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ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ЛЛИИССТТ  
ООППШШТТИИННЕЕ  ППРРООККУУППЉЉЕЕ  

ГОДИНА XVIII 

Број 2 

Прокупље 

27. Фебруар 

2017. 

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 24.02.2017.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. 06-4/2017-02 од 30.01.2017.године. 

 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

III Решење објавити у ''Службеном листу општине Прокупље 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.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   24.02. 

2017. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

I 

Потврђује се мандат одборницима Скупштине општине Прокупље: 

 

- Светлани Богдановић 

изабраној за одборникa са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА    

ПОБЕЂУЈЕ 

 

и 

- Комици Петровићу 

изабраном за одборникa са изборне листе ПРИСТОЈНО ПРОКУПЉЕ – Борис 

Тадић – СДС, ЛДП, Левица Србије 

 

II 

 Мандат одборницима почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до 

истека мандата одборницима коме је престао мандат. 

 

 

III 

 Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења. 

 

IV 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

V 

 

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

 

Број:  06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017. године 

СКУПШТИНАОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                          П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                           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 24.02.2017. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

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,  бр. 06-39/16-02 од 15.08.2016.године, 

06-56/2016-02 25.11.2016.године. 

 

                              Редни број 19 мења се и гласи:     '' Светлана Богдановић'' 

                              Редни број  46 мења се и гласи:    '' Комица Петровић'' 

                             

                             

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у '' Службеном листу 

општине Прокупље''. 

 

 

Број:  06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉ 

                                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Дејан Лазић с.р. 
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На осну члана 32. Закона о локалној самоуправи(''Службени Гласник РС' бр.129/07), 

члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр. 7/08) и члана 

14. Статута Туристичко спортске организације Прокупље, Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана  24.02.2017.године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

 

I Утврђује се престанак мандата в.д. директора Туристичко спортске организације 

Прокупље, Братиславу Лукићу, због истека мандата на који је именован. 

 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: именованом, Туристичкој спортској организацији Прокупље и 

Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

 

Број:  06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Дејан Лазић с.р. 
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На осну члана 32. Закона о локалној самоуправи(''Службени Гласник РС' бр.129/07), 

члана 32. Статута општине Прокупље (''Сл.лист општине Прокупље'' бр. 7/08) и члана 

14. и 15. Статута Туристичко спортске организације Прокупље, Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана   24.02.2017.године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ 

 ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОКУПЉЕ 

 

  

 

I  Именује се за  директора Туристичко спортске организације  Прокупље, Братислав 

Лукић дипломирани правник из Прокупља, на мандатни период  од 4 године. 

 

 

 

 

II  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: именованом, Туристичко спортској организацији  Прокупље и 

Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНАОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Дејан Лазић с.р. 
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Скупштина Општине Прокупље је на основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. 

Гласник Р:С. Бр. 72/11, 88/13 и 105/14“) и члана 3. став.2. Одлуке о грађевинском земљишту  

(„Сл.гласник бр.14/13“), а имајући у виду члан 31. став 1. Закона о јавној својини („Сл. Гласник Р:С. Бр. 

72/11, 88/13 и 105/14“)   на седници одржаној  дана 24.02.2017. године,  је донела: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

  1. Општина Прокупље прибавља у јавну својину   кат. парцелу бр.  4731 КО Прокупље  по 

култури остало вештачки створено земљиште, површине – 1ха 1а и 59м2, кат. парцелу бр.  4734 КО 

Прокупље  по култури пашњак 4.класе , површине –   25а и 6м2  и кат. парцелу бр.  4750 КО Прокупље  

по култури остало вештачки створено земљиште, површине – 5ха 7а и 89м2, што укупно износи 6ха,34а 

и 54м2, у листу непокретности бр.3455 КО Прокупље уписане као државна својина  на корисника 

Министарство одбране Републике Србије. 

  2. Општина Прокупље прибавља непокретности описане у горњем ставу непосредном погодбом 

по укупној цени од 44.373,04 евра, у пет годишњих рата исплаћених у динарској противвредности по 

званичном средњем курсу НБС на дан уплате. 

  3. Обавезује се Председник оштине Прокупље да са овлашћеним представником Министарства 

одбране Републике Србије закључи купопродајни уговор којим ће ближе регулисати узајамна права и 

обавезе. 

  4. Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана објављивања у Сл. листу Општине 

Прокупље. 

Број: 06-9/2017-02     

У Прокупљу, 24.02.2017. године    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Дејан Лазић с.р. 

 



27. Фебруар 2017.год.                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 2          страна  7 

 

 

7 
Скупштина Општине Прокупље је на основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. 

Гласник Р:С. Бр. 72/11, 88/13 и 105/14“) и члана 3. став.2. Одлуке о грађевинском земљишту  

(„Сл.гласник бр.14/13“), а имајући у виду члан 31. став 1. Закона о јавној својини („Сл. Гласник Р:С. Бр. 

72/11, 88/13 и 105/14“)   на седници одржаној  дана 24.02.2017. године,  је донела: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

  1. Општина Прокупље прибавља у јавну својину   кат. парцелу бр.  1819/2 КО Прокупље-град  

по култури ливада 4. класе, површине –  569м2,   у листу непокретности бр.6489 КО Прокупље уписане 

као приватна својина   Стојковић Жарка из Прокупља. 

  2. Општина Прокупље прибавља непокретност  описану у горњем ставу непосредном погодбом 

по   цени од коју одреди надлежна пореска установа  .  

  3. Обавезује се Председник оштине Прокупље да са   Стојковић Жарком закључи купопродајни 

уговор којим ће ближе регулисати узајамна права и обавезе. 

  4. Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана објављивања у Сл. листу Општине 

Прокупље. 

Број: 06-9/2017-02    

У Прокупљу, 24.02.2017. године    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ                

       

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                   Дејан Лазић с.р. 
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На основу члана 32. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'' бр. 

7/08) и члана 36. Пословника Скупштине Општине Прокупље (''Службени лист Општине 

Прокупље''  бр. 26/16)  

 

Скупштина Општине Прокупље на седници одржаној 24.02.2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И 

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ  

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се измена у члану 4. Одлуке о оснивању Комисије за родну 

равноправност и једнаке могућности (Службени лист општине Прокупље“бр. 7/2009 и 2/2013), 

како следи: 

 

Разрешавају се дужности чланице: 

  

1. Миљана Петровић 

2. Драгана Чамагић  

3. Миленија Стругаревић 

 

А именују за чланице: 

 

1. Маја Ранђеловић 

2. Бојана Шутановац 

3. Љиљана Красић 

 

Члан 2. 

