
уверења о избору одборника и о томе обавести Скупштину, најдаље у року од 30
дана.
О верификацији мандата из претходног става Скупштина ће одлучивати
после поднетог извештаја Општинске изборне комисије.
Члан 11.
Даном потврђивања мандата нових одборника престаје мандат одборника из
претходног сазива.
III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ПОСТАВЊЕЉЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 12.
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине општине.
Одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију, страначку
припадност и потписе одборника.
Члан 13.
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем
у писаној форми.
Секретар Скупштине упознаје одборнике са свим примљеним предлозима
кандидата за председника Скупштине.
У име предлагача известилац може образложити предлог.
Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се представи
и изнесе свој програм рада.
О предложеним кандидатима отвара се претрес.
Одборник може на седници изнети мишљење о предложеним кандидатима.
Након завршеног претреса, Скупштина на предлог председавајућег утврђује
листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата.

Члан 14.
Гласањем за избор председника Скупштине руководи председавајући
Скупштине, коме помажу два најмлађа одборника и секретар Скупштине из
претходног сазива.
Члан 15.
Тајно гласање се врши гласачким листићима, који су исте величине, облика
и боје и који су оверени печатом Скупштине. Број штампаних гласачких листића
једнак је броју одборника.
Испред имена сваког кандидата ставља се редни број. Гласање се врши
заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога одборник гласа.
Гласати се може за једног кандидата и то између кандидата чија су имена
наведена на гласачком листићу.
Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњени листић, листић који
је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао,
као и листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира.
Утврђивању резултата гласања присуствује и представник предлагача сваког
кандидата о коме се гласало.
Члан 16.
За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину
гласова укупног броја одборника.
Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио већину, поновиће
се избор и то између два кандидата који су добили највећи број гласова.
Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран понавља се
поступак избора, с тим што се више не могу предложити кандидати који у
досадашњем гласању нису добили потребан број гласова.
Члан 17.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и
преузима вођење седнице.
Председник Скупштине:
- организује рад Скупштине;
- сазива и председава седницама Скупштине,
- стара се о примени Пословника Скупштине;
- стара се о благовременом и усклађеном раду Скупштине и њених радних
тела;
- представља Скупштину општине;
- потписује акта која доноси Скупштина;
- врши и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине и
овим пословником.
Члан 18.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је
изабран уколико поднесе оставку или буде разрешен.
Председник Скупштине подноси оставку у писаној форми.
У случају подношења оставке, председнику Скупштине престаје функција
даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној
седници Скупштине ако је оставку поднео између две седнице. Скупштина без
гласања утврђује да је престао мандат председнику Скупштине даном подношења

оставке, тако што заменик константује да му је подношењем оставке престала
функција.
До избора новог председника Скупштином председава заменик председника
Скупштине.
Члан 19.
Председнику Скупштине може престати функција разрешењем са те
функције.
Предлог за разрешење председника пре истека мандата може поднети
најмање једна трећина одборника Скупштине. Предлог се подноси у писаној форми
и мора бити образложен.
Разрешење председника се врши на исти начин и по поступку који је
предвиђен за његов избор.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 20.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Члан 21.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин и по истом
поступку као и председник Скупштине.
Члан 22.
Заменику председника може престати функција пре истека мандата
оставком по поступку као и у случају оставке председника Скупштине.
3. Секретар Скупштине
Члан 23.
Скупштина општине има секретара, који се стара о обављању стручних
послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, на
четири године и може бити поново постављен.
Гласање за постављање секретара је јавно.
За секретара Скупштине постављен је кандидат за кога је гласала већина од
укупног броја одборника.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним
правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање три године, на пословима дипломираног правника..
Скупштина општине може, на предлог председника Скупштине, разрешити
секретара и пре истека мандата.
Секретару Скупштине може престати функција и пре истека мандата,
оставком. Предлог се подноси у писаној форми.
Секретар може имати заменика кји га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти
начин и под истим условима као и секретар.

IV ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 24.
Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на
време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника
општине.
Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика
председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти
начин као председника општине.
Председнику општине и заменику председника општине избором на ове
функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у
општини.
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине,
као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
општине.
Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине
истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова
Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу
истовремено бити и одборници, а задужују се за једну или више одређених области
из надлежности општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје
одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се
уређује Одлуком о Општинском већу и његовим Пословником, у складу са законом
и статутом.
Члан 25.
Председник општине може бити резрешен пре истека времена на које је
биран, на образложен предлог најмање трећине одборника на исти начин на који је
изабран.
О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине.

Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су
поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење
председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног
предлога.
Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника
општине и Општинског већа.
V РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
1. Оснивање и састав радних тела
Члан 26.
За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине и вршења
послова у складу са овим Пословником, оснивају се стална радна тела (Комисије).
Чланови радних тела бирају се за мандатни период за који је изабрана
Скупштина, осим ако посебном Одлуком о оснивању радног тела није друкчије
одређено.
Скупштина, по потреби, оснива привремена радна тела (радне групе) ради
разматрања одређених питања и извршавања посебних задатака из надлежности
Скупштине.
Члан 27.
Чланови радних тела бирају се из реда одборника, као и из реда грађана
афирмисаних у области за коју се радно тело оснива.
Стална радна тела (Комисије) имају по пет чланова, осим ако посебном
Одлуком о оснивању радног тела није друкчије одређено.
Председник радног тела бира се из реда одборника на конститутивној
седници радног тела.
Члан 28.
Привремено и анкетно радно тело оснива Скупштина за извршавање
посебних задатака и онo престајe са радом по извршењу задатака за које је
основано.
Члан 29.
Састав радних тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника.
Одборник може бити члан највише два радна тела Скупштине.
Члан 30.
О предложеној листи за избор радног тела Скупштина одлучује у целини,
јавним гласањем.
Радно тело је основано ако је за њега гласала већина присутних одборника.
Ако радно тело не буде изабрано, понавља се цео поступак.

2. Седнице радног тела

Члан 31.
Седницу радног тела сазива председник радног тела, по сопственој
иницијативи или на иницијативу најмање 3 члана радног тела, а дужан је сазвати
седницу ако то тражи председник Скупштине. Ако и у том случају председник
радног тела не сазове седницу, седницу сазива председник Скупштине.
У случају спречености председника, седницу радног тела сазива председник
Скупштине, а радно тело бира председавајућег за ту седницу.
Члан 32.
Радно тело ради у седници, којој присуствује већина чланова радног тела а
одлучује већином гласова присутних чланова радног тела.
Седница радног тела сазива се најкасније 3 дана пре одржавања седнице, а
може се сазвати и у краћем року ако за то постоје оправдани разлози.
Члан 33.
Седници радног тела обавезно присуствује предстанвик предлагача акта
који се разматра на седници.
У раду радног тела могу учествовати и чланови Општинског већа, зависно
од питања које је на дневном реду.
У раду радног тела могу, по позиву, учествовати стручни и научни радници
и друга лица, без права одлучивања.
Члан 34.
У извршавању послова из свог делокруга радно тело може, преко свог
председника тражити од Општинске управе податке и информације од значаја за
његов рад.
Радно тело одређује свог известиоца који на седници Скупштине образлаже
извештај.
На седници радног тела води се записник.
У записник се уносе нарочито: имена присутних, питања која су разматрана,
мишљења и предлози и предлози радног тела, свако издвојено мишљење, као и
известиоц којег је одредило радно тело.
Записник потписује председник радног тела и лице које је водило записник.
3. Стална радна тела
Члан 35.
Сталне комисије Скупштине општине су:
1. Комисија за развој, привреду и буџет,
2. Комисија за урбанизам и стамбено комуналне делатности,
3. Комисија за јавне службе,
4. Комисија за прописе,
5. Комисија за представке и жалбе,
6. Комисија за кадровска и административна питања,
7. Комисија за развој пољопривреде и села.
8. Комисија за спорт, физичку културу и рекреацију