 

 У осталом делу Одлука о оснивању Комисије за родну равноправност и једнаке 

могућности (Службени лист општине Прокупље“бр. 7/2009) са изменом од 03.04.2013. године 

(Службени лист општине Прокупље“ бр. 2/2013), остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Општине Прокупље''. 

 

 

             Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Дејан Лазић с.р. 
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На основу члана 59. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр. 

129/07 ,83/14-др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 66. став 1. Статута oпштине 

Прокупље (,,Службени лист општине Прокупље“ бр. 7/08), Скупштина општине 

Прокупље, на седници одржаној дана 24.02.2017..године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О   ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   

ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 
 

 

I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 1. 

  Овом Одлуком у оквиру права и дужности Општине, као локалне самоуправе, 

утврђују се надлежност, организација и начин рада Општинске управе општине 

Прокупље (у даљем тексту: Општинска управа). 

 

Члан 2. 

 Општинска управа образује се као јединствени орган. 

   

Члан 3. 

 Општинска управа обавља послове из свог делокруга рада у складу с Уставом, 

Законом и  Статутом општине Прокупље. 

 

 

 

Члан 4. 

 Рад Општинске управе доступан је јавности, подложан критици и контроли 

грађана у складу са законом и Статутом општине Прокупље. 

 Рад Општинске управе организује се тако да се омогући законито, ефикасно и 

благовремено остваривање права и интереса грађана. 

 

Члан 5. 

 У Општинској управи забрањено је оснивање политичких странака и других 

политичких организација или појединих њихових организационих облика. 

 Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, 

непристрасно и политички неутрално и да свакоме омогуће једнаку правну заштиту у 

остваривању права, обавеза и правних интереса.  
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Члан 6. 

 Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету 

општине Прокупље. 

 Поред послова из изворне надлежности, Општинској управи Република Србија 

може законом поверити обављање појединих  послова из своје надлежности. 

 За обављање поверених послова Република Србија обезбеђује средства. 

 

 

II ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 7. 

Општинска управа: 

 

 1. припрема нацрте прописа  и других акта које доноси Скупштина општине,  

Председник општине и Општинско веће, 

 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и 

Општинског већа, 

 3. решава у  управном поступку у првом степену о правима и дужностима 

грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из 

надлежности општине, 

 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других 

општих аката Скупштине општине, 

 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини, 

 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, 

Председник општине и Општинско веће. 

 

 

Члан 8. 

               Општинска управа у обављању управног надзора може: 

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року, 

 2. изрећи мандатну казну, 

 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни  

преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка, 

 4. издати привремено наређење, односно забрану, 

 5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је 

тај орган надлежан, 

  6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим 

актом. 

 

 

III   ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА  

       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
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Члан 9. 

        У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за 

вршење сродних послова  и Кабинет председника општине као посебна организациона 

јединица.  

        Основна унутрашња организациона јединица је Одељење. 

        Због природе и обима посла, унутар основних унутрашњих организационих 

јединица могу се образовати уже организационе јединице- одсеци а унутар одсека 

групе.  

 

Члан 10. 

         Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе су одељења и то: 

 

1. Одељење за привреду и финансије, 

2. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство, 

3. Одељење за  општу управу, 

4. Одељење за друштвене делатности, 

5. Одељење за пољопривреду, 

6. Одељење за локалну пореску администрацију, 

7. Одељење за инспекцијске послове. 

 

           У оквиру одељења, а према врсти послова који захтевају непосредну 

организациону повезаност могу се образовати  одсеци, групе и канцеларије који ће 

бити ближе одређени актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. 

 

Члан 11. 

            У Општинској управи се обављају послови буџетске инспекције и интерне 

ревизије, које врше службеници ван основних унутрашњих организационих јединица у 

складу са Законом којим се уређује област буџетског пословања. 

Запослене на пословима буџетске инспекције и интерне ревизије распоређују 

надлежни орган Општине, што се уређује актом о организацији и систематизацији 

радних места Општинске управе. 

 

Члан12. 

Одељење за привреду и финансије 
            Обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања 

изворних и поверених надлежности општине, послови јавних набавки. 

У оквиру својих надлежности Одељење обавља послове који се односе на израду 

нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације 

укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за 

припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду 

предлога финансијских планова буџетских корисника описом планиране политике, 

проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да 

садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком 

припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; 
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анализирању предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове 

усаглашености са упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета 

(ребаланс); израда предлога решења о привременом финансирању; обавештавању 

буџетских корисника о одобреним расположеним апропријацијама; припремање 

тромесечне, месечне, дневне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену 

квоте; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета буџетским 

корисницима; разматрање предлога плана извршење буџета; доношење одлуке о 

измени плана извршења буџета; разматрање захтева за преузимање обавеза; доношење 

решења о одобравању преусмеравања апропријација; припремање нацрта решења о 

одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отварање консолидованог 

рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуна динарских и девизних 

средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна 

корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не 

припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе 

уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавања о 

коришћењу средстава општине; старање о пласирању слободних новчаних средстава и 

обавештавање Управе за трезор, припремање захтева Министарству финансија за 

одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години са 

детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; 

анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих 

пословних књига са посебном евиденцијом за сваког директног и индиректног 

корисника буџетских средстава; вођење помоћних књига; припремању пројекције и 

праћењу прилива прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета; 

управљање готовином;  примање, завођење, и контрола захтева за плаћање и трансвер 

средстава и захтеве за плате; управљање информационим системом у области 

финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна 

трезора, усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и 

добављачима; припремање и извршавање плаћања, вршење мониторинга и евалуције 

финансијских планова по програмској методологији; управљање имовином ( вођење 

евиденција о основним средствима и пословном простору); вршење интерних 

контролних поступка; обављање припремних радњи и других послова за спровођење 

прописа којима се уређује област финансирања општине; припремање нацрта аката 

којима се утврђују стопе изворних прихода и као начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема 

симулација и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта, 

организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме 

нацрта аката локалних изворних прихода. 

             Послови јавних набавки односе се на : истраживање тржишта и ефикасно 

планирање набавки, припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које 

спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама, обезбеђивање 

услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и 

подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; 

спровођење поступака јавних набавки  по процедури прописаној Законом: спровођење 

поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о 

јавним набавкама; спровођење обједињених  набавки за више наручилаца у складу са 

законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, 
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обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и 

стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и 

пониђачима у поступцима јавних набавки; одређивања запослених који ће 

представљати општину у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; 

прикупљање и евидентирање одређених поступака у поступцима јавних набавки и 

закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним 

набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним 

набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у 

предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење 

реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са 

органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из 

области јавних набавки, обављање других послова у складу са законом о јавним 

набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки. 

           Обавља послове који се односе на подстицање предузетништва, малих и 

средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине; давање 

информација и пружање техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, 

државних субвенција и кредита; обављање административних послова за Агенцију за 

привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и 

пререгистрацији организационих облика; израда базе података, праћење, анализа и 

давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; 

израду пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; 

успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у 

општини; обављање стручних административних, техничких и других послова на 

вођењу, кординирању и сервисирању послова из области економског развоја општине; 

представљање могућности услова за улагање у општину; организацију учешћа 

општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним 

изложбама; одржавање редовних контаката са републичким  и другим институцијама 

које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; 

представљања општине на регионалном државном и међународном нивоу у 

активностима везаним за локални економски развој; креирање и оганизацију тренинг 

програма у складу са потребама привреде, сарадњу са Националном службом за 

запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; 

успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; 

истраживањима могућности за финансирање развојних програма, припремање, 

управљање и реализација развојних пројеката и капиталних инвестиција у области 

јавне инфраструктуре, праћење рада јавних предузећа, друштва капитала којима је 

општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне 

делатности и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење рада јавних 

предузећа, јавних агенција, друштва капитала којима је општина оснивач или 

суоснивач у области грана привреде и давање мишљења о њиховим извештајима о 

раду. 

              Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

              Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области 

по налогу наченика Општинске управе. 



27. Фебруар 2017.год.                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 2          страна  14 

 

 

 

Члан 13. 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и 

грађевинарство 
    Одељење обавља послове који се односе на издавање извода из 

урбанистичких планова; издавање информација о локацији и локацијских услова; 

прибављање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; 

прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и 

установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно 

од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општине по 

захтевима странака; сарадњу са стручним службама, организацијама и правним 

лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа општине и одељења; 

издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу, 

реконструкцију, адаптацију и санацију објекта; давање мишљења у поступку издавања 

грађевинске дозволе и одобрење за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду 

информација о појединим предметима. 
               Одељење обавља и следеће послове: провере испуњености формалних услова 

за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у 

складу са локацијским условима, да ли је идејни пројекат за прибављање решења о 

одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно планом; 

старању о законитом вођењу поступка издавању одобрења; припремање извештаја о 

раду; обављање и других задатака и послова из области припреме земљишта за 

грађење, издавање потврда за изграђене темеље објеката, доношење решења о 

припремним радовима и о пробном раду; издавање дозвола за коришћење објеката 

(употребне дозволе); издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о 

етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих 

употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију, 

поступка легализације објекта, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења 

конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; 

утврђивање престанка права својине; поступка експропријације. 

              Успостављање услова за развој и одржавање географског информационог 

система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и 

организацијама, као јавним предузећима са територије општине чији је оснивач 

oпштина, односно Република. 

              Обавља послове вођења управног поступка и доношења решења из стамбене 

области; припремање нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у станове и 

заједничке просторије у стамбеним зградама; евидентирање Скупштине станара 

стамбених зграда на територији општине и издавање уверења о формирању 

Скупштине станара и избору председника;  припрему предлога решења уговора и 

анексу уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права 

закупа и замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и 

откупа на рате и провера законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; 

подношење пријава надлежним органима за исељење бесправних корисника станова; 

сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, испекцијским службама и 
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другим надлежним институцијама и учешће у принудном исељењу и записничкој 

примопредаји стамбеног простора. 

            У одељењу се прате и примењују закони и други прописи из области 

имовинско-правних односа у надлежности општине, спроводи поступак прибављања и 

отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној 

својини и својини општине као и непокретности које користе правни субјекти чији је 

оснивач oпштина.  

            Обавља послове организовања, усмеравања и спровођења послова на заштити 

животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у 

скаду са законом, реализацији израде и имплементацију локалног еколошког акционог 

плана; одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину, одлучивања 

о давању сагласности на студију о процени утицаја; давање мишљења о потреби 

израде стратешке процене утицаја на животну средину; давање сагласности на 

извештај о стратешкој процени, издавање интегрисане дозволе и ревизија интегрисане 

дозволе, припрему предлога коришћења средстава остварених од накнаде за 

унапређење  и заштиту животне средине из надлежности општине.  

            Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

            Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области 

по налогу наченика Општинске управе. 

 

Члан14. 

Одељење за  општу управу 
          Обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и 

модернизацију Општинске управе; обавља послове везане за изборе у складу са 

Законом, вођење и ажурирање бирачког списка, послове у вези са радним односима ( 

остваривање права обавеза и одговорности запослених); послове у остваривању права 

грађана из области борачко инвалидске заштите; послове кординирања радом 

међуопштинске интерресорне комисије; послове писарнице и архиве, оверу потписа, 

рукописа и преписа;  послове који се односе на лична стања грађана и матичарске 

послове; послове везане за обезбеђење објеката и пословних просторија; послове 

доставе и умножавања материјала за потребе Скупштине општине, Председника 

општине, Општинског већа и Општинске управе; превоз моторним возилима 

службених лица; одржавање чистоће пословних просторија, унапређење примене 

информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, 

администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера и друге 

послове одређене законом, одлукама Скупштине општине и њених органа; води 

поступак утврђивања енергетски заштићених купаца. 