Члан 36.
Посебна радна тела су Савет за младе, Локални Савет за здравље и Комисија
за родну равноправност и једнаке могућности.
Састав, надлежност и начин рада посебних радних тела утврђује се
посебном Одлуком о оснивању, коју доноси Скупштина општине Прокупље.
Члан 37.
Састав, надлежност и начин рада сталних радних тела, утврђује се актом о
њиховом образовању, који доноси Скупштина, у складу са Статутом општине.
VI ДОНОШЕЊЕ СКУПШТИНСКИХ АКАТА
1. Врста аката
Члан 38.
Скупштина доноси опште и појединачне акте.
Општи акти Скупштине су буџет, завршни рачун, програми, планови,
одлуке и препоруке.
Појединачни акти Скупштине су: решења, закључци, као и аутентична
тумачења.
Одлуком се уређују питања из одређених области које спадају у надлежност
Општине.
Програмима и плановима се нормативно уређују питања из појединих
области рада и надлежности општине за предстојећи период.
Препоруком се предлаже начин решавања појединих питања и реализација
појединих обавеза и иста нема обавезујућу снагу.
Решењем се именује, образује, утврђује, одређује нека правна ствар, када се
одлучује о појединачним правима и обавезама појединачних субјеката.
Закључком се прецизирају ставови, односно опредељења, мишљења
констатације, задужења и овлашћења, поводом разматрања одређених питања.
Аутентичним тумачењем се даје тумачење аката или појединих њихових
одредаба које Скупштина доноси.
2. Поступак доношења аката
Члан 39.
Право предлагања одлука и других аката за усвајање на седници Скупштине
имају: Општинско веће, одборничке групе, одборник и грађани подношењем
грађанске иницијативе, у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Нацрт одлуке и другог акта за усвајање на седници Скупштине припрема
Општинска управа и доставља их Општинском већу, које утврђује предлог одлуке
и другог акта.
Предлог се подноси у облику у коме се акт доноси и мора да буде
образложен.
Образложење садржи: основ и разлоге доношења, објашњења циља који се
жели постићи и процену износа финансијских средстава потребних за спровођење
акта.

Члан 40.
Предлог се, пре разматрања у Скупштини, разматра у надлежним радним
телима.
Надлежна радна тела у својим мишљењима могу предложити Скупштини да
прихвати предлог у целини или предложити да Скупштина донесе одлуку или
други акт у тексту измењеном делом или у целини, у односу на текст који је поднео
предлагач и да предлог не прихвати.
Члан 41.
Скупштина о предлогу, који је стављен на дневни ред седнице, одлучује
после претреса, сем у случајевима у којима је овим Пословником одређено да се
одлучује без претреса.
Члан 42.
После закљученог претреса прелази се на гласање о предлогу.
О предлогу се гласа у целини. Ако је стављен амандман, прво се одлучује о
њему, а онда о предлогу у целини.
Члан 43.
Предлагач акта, односно његов представник, може на почетку претреса, да
изложи допунско образложење предлога. Он има право да учествује у претресу све
до закључења претреса о предлогу, да даје објашњења и изнесе своје мишљење.
Предлагач има право да повуче предлог све до закључења претреса о
предлогу на седници Скупштине.
Члан 44.
У случају подношења иницијативе за доношење аката из надлежности
Скупштине општине, иницијативу разматра и нацрт акта израђује надлежно
одељење Општинске управе и исти доставља Општинском већу.
3. Амандмани
Члан 45.
Предлог за измену и допуну предлога одлука и других аката подноси се
путем амандмана.
Амандман могу поднети овлашћени предлагачи одлука и других аката из
члана 39. Пословника.
Скупштина одлучује о приспелим амандманима по редоследу подношења.
Амдандман се подноси у писаном облику са образложењем, најкасније један
дан пре одржавања седнице, а када је седница сазвана хитно, амандман се може
поднети на самој седници.
Предлагач одлука и других аката може подносити амандмане све до
закључења претреса предлога.
О амандману се обавезно изјашњава предлагач аката и Општинско веће кад
оно није предлагач акта на који се амандман односи.
Члан 46.
Скупштина одлучује најпре о амандманима поднетим пре одржавања
седнице.

Амандман који поднесе предлагач, постаје саставни део предлога и о њему
се Скупштина посебно не изјашњава.
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога, прво се одлучује о
амандману којим се предлаже брисање тог члана.
Члан 47.
Акти које доноси Скупштина, а за чије доношење је законом прописана
претходна сагласност или мишљење надлежног министарства, могу се доносити на
седници, тек по добијању сагласности, односно мишљења и у складу са истима.
Члан 48.
На седници Скупштине акт се изузетно, може донети и по хитном поступку.
По хитном поступку може да се донесе само акт којим се регулишу питања
и односи, за чије уређивање постоји неодложна потреба или би доношење таквог
акта у редовном поступку могло да изазове штетне последице.
Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити
одборницима најкасније до почетка седнице, у облику у коме се акт доноси.
4. Чување и објављивање аката
Члан 49.
На изворник одлуке и другог акта Скупштине и на изворник аутентичног
тумачења ставља се печат Скупштине.
Изворником одлуке, односно другог акта или аутентичног тумачења, сматра
се текст одлуке, односно другог акта или аутентичног тумачења усвојен на седници
Скупштине. Изворник одлуке, односно другог акта Скупштине и аутентичног
тумачења, чува се у Скупштини.
О изради изворника, стављању печата на њих, њиховом чувању и
евиденцији, стара се секретар Скупштине.
Члан 50.
Акта које доноси Скупштина објављују се у Службеном листу општине
Прокупље.
О објављивању одлука и других аката Скупштине и аутентичних тумачења
стара се секретар Скупштине.
Секретар Скупштине, на основу изворног текста одлуке, другог акта или
аутентичног тумачења, даје исправке грешака у објављеном тексту одлуке и другог
акта или аутентичног тумачења, ако за тим има потребе.
VII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
1. Заказивање седнице
Члан 51.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби а најмање
једном у три месеца.
Седнице припрема Председник скупштине уз помоћ секретара Скупштине.

Члан 52.
Председник Скупштине је дужан сазвати седницу Скупштине у року од
седам дана од дана подношења захтева, ако то писмено затражи трећина од укупног
броја одборника, Општинско веће или председник Општине, тако да дан
одржавања седнице буде најкасније у року од петнаест дана од дана подношења
захтева.
Писани предлог за сазивање Скупштине мора да садржи предлог дневног
реда седнице, а предложене тачке морају бити образложене и из надлежности
Скупштине.
Ако предлог не испуњава услове предвиђене ставом 2. овог члана,
председник Скупштине ће исти одбацити.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 1. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Члан 53.
Позив за седницу Скупштине доставља се одборницима најкасније 5 дана
пре дана одређеног за одржавање седнице.
Одборницима се са позивом доставља и предлог дневног реда, одговарајући
материјал за питања која се предлажу за дневни ред, као и записник са претходне
седнице.
Позив за седницу и материјал за рад доставља се у штампаном или
електронским облику.Евиденцију о достави води Служба за скупштинске послове
општине Прокупље.
Изузетно, у хитним случајевима, председник Скупштине може сазвати
седницу Скупштине са роком краћим од 5 дана, а дневни ред за ову седницу може
предложити на самој седници.
Када се седница одржава сходно претходном ставу овог члана, на самој
седници могу се подносити амандмани у писаној форми или усмено.
Члан 54.
На седницу Скупштине општине поред одборника, позивају се Председник
општине, чланови Општинског већа, Начелник општинске управе, руководиоци
организационих јединица општинске управе, директори јавних предузећа и
установа, народни посланици Народне скупштине Републике Србије који имају
пребивалиште на територији општине Прокупље и друга лица која Председник
скупштине позове или чије присуствовање седници на њихов захтев одобри.
Позив за седницу Скупштине обавезно се доставља средствима јавног
информисања.