              Одељење обавља послове који се односе  на стручне и административно-

техничке послове за потребе Скупштине општине, Председника општине и 

Општинског већа и њихових радних тела као и за потребе Општинске управе; стручне 

и организационе послове који се односе на: припрему, организовање и одржавање 

седница, обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине; обављање 

стручних послова који се односе на представке и предлоге грађана, уређење и 

издавање „Службеног листа“ Општине Прокупље; кординацију, припрему и 



27. Фебруар 2017.год.                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 2          страна  16 

 

ажурирање аката Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа; 

пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама у изради предлога аката 

које подносе скупштини и њеним телима; прибавља одговоре на постављена 

одборничка питања и даје обавештења одборницима на њихово тражење. Припрема 

прописе и друге акте  за чије доношење су надлежни: Скупштина општине, 

Општинско веће и Председник општине, из области локалне самоуправе и других 

области које нису предвиђене делокругом рада других одељења. У сарадњи са  

секретаром СО-е проверава усклађеност  предлога нормативних аката (одлука, 

решења, закључака) које доноси Скупштина општине, Општинско веће, Председник 

општине и Општинска управа, са законом и другим прописима. Прати прописе за које 

је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са законом и другим 

прописима. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник 

Општинске управе. Пружа стручна правна мишљења Председнику општине , 

Скупштини општине и Општинском већу у вези правних и других аката које они 

доносе. 

            Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

            Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области 

по налогу наченика Општинске управе. 

 

Члан15. 

  У оквиру наведеног одељења за вршење одређених послова из надлежности 

Општинске управе и ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и 

ближе месту становања и рада грађана образују се месне канцеларије за следећа 

подручја: Месна канцеларија Џигољ, Доња Речица, Велика Плана, Мала Плана, 

Белољин, Крушевица и Житни Поток. 

 Месне канцеларије образују се за следећа подручја: 

 1. Месна канцеларија Џигољ, са седиштем у Џигољу, за насељена места: Џигољ, 

Петровац, Клисурица, Микуловац, Бајчинце, Горње Кординце, Доње Кординце, 

Балиновац и Ново Село. 

 2. Месна канцеларија Доња Речица, са седиштем у Доњој Речици, за насељена 

места: Доња Речица, Горња Речица, Белогош, Баботинац, Југовац, Горња Трнава, 

Булатовац и Пашинац. 

 3. Месна канцеларија Велика Плана, са седиштем у Великој Плани, за насељена 

места: Велика Плана, Мршељ, Горња Бресница, Доња Бресница, Крњиград, Прекопуце 

и Здравиње. 

 4. Месна канцеларија Мала Плана са седиштем у Малој Плани, за насељена 

места: Мала Плана, Кончић, Ресинац, Дреновац, Поточић, Бресничић, Меровац, Доња 

Топоница, Губетин, Миљковица, Горња Топоница, Доња Бејашница и Смрдан. 

 5. Месна канцеларија Белољин са седиштем у Белољину, за насељена места: 

Белољин, Горња Коњуша, Пискаљ, Ђушница, Бресник, Грабовац, Горња Бејашница, 

Прекашница, Плочник, Туларе, Баце, Вича, Калудра, Доња Коњуша, Мађаре, Конџељ, 

Гојиновац, Прекадин и Шишмановац. 
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 6. Месна канцеларија Крушевица са седиштем у Крушевици, за насељена места: 

Крушевица, Арбанашка, Власово, Обртинце, Пестиш, Буколорам, Ргаје, Товрљане, 

Широке Њиве и Трнови Лаз. 

 7. Месна канцеларија Житни Поток са седиштем у Житном Потоку за насељена 

места: Житни Поток, Бреговина, Бублица, Гласовик, Драги Део, Злата, Јабучево, 

Кожинце, Мачина, Старо Село, Стари Ђуревац, Шевиш, Горњи Статовац, Доњи 

Статовац, Ранкова Река, Богујевац, Нови Ђуревац и Мрљак. 

 

Члан 16. 

             Месне канцеларије су у саставу Одељења за  општу управу. 

Месне канцеларије обављају одређене послове из надлежности Општинске управе који 

се односе на вођење матичних књига, евиденције о држављанству, оверу потписа, 

преписа и рукописа, пријем поднесака и друге послове из надлежности Општинске 

управе које се у складу са законом и статутом  повере. 

 

Члан 17. 

Одељење за друштвене делатности 
               Обавља послове који се односе на праћење и обезбеђивање услова у области 

предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, 

спорта, дечије и социјалне заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите; 

програма и пројекта за младе ; управне, планске, аналитиче и друге стручне послове из 

ових области; надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је 

оснивач општина; праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа; 

предлагање мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима; праћење 

спровођења прописа; стручне и административне послове за комисије из надлежности 

одељења; предлагање одлука о мрежи установа дечије и социјалне заштите, 

прешколског, основног и средњег образовања; доношење програма мера и активности 

на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области 

ученичког и студентског стандарда; утврђивање права на ученичке и студентске 

стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине, 

регресирање трошкова смештаја у претшколским установама; припрему предлога 

општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа општине; вођење 

управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за 

време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради 

посебне неге детета; накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без 

родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених 

породица; израду предлога одлуке о буџету општине у делу који се односи на област 

друштвених делатности; припрему и утврђивање предлога финансијских планова за 

кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања друштвене 

бриге о деци, кутуре , физичке културе и спорта и социјалне заштите; контролу 

појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру 

одобрених апрпријација и квота; праћење извршења финансијских планова; 

предлагање промена у апрпријацији и измену финансијких планова корисника буџета 

из области друштвених делатности. 
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              Обавља и послове везане за избегла, прогнана и расељена лица, контактира са 

Комесаријатом за избеглице Републике Србије везано за решавање проблема ових лица 

и обавља друге послове које Република Србија повери општини из ове области. 

              Обавља послове везане за информисање јавности о раду Скупштине општине, 

Председника општине, Општинског већа и Општинске управе; промовише активности 

органа општине кроз израду промотивних материјала, организовања кампања и 

медијских наступа, уређује званичну презентацију Општине Прокупље и на њој 

објављује Општинска гласила и „Службени лист“ Општине Прокупље у електронском 

облику; обавља послове за примену Закона о доступности информација од јавног 

значаја; обавља послове протокола припрема и организује конференцију за штампу и 

учествује у изради саопштења за јавност и обавља и друге послове у складу са 

законом. 

               Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

               Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области 

по налогу наченика Општинске управе. 

 

 

Члан 18. 