2. Отварање седнице и дневни ред
Члан 55.
Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда, председник, на
основу извештаја секретара, утврђује да ли седници присуствује довољан број
одборника за пуноважно одлучивање.
За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно је присуство већине
одборника.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у
случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случејвима о одлагању
седнице одлучује Скупштина.
Ако се утврди да не постоји кворум, председник одлаже седницу за
одговарајући дан или сат. О одлагању седнице писмено се обавештавају одборници
који су одсутни.
Члан 56.
Седнице Скупштине и њених радних тела могу бити затворене за јавност по
одлуци скупштине о којој се гласа без претреса а на образложени предлог
Председника скупштине.
3. Утврђивање дневног реда
Члан 57.
Дневни ред предлаже председник Скупштине.
Измене и допуне предложеног дневног реда могу предлагати: Општинско
веће, одборничке групе, одборници и радна тела.
Предлагач измене и допуне може говорити једанпут у трајању до 2 минута у
оквиру утврђивања дневног реда а ради образлагања свог предлога.
У поступку утврђивања дневног реда појединачно се одлучује о сваком
конкретном предлогу, редоследом датих предлога.
Одборничка питања и иницијативе су последња тачка дневног реда.
Дневни ред се утврђује у целости са изменама и допунама уваженим код
појединачних предлога.
Члан 58.
Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног
реда одлучује посебно, без расправе, редоследом датих предлога.
О дневном реду у целини Скупштина одлучује без расправе.
.
4. Ток седнице
Члан 59.
Пре преласка на дневни ред скупштина усваја записник са претходне
седнице.
Примедбе на записник достављају се у писаној форми секретару скупштине
најкасније 24 часа пре часа одређеног за почетак седнице скупштине.
Пре усвајања записника секретар Скупштине обавештава Скупштину о
достављеним примедбама и са мишљењем о њиховој основаности.
О примедбама на записник Скупштинa одлучује без претреса.
Усвојене примедбе уносе се у записник текуће седнице а одговарајуће
исправке у записник са претходне седнице.
Члан 60.
Потребна обавештења о значајним радњама између две седнице, пре него
што пређе на дневни ред, даје председник Скупштине усмено.
О овоме се не отвара претрес.

Члан 61.
Претрес тачака дневног реда врши се по утврђеном редоследу.
На предлог Председника скупштине, Скупштина може у току седнице, ако
се то покаже целисходним, без расправе, спојити претрес по појединим тачкама
дневног реда и извршити измене у редоследу разматрања појединих тачака дневног
реда.
Члан 62.
Пре претреса сваког питања, представник предлагача може дати уводно
излагање.
После подношења уводног излагања, Председник отвара претрес.
Члан 63.
Нико не може да говори на седници Скупштине, пре него што затражи и
добије реч од Председника скупштине.
Председник Скупштине даје реч по реду пријављивања, све док има
пријављених говорника.
Председник општине, чланови Општинског већа, Председник скупштине,
заменик председника скупштине и Секретар скупштине могу да говоре увек када
затраже реч.
Позвана лица могу да добију реч у оквиру тачке дневног реда или
обједињене расправе по више тачака, по исцрпљивању листе пријављених
говорника.
Члан 64.
Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду, једном у
оквиру тачке дневног реда или обједињене расправе по више тачака, не дуже од 5
минута.
Ако се говорник удаљи од дневног реда председник ће га опоменути и
позвати да се држи дневног реда. Уколико одборник буде два пута упозорен на
обавезу придржавања дневног реда, председник може изрећи меру у складу са
чланом 74. овог Пословника.
Шеф одборничке групе који жели да изнесе став одборничке групе о питању
које је на дневном реду, има право да добије реч пре осталих пријављених
говорника и говори у времену предвиђеном за излагање одборника утврђено у
ставу 1. овог члана, не више од два пута пута у оквиру тачке дневног реда или
обједињене расправе по више тачака.
Члан 65.
Нико не може прекидати говорника, нити га опомињати, осим председника
Скупштине.

5. Повреда Пословника
Члан 66.
Одборник који жели да говори о повреди пословника председник даје реч
чим затражи, односно по завршетку излагања претходног говорника.
Одборник је дужан да наведе која је одредба по његовом мишљењу повређена
као и да је цитира и образложи у чему се састоји повреда
Излагање о повреди пословника не може трајати дуже од 2 минута.
Члан 67.
Председник даје објашњење поводом изнете примедбе из претходног члана.
Ако одборник не буде задовољан објашњењем председника , о истој одлучује
Скупштина, без претреса.
6. Право на реплику
Члан 68.
Ако се одборник у свом излагању увредљиво изрази о одборнику који није
члан његове одборничке групе, наводећи његово име и презиме или функцију,
односно прогрешно протумачи његово излагање, одборник има право на реплику.
Ако се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку
странку чији одборници припадају тој одборничкој групи, право на реплику у име
одборничке групе има шеф одборничке групе.
О праву на реплику одлучује председник скупштине.
Уколико Председник скупштине не дозвoли реплику, одборник који је
затражио реплику може захтевати да о истој одлучи Скупштина, без претреса
Реплика не може трајати дуже од 2 минута.
7. Одлучивање на седници
Члан 69.
Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује већина
од укупног броја одборника.
О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином
гласова од укупног броја одборника.
Члан 70.
Одборник има право и дужност да гласа о сваком предлогу о коме се
одлучује.
Гласање на седници је јавно и врши се дизањем руке или поименично ако то
одреди председник или ако Скупштина одлучи на предлог одборника ради тачног
утврђивања резултата гласања.
При гласању, председник позива одборнике да се изјасне ко је за, затим ко је
против предлога и најзад да ли се неко уздржава од гласања. При том пребројава
гласове свих одборника који су се изјаснили.
Члан 71.
После завршеног гласања, председник утврђује резултат гласања, на основу
чега објављује да ли је предлог о коме се гласало усвојен или одбијен.

Ако најмање 3 одборника изрази сумњу у утврђени резултат гласања,
приступа се поименичном гласању и то се може учинити само једном по истом
питању.
8. Одржавање реда на седници
Члан 72.
О реду на седници Скупштине стара се председник.
Сва лица која се налазе у сали, за време трајања седнице Скупштине, дужна су
да искључе мобилне телефоне.
О одржавању реда на седници стара се Председник скупштине а одредбе о
одржавању реда на седници примењују се и на све друге учеснике у раду
Скупштине.
За повреду реда на седници председник може да изрекне меру упозорења или
одузимањa речи.
Скупштина, на предлог председника, може да изрекне меру удаљења са
седнице.

-

Члан 73.
Председник изриче меру упозорења одборнику:
који је пришао говорници без дозволе
који говори пре него што је затражио и добио реч
који и поред упозорења Председника говори о питању које није на дневном
реду
ако прекида говорника или добацује, односно омета говорника, или на други
начин угрожава слободу говора
ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица
ако употребљава псовке и увредљиве изразе
ако злоупотреби право на реплику
ако злоупотреби право да говори о повреди пословника
или другим поступцима за које Председник скупштине сматра да одборник
угрожава ред на седници и поступа противно одредбама овог пословника

Члан 74.
Мера одузмања речи изриче се одборнику, који својим говором нарушава
ред на седници или се не држи питања које је на дневном реду, а већ је два пута
упозорен на обавезу придржавања реда и одредаба Пословника.
Члан 75.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере
упозорења, односно мере одузимања речи, омета или спречава рад на седници, на
седници вређа Скупштину и одборнике или употребљава изразе који нису у складу
са достојанством Скупштине.
Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред. Мера
удаљења изриче се без претреса.
Одборник према коме је изречена мера удаљења са седнице, дужан је да се
одмах удаљи из просторије у којој се одржава седница.
Ако председник утврђеним мерама не може одржати ред на седници,
одредиће кратак прекид седнице и обезбедити услове за наставак седнице.

Члан 76.
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на сва
друга лица присутна на седници Скупштине.
9.Одлагање, прекидање и закључење седнице

Члан 77.
Ако се у току седнице константује да не постоји кворум за одлучивање,
председник одлаже седницу за одређени дан и час и са истим дневним редом, о
чему се писмено обавештавају одборници који нису присутни на седници.
Члан 78.
Председник скупштине може да одреди паузу и њено трајање у току
седнице, да би се извршиле потребне консултације или прибавила мишљења
потребна за спровођење расправе и закључивање или због другог оправданог
разлога.
Кад услед обимности дневног реда или из других разлога не може да се
заврши претрес по свим тачкама дневног реда у заказан дан, Скупштина може
одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак у одређени дан и час, о
чему се писано обавештавају само одсутни одборници.
Члан 79.
Седницу закључује председник после спроведеног одлучивања по дневном
реду и спроведене процедуре по одборничким питањима.
10. Записник са седнице
Члан 80.
На седници Скупштине врши се аудио снимање тока седнице.
Аудио снимак тока седнице Скупштине чува се трајно у документацији
седнице.
Копија аудио записа седнице Скупштине се обавезно доставља
одборничким групама.
Са седнице се сачињава извод из записника који се доставља одборницима
уз позив за наредну седницу.
Члан 81.
У извод из записника се уносе обавезно следећи подаци: време и место
одржавања седнице, имена председавајућег и број присутних одборника, имена
оправдано и неоправдано одсутних одборника, имена осталих присутних, утврђени
дневни ред, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и
одлучивало, именима говорника, на захтев одборника битни делови његове изјаве,
односно издвојеног мишљења уносе се у извод из записника, подаци о резултатима
гласања и формулација донетих аката.

Члан 82.
Извод из записника потписују председник Скупштине и лице које је
сачинило извод из записника.
О чувању изворника записника стара се секретар Скупштине.

VIII РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ,
РАТНОГ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 83.
Скупштина наставља са радом од проглашења ванредног стања, непосредне
ратне опасности или ратног стања до дана избора новог сазива.
Члан 84.
Одредбе овог Пословника примењују се у раду Скупштине и у случају
ванредног стања, непосредне ратне опасности или ратног стања, уколико овим
пословником или другим општим актима Скупштине није другачије одређено.
Члан 85.
Седницу Скупштине, у случају ванредног стања, непосредне ратне
опасности или ратног стања, сазива председник Скупштине, на начин и у роковима
примереним датим околностима у време сазива исте.
Када седници Скупштине није у могућности да присуствује већина
одборника, седница се одржава са бројем присутних.
Члан 86.
Уколико седница Скупштине не може да се организује, послове и задатке из
њене надлежности обавља председник Скупштине, с тим што је дужан да на првој
наредној седници Скупштини поднесе извештај о преузетим активностима ради
њихове верификације.
Члан 87.
Одборници су дужни да у случајевима ванредног стања, непосредне ратне
опасности или ратног стања извештавају секретара Скупштине о свакој промени
адресе пребивалишта или боравишта.

IX ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 88.
Рад Скупштине је доступан јавности.
Члан 89.
Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати овлашћени
представници штампе и других средстава јавног информисања.

Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу
овлашћеном лицу своју новинарску картицу средства информисања из којег долазе
и дужни су да је носе на видном месту.
Члан 90.
Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и
других општих аката, као и информативни и документациони материјали о
питањима из рада Скупштине.
Члан 91.
Средства јавног информисања могу да преносе ток седнице, уколико
Скупштина другaчије не одлучи.
Члан 92.
Скупштина може да издаје службено саопштење за штампу и друга средства
јавног информисања. Текст службеног сaопштења саставља надлежна служба, а
одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу у Скупштини може да држи председник Општине,
председник Скупштине, или лице које он овласти, заменик председника и
председници одборничких група.
Члан 93.
Скупштина и њена радна тела, у случајевима одређеним законом, а у складу
са овим пословником могу ограничити или искључити јавност из свог рада.
X ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
Члан 94.
У Скупштини се образују одборничке групе.
Одборничку групу сачињавају најмање 5 одборника који припадају истој
или различитим политичким странкама, односно групи грађана.
Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине
подноси списак групе који је потписао сваки њен члан. На списку се посебно
назначује председник или шеф одборничке групе, као и његов заменик.
Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
О промени састава одборничке групе председник групе уз писану
сагласност одборника који мења припадност групи обавештава председника
Скупштине, који о томе информише Скупштину.
Одборничку групу представља шеф одборничке групе или његов заменик.
XI ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 95.
Одборник има право и дужност да присуствује седницама Скупштине и
њених радних тела чији је члан, да учествује у њеном раду и одлучивању и да
тражи информације које су му потребне за остваривање функције одборника од
функционера Скупштине и Општинске управе.

Одборник који је из оправданих разлога спречен да присуствује седници
дужан је да о томе претходно обавести Председника скупштине.
Одборник је дужан да своје присуство на седници Скупштине, односно радног тела
пријави секретару Скупштине и то потписивањем обрасца за евиденцију присуства.
Члан 96.
Одборник има право на накнаду путних трошкова и изгубљене зараде
настале вршењем одборничке дужности. Висину накнаде утврђује Скупштина.
Члан 97.
Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између
две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на
истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна
да одлучи на првој наредној седници.
Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди
престанак његовог мандата.
Члан 98.
Кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био
додељен мандат одборника.
Кад одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека врмена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату на изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте
политичке странке.
Кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао
због преузимања функције председника општине, односно заменика паредседника
општине, мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине под условима:
1) да је кандидату престала функција председника општине, односно
заменика председника општине,
2) да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној
листи и
3) да је изборној комисији поднео захтев за доделу мандата одборника.
Члан 99.
На одлуке Скупштине о престанку мандата одборника, као и о потврђивању
мандата новом одборнику, допуштена је жалба Управном суду.
Жалба је допуштена и у случају када Скупштина пропусти да донесе одлуке
из става 1 овог члана.
У случају основаности жалбе из става 2. овог члана, суд доноси одлуку
којом утврђује престанак мандата одборника, односно потврђује мандат новом
одборнику.
Право на подношење жалбе из става 2. овог члана има сваки одборник.
Жалба се подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине
јединице локалне самоуправе, односно од дана одржавања седнице на којој је
Скупштина пропустила да донесе одлуке из става 1. овог члана.
Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине, да се једни
другима обраћају са уважавањем, не користећи увредљиве изразе, нити износити
чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица.