Одељење за пољопривреду 
               Обавља управне послове из области пољопривреде и водопривреде 

(доношење решења о претварању пољопривредног земљишта у грађевинско; 

доношење решења о прикључивању грађана на сеоски водовод; издавање 

водопривредних услова, сагласности и водопривредних дозвола за изградњу и 

реконструкцију сеоских водовода; доношење решења о одређивању мушких 

приплодних грла за контролисано природно парење-лиценцирање) и послове издавања 

разних видова потврда и уверења из ових области. 

    Обавља послове везане за организацију и функционисање службе за 

противградну заштиту. Прати рад задруга, пољопривредних предузећа и газдинстава, 

инвестиције и коришћење подстицајних средстава за унапређење примарне 

пољопривредне производње. 

               Обавља послове вођења поступка промене намене пољопривредног у 

грађевинско земљиште. 

    Обавља послове израде годишњег програма развоја пољопривреде и руралног 

развоја; годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта и спровођења истог; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини; израде општих и оперативних планова заштите од 

елементарних непогода; извештава о пољопривредној производњи (сетва, жетва и 

јесењи радови), информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и 

регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаних за 

пољопривреду, утврђивању водопривредних услова на територији општине, издавање 

водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу за 

законским овлашћењима општине. 
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  Обавља послове прикупљања података о агрометеоролошким условима са 

терена, обрађује их, формулише агротехничке мере и повратно их прослеђује 

пољопривредним произвођачима. 

  Обавља пријем захтева грађана и обрађивање предмета у вези утврђивања 

штета од елементарних непогода, координира рад са другим органима и службама и 

извршава оперативне радње, процене штете, оперативно покрива и прати послове из 

области пољопривреде (воћарство, сточарство, ратарство итд.) врши израду извештаја, 

информација и анализа за потребе Скупштине општине, Општинског већа и других 

органа из наведених области. 

             Обавља послове из области народне одбране ( израда плана одбране органа 

општине, организација спровођења мера приправности, мобилизације, увођења радне и 

материјалне обавезе, функционисање субјеката значајних за одбрану чији је оснивач 

општина и други послови из ове области). 

             Врши едукацију пољопривредних произвођача и прати све промене и трендове 

који се дешавају у свим гранама пољопривреде (воћарство, сточарство, ратарство и 

тд.). 

              Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

              Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ове области 

по налогу наченика Општинске управе. 

  

Члан 19. 

Одељење за локалну пореску администрацију 
    Обавља послове који се односе на: пријем, обраду, контролу и унос података 

из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних 

јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; 

евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске 

администрације у складу са прописима; наплату и контролу свих изворних локалних 

јавних прихода који обухватају порез на имовину правних и физичких лица, накнаде 

које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну таксу и 

др., канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилнитости 

испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске 

администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне 

наплате, одлагања плаћања пореског дуга; подношење захтева за покретање пореског 

прекршајног поступка; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама 

пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; 

вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену 

јединствених стандарда дефиниција и класификација и номленклатура кодирања 

података, примену методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из 

области локалних јавних прихода и извештавање у складу са обављањем послова 

одељења, пружање стручне помоћи пореским обвезницима при примени пореских 

прописа, припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу 

предложеног нацрта ЛПА.  
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               Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

               Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових 

области по налогу начелника Општинске управе. 

 

Члан 20. 

Одељење за инспекцијске послове 
             Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: надзор 

над применом Закона о планирању и изградњи и над применом других прописа и општих 

аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на 

пројектовање, грађење и реконструкцију објеката високоградње, нискоградња и других 

објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење 

објеката на прописан начин;  праћење стања, предлагање мера и надзор над применом 

закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним 

материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, 

поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну 

средину;  доношење решења и налагање мера у области заштите животне средине и 

праћење њиховог спровођења;  праћење  стања, предлагања мера и инспекцијски надзор 

над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и инспекцијски 

надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других 

прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних 

површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина, 

функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода, 

снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање смећа, 

сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем 

димничарских услуга; надзор над обављањем  делатности пијаца; надзор над одржавањем 

чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге 

послове комуналне хигијене; праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над 

извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и 

реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских 

одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над  вршењем истовара и утовара робе из 

моторних возила; праћење стања, предлагање  мера и инспекцијски надзор над 

законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза 

путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и 

ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора 

над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег 

образовања и спорта; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске 

управе; вођење  потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама 

ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и 

радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; 

пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене 

угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите 

којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера 

заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; 

предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних 
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непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и 

спасавања који би објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  живота и 

имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и 

планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене 

ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим 

ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе 

Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова 

за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на 

територији Опшштине.  

 Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно техничке послове за 

органе локалне самоуправе за области из надлежности овог одељења. 

            Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области 

по налогу начелника Општинске управе. 

 

Члан 21. 

            Поред послова наведених у члановима 12. до 20. ове Одлуке ,Општинска управа 

обављаће и друге послове утврђене законом, другим прописима и општим актима 

Скупштине општине, Општинског већа и начелника Општинске управе. 

 

 

 

IV  УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Унутрашња организација 

  

Члан 22. 

  Унутрашња организација и систематизација радних места у Општинској 

управи уређује се Правилником о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи. 

             Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи усваја Општинско веће општине Прокупље, на предлог начелника Општинске 

управе. 

 

 

V. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ-КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Члан 23. 

            У Општинској управи  се као посебна организациона јединица образује Кабинет 

председника општине. 

            Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се 

образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с 

јавношћу и административно-техничке послове који су значајни за рад Председника 

општине.  
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            У Кабинету председника општине могу се поставити највише 3 помоћника 

Председника општине за поједине области у складу са Законом и Статутом општине. 

 Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 

сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за које 

су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске 

управе. 

 Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине. 

 

VI. РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

 

Члан 24. 

  Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, као 

службеник на положају. 

  За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, 

Председнику општине и Општинском већу у складу са законом, Статутом општине и  

овом Одлуком. 

 

Члан 25. 

              Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног 

конкурса на пет година. 

   Начелник Општинске управе  може имати заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.  

   Заменик начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под истим 

условима као начелник Општинске управе. 

 

Члан 26. 

               Начелник Општинске управе представља управу, руководи, организује, 

координира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује рад унутрашњих 

организационих јединица и обезбеђује њено функционисање, организује и обезбеђује  

законито и ефикасно обављање послова, доноси општа и појединачна акта која се 

односе на рад Општинске управе и остваривања права, обавеза и одговорности 

запослених. 

  

Члан 27. 

               Радом основних и ужих унутрашњух организационих јединица руководе: 

 -  Одељењем – руководилац одељења 

            -  Одсеком – шеф одсека 

            -  Групом – координатор групе 

            -  Канцеларије – координатор  канцеларије 

             Руководиоце организационих једницима у Општинској управи распоређује 

начелник Oпштинске управе у складу са општим актом о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места. 

             Руководиоци основних унутрашњих организационих јединица одговарају за 

свој рад начелнику Општинске управе. 
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              За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци 

ужих организационих јединица непосредно су одговорни начелнику Општинске 

управе и руководиоцу одељења, у чијем саставу је унутрашња организациона 

јединица. 

            

Члан 28. 

              Радом Кабинета Председника општине као посебне организационе јединице 

руководи шеф кабинета.  

              Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни 

однос на одређено време-док траје дужност Председника општине. 

              Шеф Кабинета за свој рад одговара Председнику  општине.   

 

Члан 29. 

   Начелник и Заменик начелника Општинске управе, руководиоци одељења  и 

руководиоци ужих организационих јединица не могу вршити никакву јавну, 

професионалну и другу дужност која је неспојива са њиховим положајем  и 

овлашћењем. 

 

VII   ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА 

 

1.  Однос према Скупштини општине,Председнику општине и    

                                           Општинском већу 

       

Члан 30. 

   Однос Општинске управе према Скупштини општине, Председнику општине и 

Општинском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом 

општине. 

   Општинска управа је обавезна да Скупштини општине, Председнику општине 

и Општинском већу у вршењу послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења 

и податке из свог делокруга који су неопходни за рад  ових органа. 

 

Члан 31. 

    Председник општине у спровођењу одлука и других аката Скупштине 

општине може Општинској управи издавати упутства и смернице за спровођење истих. 

 

Члан 32. 

               Општинско веће врши надзор над радом Општинске управе. 

               У вршењу надзора над радом Општинске управе, Општинско веће решењем 

поништава или укида акт Општинске управе који није у сагласнисти са законом, 

Статутом општине или другим општим актом који доноси Скупштина општине, 

Општинско веће или Председник општине. 

            Ако Општинска управа не донесе општи акт за чије доношење је овлашћена 

одлуком или другим прописом Скупштине општине, Општинског већа или 

Председника општине у року одређеним том одлуком, односно прописом, Општинско 

веће упозориће на то Општинску управу и истовремено одредиће рок за доношење 

општег акта. 
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  2. Однос према грађанима, предузећима и установама 

  

Члан 33. 

 Општинска управа је дужна да организује вршење одговарајућих послова и 

задатака из свог делокруга на начин којим се грађанима омогућава да што лакше и у 

што краћем поступку остварују своја права и извршавају обавезе и да им пружа помоћ 

у остваривању и заштити тих права и обавеза. 

 

Члан 34. 

 Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, петиције и 

предлоге грађана, и да одговори на исте, ако подносилац захтева одговор. 

  

Члан 35. 

 Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењује 

се и на односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучују 

о њиховим правима и интересима, на основу закона и прописа општине.  

 

  3. Међусобни односи унутрашњих организационих јединица 

 

Члан 36. 

 Међусобни односи унутрашњих организационих јединица у општинској управи 

општине Прокупље заснивају се на правима и дужностима утврђеним законом, 

Статутом општине и овом одлуком. 

 Унутрашње организационе јединице дужне су да међусобно сарађују када то 

захтева природа послова и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за 

рад. 

 

 

VIII ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 37. 

            Рад Општинске управе доступан је јавности. 

 Општинска управа обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима 

јавног информисања, издавањем информативног гласила општине, организовањем 

конференција за штампу везано за обавештавање јавности  о променама које су у вези 

са организацијом, делокругом рада и другим променама, 

електронским путем (интернет), стварања услова за доступност  информација 

грађанима о раду Oпштинске управе у складу са законом. 

 Начелник Општинске управе даје информације о раду Oпштинске управе а 

може овластити и друго запослено лице  да то чини у име Општинске управе. 

 Општинска управа ускратиће давање информација ако њихова садржина 

представља државну, војну, службену или пословну тајну. 

            О давању, односно ускраћивању информација или других података и чињеница 

одлучује начелник Општинске управе или заменик када га замењује у случају његове 

одсутноости односно спречености.   
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IX ОВЛАШЋЕЊА И ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 38. 

            Сви акти Општинске управе  морају бити сагласни са Уставом, Законом, 

Статутом општине  и општим актима Скупштине општине. 

 

Члан 39. 

            Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 

            Општинска управа може издавати инструкције и стручна упутства и давати 

објашњења. 

 

Члан 40. 
           Правилником се разрађују поједине одредбе закона и других прописа и аката 

ради њиховог извршавања. 

            Решењем се одлучује о појединим управним стварима  и другим појединачним 

питањима  у складу са законом и другим прописима. 

            Наредбом се ради извршавања појединих одредби закона и других прописа  

наређује или забрањује  поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 

 Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе, као и 

предузећа, установа и организација, када врше поверене послове Општинске управе у 

извршавању појединих одредаба одлука и других прописа. 

 Закључком се одлучује о појединачним управним и другим појединачним 

стварима о којима се не одлучује решењем.    

 

 

                                            

 

Члан 41. 

 Правилнике, решења, закључке,  наредбе и упутства доноси начелник 

Општинске управе. 

 Решења и закључке доносе  руководиоци одељења. 

 

Члан 42. 

          За вођење управног поступка може бити овлашћен запослени који испуњава 

законом прописане услове. 

 

 

  X  РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

                                             

Члан 43. 

           У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Општинској управи 

примењују се одредбе Закона и других прописа. 

           Звања и занимања запослених, услови за њихово стицање, коефицијенти за 

утврђивање плата, распоређивање, утврђују се посебним актима у складу са законским 
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одредбама које се примењују на права и дужности из радног односа запослених у 

јединицама локалне самоуправе. 

 

Члан 44. 

            О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи 

одлучује начелник Општинске управе. 

 

 

Члан 45. 

            О платама запослених у Општинској управи посебним актом одлучује начелник 

Општинске управе. 