Одборник на седници може да говори само о питању које је на дневном
реду, а за време говора нико не сме да га прекида или омета добацивањем, нити на
било који начин угрожава слободу говора.
Одборничка питања
Члан 100.
Одборник има право да постави одборничко питање.
Одборничка питања која се односе на послове и задатке из надлежности
Општинске управе секретар Скупштине упућује начелнику Општинске управе.
Начелник Општинске управе има обавезу да преко организационих јединица
Општинске управе обезбеди благовремено давање одговора на постављено питање.
Остала одборничка питања секретар Скупштине упућује надлежним
органима, јавним службама и другим институцијама из чије надлежности је
постављено одборничко питање.
Члан 101.
Одборничко питање поставља се у писаном или усменом облику.
Уколико се одборничко питање на седници усмено постави, одборник је
дужан накнадно доставити одборничко питање у писаној форми у року од 3 дана од
одржане седнице. У супротном, тако питање се не узима у даљи поступак.
Члан 102.
Председник Скупштине може да упозори одборника који поставља
одборничко питање да исто није постављено у складу са одредбама Пословника.
Члан 103.
Одговори на одборничка питања дају се у писаној форми свим одборницима
и то по правилу на првој седници после постављеног питања.
Изузетно, ако је у припреми одговора на одборничко питање потребно
утврдити више чињеница или извршити сложенију анализу, рок за давање одговора
на одборничко питање може се продужити, али не дуже од 30 дана.
Члан 104.
После датог одговора на одборничко питање, одборник који је поставио
питање има право да коментарише одговор на своје питање, да постави допунско
питање или да предложи отварање претреса на једној од наредних седница
Скупштине, у вези са одговором.
О предлогу одборника да се отвори претрес поводом одговора на
одборничко питање, Скупштина се изјашњава без претреса.
XII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ
ПОСЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ
Члан 105.
Стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених радних тела и
одборника врше одговарајуће организационе јединице општинске управе, што се
посебно уређује Одлуком о општинској управи.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 106.
За све што није регулисано овим Пословником, примењују се одредбе
Закона о локалној самоуправи, другог прописа и Статута општине.
Члан 107.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник
Скупштине општине Прокупље (,,Сл. лист општине Прокупље,, бр.17/2012 од
31.12.2012.год.) са Изменом и допуном Пословника Скупштине општине Прокупље
(,,Сл. лист општине Прокупље,, бр.17/2013 од 26.12.2013.године.
Члан 108.
Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном листу
општине Прокупље“.
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На основу члана 130. и 135. Закона о здравственој заштити (''Сл.Гласник РС'
бр.107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013, 93/2014, 96/2015,
106/2015), члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље''
бр.7/08) и члана 22.Статута Дома здравља Прокупље,
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана
25.11.
2016.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У
ПРОКУПЉУ
Члан 1.
Разрешава се др Павле Орбовић, доктор специјалиста стоматологије функције
вршиоца дужности директора Дома здравља у Прокупљу, због истека периода на
који је именован.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Члан 4.
Решење о разрешењу доставити именованом, Дому здравља Прокупље, Одељењу
за друштвене делатности Општине Прокупље и Архиви СО-е.
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У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 130. и 135. Закона о здравственој заштити (''Сл.Гласник РС'
бр.107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013, 93/2014, 96/2015,
106/2015), члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље''
бр.7/08) и члана 22.Статута Дома здравља Прокупље,
Скупштина општине Прокупље на седници
2016.године, донела је:

одржаној

дана

25.11.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У ПРОКУПЉУ
Члан 1.
Именује се др Павле Орбовић, доктор специјалиста стоматологије за вршиоца
дужности директора Дома здравља Прокупље, на период до 6 месеци.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се почев од наредног дана.
Члан 3.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
Члан 4.
Решење о именовању доставити именованом, Дому здравља Прокупље, Одељењу
за друштвене делатности Општине Прокупље и Архиви СО-е.
Број: 06- 56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
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На основу члана члана 32. Статута Општине Прокупље (,,Службени лист општине
Прокупље'' бр. 7/2008),
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 25.11.2016. године,
донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ДОО „БИЗНИС ИНКУБАТОР
ЦЕНТАР“
I За чланове Скупштине ДОО „Бизнис инкубатор центар“, као представници
Општине Прокупље, именују се:
1. Данијела Станковић, 21. Српске Дивизије 18/3
2. Симон Симоновић, Трг Топличких јунака 3/43
3. Срђан Радосављевић, Вељка Влаховића 6/10
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованима, ДОО „Бизнис инкубатор центар“ и Архиви СО-е
Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
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На основу члана 17. и члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима (,,Службени
гласник РС'' бр.15/2016) чл. 26. Статута ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и
стамбене послове општине Прокупље и чл. 32. Статута Општине Прокупље
(,,Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/2008)
Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 25.11.2016. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за
изградњу,
урбанизам и стамбене послове општине Прокупље
I Oвим Решењем мења се Решење о именовању Надзорног одбора ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и стамбене послове бр. 06-25/2013-02 од 20.05.2013. године,
са изменама решење бр. 06-31/2013-02 од 27.06.2013.год., решење бр. 06-51/2013-02
од 5.11.2013.год., решење бр. 06-25/2015-02 од 22.05.2015.год., решење бр. 0661/2015-02 од 30.12.2015.године и решење бр. 06-47/2016-02 од 30.09.2016. године,
тако што се у ставу I – тачка 1. – разрешава:
1. Бојан Николић,.инжењер друмског саобраћаја, Сокобањска бр.64, ЈМБГ
1507978733523, представник оснивача, председник Надзорног одбора.
А именује се:
1. Милош Ђокић, дипломирани правник, ЈМБГ 1203982733512, Белољин бб,
представник оснивача за председника.
II Mандат новоименованом траје до истека мандата замењеном представнику.
III У осталом делу Решење о именовању Надзорног одбора ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и стамбене послове бр. 06-25/2013-02 од 20.05.2013. године са
изменама остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
Решење доставити: именованима, ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и стамбене
послове и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
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На основу члана 42. став 5. Закона о култури (''Службени Гласник'' бр.72/2009,
13/2016 и 30/2016 – исправка), члана 32. тачка 10. Статута општине Прокупље
(''Сл.лист општине Прокупље''бр.7/08) и члана 23. и 30. Статута Народне
библиотеке ''Раде Драинац'' у Прокупљу,
Скупштина општине Прокупље на седници
2016.године, донела је:

одржаној

дана

25.11.

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 надзорног
одбора Раде Драинац у Прокупљу, број 06-47/2016-02 од 30.09.2016. године, тако
што се у ставу 1. тачка 3., разрешава члан Управног одбора Драгана Илић из
Џигоља а именује се за члана управног одбора Влада Тодоровић, пензионер из
Прокупља, Тике Станковића 23.
II Мандат новоименованом члану Управног одбора траје до истека мандата
Управном одбору.
III У осталом делу Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора
Народне библиотеке Раде Драинац“ број 06-47/2016-02 од 30.09.2016. године,
остаје непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''.
VI Решење доставити: разрешеном
библиотеци, Архиви СО-е Прокупље.