 

Члан46. 

            Пуно радно време износи  четрдесет часова недељно. 

            Распоред  радног времена запослених у Општинској управи утврђује начелник 

Општинске управе.  

  

XI РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Члан 47. 

 Општинско веће решава сукобе надлежности између Општинске управе и 

предузећа, установа и других организација када на основу одлуке Скупштине општине 

одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака. 

 Начелник Општинске управе решава сукобе надлежности између унутрашњих 

организационих јединица Општинске управе. 

 

 

XII  ИЗУЗЕЋЕ  СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан 48. 

 О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 

            О изузећу службених лица решава начелник Општинске управе. 

             

XIII КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 49. 

 Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се на Општинску 

управу.  

       

 

 XIV СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 50. 

           Средства за рад Општинске управе обезбеђују се у буџету општине. 

           Општинска управа остварује приходе у складу са законом и они су приход 

буџета општине Прокупље. 
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            Распоред средстава за финансирање Општинске управе врши се Одлуком о 

буџету општине Прокупље и Финансијским планом Општинске управе општине 

Прокупље. 

            Начелник Општинске управе је одговоран за законито коришћење средстава за 

плате и накнаде запослених, материјалне трошкове, набавку и одржавање опреме и 

средстава потребних за извршавање обавеза послодавца према запосленим у 

Општинској управи. 

            Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из става 1. овог члана 

потписује начелник Општинске управе или лице које га у случају спречености или 

одсутности замењује. 

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 51. 

            На предлог начелника Општинске управе, Општинско веће усваја  акт о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи након ступања на 

снагу ове одлуке. 

            Запослени у Општинској управи настављају са радом на досадашњим радним 

местима до распоређивања по новој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи.  

Члан 52. 

            За све што није регулисано овом одлуком примењиваће се одредбе Закона и 

Статута општине. 

 

Члан 53. 

             Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији 

Општинске управе (,,Службени лист општине Прокупље“,бр.10/08,1/09, 6/09 и 14/13 ). 

 

Члан 54. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

листу Општине Прокупље“. 

 

 Број: 06-9/2017-02  

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                             Дејан Лазић с.р.    
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10 
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 

54/09, 73/10 и 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/2015-

др.закон,103/2015 и 99/2016) члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“ Бр. 129/07 и 83/2014 – др. Закон и 101/2016-др.Закон) и члан 

32. став1. тачка 7.  Статута  општине Прокупље ( ,,Службени лист општине Прокупље,, 

број 7/2008) Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 

24.02.2017.године, донела је:       .  
 

 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

1. 

        Доноси се Одлука о  ангажовању екстерне  ревизије  Завршног рачуна буџета 

општине Прокупље за 2016.годину коју ће вршити Државна ревизорска институција . 

2. 

 

        Завршни рачун буџета општине Прокупље за 2016.годину сагласно члану 1.ове  

одлуке, треба да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из 

тачке 1) до 5) члана 3.Правилника о начину прпреме,састављања и подношења 

финасијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава 

организације обаавезног социјалног осигурања и буџетских фондова (,,Службени 

гласник РС,, бр.18/2015).Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине 

Прокупље за 2016.годину, уз сагласност Државне ревизорске институције, а на основу 

ове одлуке, може да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја прописане Законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

 

3. 

         Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета за 2016.годину доставити Општинској управи, Одељењу за привреду и 

финансије и  Државној ревизорској институцији на сагласност. 

4. 

 

        Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у ,, Службеном 

листу општине Прокупље.“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу,24.02.2017.године   

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                               Дејан Лазаћ с.р. 
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11 
На основу члана 59.Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник 

РС''бр. 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље за 2017. годину 

 

 

I  Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље 

за 2017. годину,  бр. 916 од 13.02. 2017.године, који је донео Надзорни 

одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: ЈКП'' HAMMEUM''Прокупље, Одељењу за 

урбанизам и стамбено комуналне делатности и грађевинарство и Архиви 

СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу,  24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Дејан Лазић с.р. 
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12 
На основу члана 61.Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник 

РС''бр. 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02.2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА 

ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље 

 

 

I  Даје се сагласност на Програм субвенција ЈКП''HAMMEUM'' Прокупље 

за , бр. 917 од 13.02. 2017.године, који је донео Надзорни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: ЈКП'' HAMMEUM''Прокупље, Одељењу за 

урбанизам и стамбено комуналне делатности и грађевинарство и Архиви 

СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу,  24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Дејан Лазић с.р. 
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13 
На основу члана 59.Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник 

РС''бр. 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

 

 

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за урбанизам и уређење 

општине Прокупље за 2017.годину, бр. 56 од 12.01.2017.године, који је 

донео Надзорни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

IV Решење доставити: ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, 

Одељењу за урбанизам и стамбено комуналне делатности и 

грађевинарство и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Дејан Лазић с.р. 
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14 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА TУРИСТИЧКО 

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на План рада Туристичко спортске организације за 

2017.годину бр.01/01-27 од 19.01.2017.године,који је донео Управни 

одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Туристичко спортској организацији,Одељењу за 

друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

 

Број:06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Дејан Лазић с.р. 
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15 
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ,,РАДЕ ДРАИНАЦ ,,ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Народне библиотеке ,,Раде Драинац,, 

за 2017.годину бр.18 од 11.01.2017.године,који је донео Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Народној библиотеци ,,Раде Драинац,,Одељењу за 

друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

 

Број:06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Дејан Лазић с.р. 
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16 
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ'' 

РАДИВОЈ УВАЛИЋ БАТА'' ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Дома културе ,,Радивој Увалић Бата,, 

за 2017.годину бр.56 од 01.02.2017.године,који је донео Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Дому Културе ,,Радивој Увалић Бата,,Одељењу за 

друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

 

Број:06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                         Дејан Лазић с.р. 
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17 
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014),  члана 28.Закона о култури(Службени гласник РС 

бр.72/09,13/16 и 30/16) и члана 32 Статута Општине Прокупље(  Службени 

лист општине Прокупље бр.7/08) , Скупштина општине Прокупље на 

седници одржаној дана 24.02.2017 године,донела је 

 

.   