члану,

именованом

члану,

Народној

Број: 06-56/2016-02
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На основу члана 54. став 2.,3. и 10. и члана 55. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.Гласник РС' бр. 72/09,52/11, 53/13 и 35/2015 –
аутетично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –одлука УС ), члана 32. тачка 10. Статута
Општине Прокупље ( „Службени лист Општине Прокупље“ бр. 7/08.),
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 9. ОКТОБАР У ПРОКУПЉУ
I За чланове Школског одбора Основне школе „9. Октобар“ у Прокупљу именују
се:
-

представници локалне самоуправе :

1. Светомир Николић, Змај Јовина 3
2. Александра Столић, Копаоничка 5
3. Сања Стојковић, Цара Лазара 17/2
-

представници запослених:

1. Наташа Ускоковић, Арсенија Чарнојевића 55
2. Драгана Стаменковић Обрадовић, Танаска Рајића 34/12
3. Драган Нишавић, Балканска 70
-

представници родитеља:

1. Александар Стојковић, Карађорђева 5
2. Душица Ћирковић, Вељка Миланковића 35
3. Предраг Радојевић, Доситејева 7/36
II Мандат члановима Школског одбора траје четири године.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
V Решење доставити: именованима, школи и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
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На основу члана 54. став 2.,3. и 10. и члана 55. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.Гласник РС' бр. 72/09,52/11, 53/13 и 35/2015 –
аутетично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –одлука УС ), члана 32. тачка 10. Статута
Општине Прокупље ( „Службени лист Општине Прокупље“ бр. 7/08.),
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ПРОКУПЉУ
I За чланове Школског одбора Гимназије у Прокупљу именују се:
-

представници локалне самоуправе :

1. Мирјана Арсић, Вука Караџића 5
2. Славица Чикарић, Ратка Павловића 1/22
3. Родољуб Стојановић, Смрдан
-

представници запослених:

4. Војкан Тасковић, професор француског језика
5. Милена Младеновић, професор хемије
6. Маја Јовановић, професор географије
-

представници родитеља:

4. Весна Живковић, Стојадинке Радосављевић 13
5. Милија Цицмиловић, Бумбуречка 14
6. Јелена Марјановић, Арсенија Чарнојевића 12
II Мандат члановима Школског одбора траје четири године.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
V Решење доставити: именованима, школи и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 54. и члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Сл.Гласник РС' бр. 72/09,52/11, 53/13 и 35/2015 – аутетично тумачење, 68/2015 и
62/2016 –одлука УС ), члана 32. тачка 10. Статута Општине Прокупље ( „Службени
лист Општине Прокупље“ бр. 7/08.),
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „15.МАЈ“ У ПРОКУПЉУ
I За чланове Школског одбора Техничке школе „15. Мај“ у Прокупљу именују се:
-

представници локалне самоуправе :

1. Драгослав Милосављевић, Горња Стражава бб
2. Драгиша Мијајловић, Иве Андрића 3/20
3. Саша Јововић, Ратка Павловића 74
-

представници запослених:

7. Мирослав Стојановић, Кордунска 5
8. Бојан Николић, Сокобањска 64
9. Гојко Благојевић, Ј. Јовановића 3
-

представници родитеља:

7. Игор Ракић, Хајдук Станка 8
8. Бојан Нешић, Дреновац бб
9. Биљана Арсић, Ајдановачка 5
II Мандат члановима Школског одбора траје четири године.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
V Решење доставити: именованима, школи и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 54. став 2.,3. и 10. и члана 55. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.Гласник РС' бр. 72/09,52/11, 53/13 и 35/2015 –
аутетично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –одлука УС ), члана 32. тачка 10. Статута
Општине Прокупље ( „Службени лист Општине Прокупље“ бр. 7/08.),
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ДР АЛЕКСА САВИЋ У ПРОКУПЉУ
I За чланове Школског одбора Медицинске школе „Др Алекса Савић“ у Прокупљу
именују се:
-

представници локалне самоуправе :

1. Јелена Милосављевић, Данила Киша 7
2. Драган Живковић, Филипа Филиповића 8
3. Марија Раденковић, Ајдановачка 10
-

представници запослених:

10. Емилија Николић
11. Новица Крстић
12. Марија Васковић
-

представници родитеља:

10. Милић Млађан, Вељка Влаховића 6
11. Бојан Младеновић, Танаска Рајића 31
12. Ненад Јошановић, Устаничка 20
II Мандат члановима Школског одбора траје четири године.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
V Решење доставити: именованима, школи и Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 5. Статута Задужбине Љубомира М. Лешјанина и жене му
Даринке, и члана 32. Статута Општине Прокупље ( „Службени лист Општине
Прокупље“ бр. 7/08.),
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАДУЖБИНЕ ЉУБОМИРА М. ЛЕШЈАНИНА И ЖЕНЕ МУ ДАРИНКЕ
I За чланове Управног одбора Задужбине Љубомира М. Лешјанина и жене му
Даринке Лешјанин именују се:
1. Милица Радојевић, Бенковачка
2. Аца Вучуровић, Гарићка 15
3. Мирослав Спасовић, Вељка Миланковића 3/13
4. Божидар Стошић, Бошка Југовића 58
5. Драгана Вековић, 4.јули бр.108
6. Владимир Илић, Гарићка 47
7. Алекса Шубарић, Вељка Влаховића 5/35
II Мандат члановима Управног одбора траје четири године.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
V Решење доставити: члановима, Одељењу за друштвене делатности Општине
Прокупље Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 6. и 10. Одлуке о основању Фонда за финансирање талената у
општини Прокупље (Службени лист Општине Прокупље 3/2001) и члана 32.
Статута Општине Прокупље ( „Службени лист Општине Прокупље“ бр. 7/08.),
Скупштина општине Прокупље, на седници одржаној дана 25.11.2016. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАЛЕНАТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ
I За чланове Управног одбора Фонда за финансирање талената у општини
Прокупљеименују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дејан Давидовић, Ћирила и Методија 1
Марко Симић, Вељка Миланковића 8/22
Сандра Станојевић, 21. Српске Дивизије 1/3
Татјана Микић Ранђеловић, Авалска 20
Драгана Савић, Драгољуба Митровића 24
Ана Васовић, Иве Андрића 3/5
Никола Милосављевић, Новоселска 108

II За чланове Надзорног одбора Фонда за финансирање талената у општини
Прокупље именују се:
1. Јелена Николић, Сокобањска 64
2. Драгана Илић, Џигољ
3. Павле Богдановић, Студеничка 11
III Председника Управног и Надзорног одбора изабраће Управни и Надзорни
одбор из реда чланова на првој седници.
IV Мандат члановима Управног и Надзорног одбора траје четири године.
V Решење ступа на снагу даном доношења.
VI Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље''
VII Решење доставити: члановима, Одељењу за друштвене делатности Општине
Прокупље Архиви СО-е Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Лазић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ бр. 129/2007, и 83/2014 – др.закон), Државног програма обележавања годишњица
историјских догађаја ослободилачких ратова Србије (Закључак Владе РС 05 број 64411951/2015) и члана 32. став 1. тачка 7. Статута општине Прокупље („Сл. лист oпштине
Прокупље“ бр. 7/08), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној 25.11.2016.
године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА
26. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ
I
У Организациони одбор за обележавање стогодишњице Топличког устанка 26.
фебруара 2017. године именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Небојша Вукадиновић, начелник Топличког управног округа, за председника
Организационог одбора;
Станислава Пак Станковић, саветница председника Републике, за члана;
Тања Пушоња, саветница, Министарство за рад и социјалну политику, за члана;
Потпуковник Владан Вукадиновић, Министарство одбране, за члана;
Саша Могић, помоћник министра, Министарство државне управе и локалне
самоуправе, за члана;
Марко Деспотовић, самосталник саветник, Министарство културе и информисања,
за члана;
Сава Атанасковић, начелник саобраћајне полиције Прокупље, Министарство
унутрашњих послова, за члана;
Драган Гејо, руководилац Школске управе Ниш, Министарство за просвету, науку
и технолошког развоја, за члана;
Родољуб Видић, председник општине Куршумлија, за члана;
Зоран Јозић, председник општине Блаце, за члана;
Слађан Младеновић, председник општине Житорађа, за члана;
Александар Симоновић, председник општине Прокупље, за члана;
Милица Ерић, члан Општинског већа општине Прокупље, за члана;
Милош Чолић, Општинска управа Блаце, за члана;
Марија Ћурчић, вд директора Културног центра „Драинац“ у Блацу, за члана;
Драган Симић, директор Библиотеке Куршумлија, за члана;
Бранислав Милић, вд директора Народне библиотеке Житорађа, за члана;
Мајор Дејан Лукић, 3. бригада КоВ, за члана;
Архијерејски намесник Слободан Петровић, за члана;
Драган Огњановић, директор Народне библиотеке „Раде Драинац“, за члана;
Дарко Жарић, директор Народног музеја „Топлица“ Прокупље, за члана;
Милан Стојановић, директор Историјског архива „Топлице“, за члана;
Тијана Петровић, директор Дома културе „Радивој Увалић Бата“, за члана;
Љиљана Красић, директор КОЦ „Топлица“, за члана;
Миломир Марковић, Удружење потомака ратника 1912-1920. за члана.

II Задатак Организационог одбора за обележавање стогодишњице Топличког устанка
је да сачини и реализује Програм централне манифестације поводом стогодишњице
Топличког устанка.
III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у Службеном листу општине Прокупље.

Решење доставити: именованима, Одељењу за друштвене делатности и архиви
Општине Прокупље.
Број: 06-56/2016-02
У Прокупљу, 25.11.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДЕЈАН ЛАЗИЋ с.р.

30.Новебар 2016.

Службени лист Општине Прокупље

Број: 26

страна 54
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ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
....................................................................................
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

УПУТСТВО
О ПОВЕРАВАЊУ, ЧУВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ,
ОБНАВЉАЊУ, ЗАМЕНИ И УВЕЋАЊУ РОБНИХ
РЕЗЕРВИ МЕСА У ЖИВОЈ СТОЦИ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРОКУПЉЕ, НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
...................................................................................

30.Новебар 2016.

Службени лист Општине Прокупље

Број: 26

страна 55

На основу члана 50. став 1. тачка 10. Статута Oпштине Прокупље (,,Службени лист
Општине Прокупље“, бр.7/08) и члана 7. Oдлуке о образовању робних резерви меса у живој
стоци општине Прокупље („Службени лист Општине Прокупље“ бр.20/16), Општинско веће ,
дана 17.11.2016. године, доноси :
УПУТСТВО
о поверавању, чувању, одржавању, обнављању, замени и увећању
робних резерви меса у живој стоци
I - Овим Упутством утврђују се услови за реализацију Програма робних резерви меса у
живој стоци , као и услови и начин поверавања, чувања, одржавања, обнављања, замене и
увећања робних резерви меса у живој стоци.
Специфичност у набавци, чувању, обнављању и увећању меса у живој стоци, намеће
потребу ближег одређења реализације оваквих програма из разлога што се у оквиру овог
програма реализује и развој сточарства набавком селекционисаних грла.
II - ЈКП ,,HAMMEUM“ Прокупље, које врши пословање робним резервама меса у
живој стоци, набављена грла поверава
на чување физичким лицима – носиоцима
пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са
подручја општине Прокупље.
1. Носиоци пољопривредних газдинстава из претходног става, треба да испуњавају
следеће услове:
- поседују пољопривредно земљиште у површини најмање 1 hа ,
- одговарајући стају за чување домаћих животиња (говеда, оваца и др.) ,
- да се већ у оквиру свог домаћинства баве сточарством и поседују известан број
грла домаћих животиња (говеда, оваца, и др.),
- да за узгој стоке имају довољно сточне хране ,
- да су чланови домаћинства релативно млади ,
- да им је приход од пољопривреде основни извор издржавања и
- да у сточној производњи теже узгоју квалитетних приплодних грла.
2. Заинтересовани носиоци пољопривредних газдинстава подносе захтев за чување
робних резерви меса у живој стоци ЈКП ,,HAMMEUM“ Прокупље.
У захтеву су дужни да наведу податке, који се односе на услове који се захтевају, а
нарочито податке о својим производним капацитетима као и о могућностима за чување
робних резерви.
3. Послове оглашавања услова за чување робних резерви-меса у живој стоци,
одређивање рока за подношење захтева и сл., обавља стручна служба ЈКП ,,HAMMEUM,,
Прокупље.
4. Све захтеве за чување резерви меса у живој стоци који су достављени у року,
разматра Комисија Општине Прокупље (трочлана – од којих су два стручна лица из области
пољопривреде и један угледни пољопривредни произвођач) увидом на лицу места и том
приликом констатује посебним записником-закључком, да ли постоје услови за поверавање
робних резерви на чување.

30.Новебар 2016.

Службени лист Општине Прокупље
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Записник-закључак садржи битне елементе о условима за чување, о имовинском стању
подносиоца захтева као и потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног
газдинства.
5. Робне резерве меса у живој стоци чине селекционисана грла говеда и оваца, која се
додељују на чување као:
- селекционисане и уматичене стеоне јунице сименталске расе и других раса чијем
узгоју одговарају географско-климатски услови општине Прокупље;
- селекционисана и уматичена грла из прираста (женска телад и јунице) од најмање три
месеца старости;
- селекционисана грла оваца у доби приплодних оваца, шиљежади и јагњади.
6. Једном носиоцу пољопривредног газдинстава могу се доделити на чување највише
две приплодне јунице или телади и до двадесет грла оваца или јагњади.
7. Чување робних резерви меса у живој стоци регулише се уговором којим се утврђују
међусобна права и обавезе између ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље које поверава на чување и
носиоца пољопривредног газдинства као чувара робних резерви (у даљем тексту. чувар робних
резерви). Уговор мора бити у сагласности са овим Упутством.
8. Чувар робних резерви дужан је:
- да обезбеди одговарајући смештај, исхрану грла и ветеринарски надзор и омогући
несметан рад основне одгајивачке организације,
- да о свим насталим променама о стању здравља грла и сл. одмах обавести ЈКП
,,HAMMEUM“Прокупље,
- да врши обнављање основног стада заменом грла из прираста у случајевима
болести, неплодности или угинућа грла из резерви, уколико је до угинућа дошло
услед неодговорног чувања грла,
- да о свакој замени грла унапред упозна ЈКП ,,HAMMEUM“ Прокупље и замену
грла чини само уз одобрење ЈКП ,,HAMMEUM“Прокупље,
- да обавезно приплод реализује осемењавањем грла или контролисаним природним
парењем са селекционисаним грлима,
да не отуђује основно стадо без претходног одобрења
ЈКП
,,HAMMEUM“Прокупље;
- да у случају продаје селекционисаног и уматиченог прираста у време важења
уговора о чувању резерве меса у живој стоци, прво понуди ЈКП ,,HAMMEUМ“
Прокупље, по тржишној цени;
- да у уговореном року чувања од пет година, селекционисано и уматичено женско
теле чува до пет година и да након уговореног рока исто врати 30% теже с тим да
уколико увећана маса за раздужење прелази 300 кг врати два приплодна грла , са
грејс периодом од једне године,
- да у уговореном року чувања од пет година, приплодну јуницу чува до пет година,
с тим што је дужан да врати два женска телета селекционисан и уматичена,
старости од најмање три месеца и укупне масе не мање од тежине чуваног грла
увећане за 30% (раздужено грло не сме бити лакше од 150 кг) а (а ако је задужио
стеону јуницу враћа 2 јунице у маси која је увећана за 30% у односу на задужено основно грло,
- да у уговореном року од три године за чување оваца, врати основно стадо увећано
за 1 грло ако је задужио 1-5 грла; да врати за 2 грла више ако је задужио 6-10 грла;
да врати за 4 грла више ако је задужио 11 -20 грла, у приближно истој маси
задуженог основног стада, са грејс периодом од једне године.
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да независно од тренутног стања основног стада чуваног као робне резерве меса у
живој стоци (стеоност, сјагњетост, заштита расног материјала) а у случају потребе
преузимања резерве меса, обезбеди уговорене количине меса од других грла у свом
поседу,
да о чуваним робним резервама меса у живој стоци не даје податке неовлашћеним
лицима и у сарадњи са ЈКП ,,HAMMEUM“ Прокупље предвиди начин и место
евентуалног склањања и скривања резерви.

9. Куповина грла за робне резерве меса у живој стоци врши се од добављача који се
баве узгојем селекционисаних грла и откупом прираста од набављених селекционисаних грла.
За сва набављена грла мора се обезбедити одговарајућа ветеринарска и матична документација
о здрављу, расном пореклу са педигреима грла, са стручним мишљењем да развоју те расе
одговарају географско-климатски услови нашег подручја.
10. На име накнаде за чување робних резерви меса у живој стоци чувар робних резерви
има право да користи грла за мужу, за вуну, да располаже прирастом изузев прираста којим се
по уговору раздужује, а после истека важности уговора о чувању резерве меса у живој стоци,
да продужавањем уговорених обавеза настави са чувањем резерви, што се регулише новим
уговором или анексом уговора.
11. Чувар стиче право својине на чуваним робним резервама меса у живој стоци по
истеку периода чувања грла, уколико је извршио све обавезе из уговора.Чувари по уговорима
који су току и који нису почели са раздуживањем, могу потписати анексе уговора по овом
упутству, ако је то за њих повољније а чувари који су кренули са раздуживањем не могу
потписивати наведене анекса.
12. Набавку робних резерви врши ЈКП ,,HAMMEUM“ Прокупље, уз сагласност
Општинског већа општине Прокупље.
Набавка се врши у складу са Законом о јавним набавкама.
13. Најмање једанпут годишње Комисија именована од стране ЈКП ,,HAMMEUM“
Прокупље врши надзор над спровођењем уговорних обавеза чувања робних резерви меса у
живој стоци, и у случајевима неусловног чувања предлаже раскид уговора и мере за заштиту
основног стада и накнаду евентуалне штете од стране чувара робних резерви.
14. Уколико чувар робних резерви из оправданих разлога (болест уговарача и чланова
његове породице и сл.) не буде у могућности да чува робне резерве за цео уговорени период,
дужан је да обавести ЈКП,,HAMMEUM“Прокупље ради споразумног раскида уговора и
преузимања робних резерви.
15. У случају смрти чувара робних резерви, обавезе из уговора падају на терет
потенцијалних наследника. Наследници могу наставити чување робних резерви преношењем
уговорних обавеза на своје име. До преузимања основног стада, односно до преношења
уговорних обавеза на своје име, наследници су дужни да се старају да робне резерве сачувају
свој квалитет. У случају да наследници не желе да наставе са чувањем робних резерви, дужни
су да без одлагања о томе обавесте ЈКП,,HAMMEUM“Прокупље.
16. Евиденција и праћење основног стада врши се у складу са Законом о сточарству
преко основних одгајивачких организација и осталих одгајивачких организација.
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17. Преузимање робних резерви меса у живој стоци може се реализовати само у
периоду проглашених ванредних стања, непосредних ратних услова и рата од надлежних
органа, или уколико се промене позитивни прописи који регулишу образовање робних
резерви.
18. Чувар робних резерви дужан је да се у свему придржава уговорних одредби, у
супротном биће одговоран у складу са законом.
19.Чувар робних резерви дужан је да накнади причињену штету, насталу
непоштовањем уговорних обавеза, злоупотребом и сл. у складу са законом.
III – Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Прокупље“.
Број:06-55/2016-02
У Прокупљу, 17.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић с.р.
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26
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 17.11.2016.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.8668 од 15.11.2016.године
које је донео в.д. директора овог предузећа са следећом изменом:
Члан 1. предметне Одлуке се мења и гласи:
„У одељку I – СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, а) СЛУЖБА
ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ мења се тачка 4. Стручни
сарадник за јавне набавке у делу који се односи на стручну спрему, тако да уместо
„VII степен правне струке“ треба да стоји „VII степен правне или економске
струке“.“
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: 06-55/2016-02
У Прокупљу, 17.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић, маст.екон. с.р.
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27
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 22.09.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље
о управљању и одржавању водовода МЗ „Сава Ераковић – Страхиња“
1. Даје се сагласност на Одлуку ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље о управљању и
одржавању водовода МЗ „Сава Ераковић – Страхиња“ бр.7898 од 17.10.2016.године
коју је донео Надзорни одбор 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: 06-53/2016-02
У Прокупљу, 04.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић с.р.

30.Новебар 2016.
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28
На основу члана 57. Пословника Општинског већа општине Прокупље, Општинско
веће на седници одржаној дана 04.11.2016.године донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању комисије за спровођење јавног огласа за постављење Заменика
начелника Општинске управе општине Прокупље
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење јавног огласа за постављење Заменика
начелника Општинске управе општине Прокупље у следећем саставу:
Маја Ранђеловић, члан Општинског већа – председник комисије
Саша Стошић, члан Општинског већа – члан комисије
Милан Аранђеловић, члан Општинског већа – члан комисије
II
Чланови комисије дужни су да, са кандидатима који испуњавају услове јавног
огласа, обаве разговор и да се упознају са њиховим радним биографијама.
III
Обавеза чланова комисије је да, на основу свеукупне процене кандидата, сачине
извештај и исти, у писаној форми, доставе Општинском већу на одлучивање.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“
Доставити: председнику и члановима комисије, архиви
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Број:06-53/2016-02
Дана: 04.11.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александар Симоновић с.р.

30.Новебар 2016.
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29
На основу чл.56. став 1., 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр.129/2007 и 83/201-др.закон), чл.25. Одлуке о Општинском већу
општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље“ бр.16/12 и 14/14) и 44. и 49.
Пословника Општинског већа општине Прокупље („Службени лист општине
Прокупље“ бр.16/12 и 14/14), Општинско веће општине Прокупље, на седници
одржаној 30.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ПРОКУПЉЕ
I ПОСТАВЉА СЕ за Заменика начелника Општинске управе општине
Прокупље Владица Ђорђевић, дипломирани правник са положеним државним
стручним испитом, на период од 5 година.
II Решење ступа на снагу 06.12.2016.године.
III Решење објавити у Службеном листу Општине Прокупље.
Решење доставити: Владици Ђорђевићу, Председнику Општине Прокупље,
Комисији за административна и кадровска питања, Благајни и архиви СО Прокупље.

Број: 06-59/2016-02
Датум: 30.11.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Александар Симоновић с.р.

30.Новебар 2016.
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30
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 30.11.2016.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.8981 од 24.11.2016.године
које је донео в.д. директора овог предузећа.
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3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље
Решење доставити: Председнику Општинског већа, ЈКП „HAMMEUM“-у Прокупље,
архиви
Број: 06-59/2016-02
У Прокупљу, 30.11.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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