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  ДОМА 

КУЛТУРЕ,,РАДИВОЈ УВАЛИЋ БАТА,,  

 

 

I Даје се сагласност на Статут Дома културе ,,Радивој Увалић Бата,, бр.57 

од 01.02.2017.године,који је донео Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Дому Културе ,,Радивој Увалић Бата ,, Одељењу за 

друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

  

 

 

Број:06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                                                                                      Дејан Лазић с.р. 

 

 

 

 



27. Фебруар 2017.год.                   Службени лист Општине Прокупље             Број: 2          страна  36 

 

18 
На основу члана 44. Закона о култури(''Сл.Гласник РС'' бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-исп), 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02.2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Народног музеја Топлице Прокупље 

за 2017.годину, бр. 72 од 13.02.2017.године, који је донео Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

IV Решење доставити: Народном музеју Топлице, Одељењу за  друштвене 

делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Дејан Лазић с.р. 
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19 
На основу члана 28. Закона о култури (Службени Гласник РС'бр. 

72/09,13/16 и 30/16) и члана 32. Статута општине Прокупље(''Сл.лист 

општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је:  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ 

 

 

I Даје се сагласност на Статут Народног музеја Топлице у Прокупљу, 

бр.36 од 26.01.2017.године, који је донео Управни одбор. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: Народном музеју Топлице Прокупље, Одељењу за 

друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу,  24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Дејан Лазић с.р. 
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20 
На основу члана 44. Закона о култури(''Сл.Гласник РС'' бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-исп), 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02.2017.године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНО 

ОБРАЗОВНОГ 

ЦЕНТРА ''ТОПЛИЦА'' ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Културно образовног центра 

''Топлица'' за 2017.годину, бр.68 од 30.01.2017.годину, који је донео 

Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Културно образовном центру ''Топлица'' Прокупље, 

Одељењу за друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Дејан Лазић с.р. 
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21 
На основу члана 28. Закона о култури (Службени Гласник РС'бр. 

72/09,13/16 и 30/16) и члана 32. Статута општине Прокупље(''Сл.лист 

општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је:  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ 

ЦЕНТРА 

''ТОПЛИЦА'' ПРОКУПЉЕ 

 

 

 

I Даје се сагласност на Статут Културно образовног центра ''Топлица'' 

Прокупље,  бр.69 од 30.01.2017.године, који је донео Управни одбор. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Културно образовном центру ''Топлица'' Прокупље, 

Одељењу за друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Дејан Лазић с.р. 
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22 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ТОПЛИЦА'' ПРОКУПЉЕ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад ''Топлица'' 

Прокупље за 2017.годину,  бр. 4205/16 од 29.12.2016.године, који је донео 

Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

IV Решење доставити: Центру за социјални рад ''Топлица'' Прокупље, 

Одељењу за  друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02. 2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Дејан Лазић с.р. 
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23 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НЕВЕН'' У ПРОКУПЉУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

 

 

I Даје се сагласност на годишњи План рада предшколске установе''Невен'' 

у Прокупљу за школску 2016/2017.годину, бр. 1308 од 15.09.2016.године, 

који је донео Управни одбор. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: ПУ''Невен'' Прокупље, Одељењу за друштвене 

делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Дејан Лазић с.р. 
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24 
На основу члана 44. Закона о култури(''Сл.Гласник РС'' бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-исп), 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02.2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''ТОПЛИЦЕ'' ПРОКУПЉЕ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива ''Топлице'' 

Прокупље за 2017.годину, бр. 02-65/17 од 30.01.2017.године, који је донео 

Управни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

IV Решење доставити: Историјском архиву'' Топлице'', Одељењу за  

друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Дејан Лазић с.р. 
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25 
На основу члана 28. Закона о култури (Службени Гласник РС'бр. 

72/09,13/16 и 30/16) и члана 32. Статута општине Прокупље(''Сл.лист 

општине Прокупље'' бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02.2017.године, донела је:  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА СТАТУТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''ТОПЛИЦЕ'' 

ПРОКУПЉЕ 

 

 

I Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута Историјског 

архива ''Топлице'' Прокупље, бр.01-60/17 од 30.01.2017.године, који је 

донео Уравни одбор. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Историјском архиву ''Топлице'' Прокупље, 

Одељењу за друштвене делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Дејан Лазић с.р. 
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26 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на Програм рада Дома здравља Прокупље за 

2017.годину, бр. 3917/1 од 30.12.2016.године, који је донео Управни 

одбор. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

IV Решење доставити: Дому здравља Прокупље, Одељењу за  друштвене 

делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02. 2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Дејан Лазић с.р. 
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27 
На основу члана 59.Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник 

РС''бр. 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени 

гласник РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине 

Прокупље(Сл.лист општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине 

Прокупље на седници одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2017.ГОДИНУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА БИЗНИС 

ИНКУБАТОР ЦЕНТРА Д.О.О. ПРОКУПЉЕ 

 

 

I Даје се сагласност на План рада за 2017.годину са финансијским планом 

и програмом субвенција Бизнис инкубатор центра д.о.о. Прокупље, бр. 

1/17 од 11.01.2017.године, који је донео Уравни одбор. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: Бизнис инкубатор центру д.о.о. Прокупље, 

Одељењу за урбанизам и стамбено комуналне делатности и 

грађевинарство и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу,  24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Лазић с.р. 
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28 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

 

I Даје се сагласност на План рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Прокупље бр. 217-1/2017-04 од 06.01.2017.године. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: Општинском штабу за ванреддне ситуације и 

Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02. 2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                Дејан Лазић с.р. 
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29 
На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6. 

Закона о ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС'' бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012). 

чл. 10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (,,Сл. гласник РС'' 

бр. 98/2010), члана 20. став 1. тачка 19., члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 32. Статута Општине Прокупље (,,Сл. Општине 

Прокупље'' бр. 7/8) Скупштина Општине Прокупље на седници одржаној 24.02. 2017. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

Члан 1. 

У решењу о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације (,,Службени 

лист Општине Прокупље'' бр. 17/2012, 3/2014, 8/2014 и 20/2016) у члану 1. додају се 

тачке 14, 15 и 16 које гласе: 

 

 14. Поставља се Владица Младеновић, помоћник председника општине 

Прокупље као члан штаба. 

 15.  Поставља се Иван Петровић, шеф службе за привреду, предузетништво и 

планирање Општинске управе општине Прокупље, као члан штаба. 

 16. Поставља се Никола Стојановић, секретар Општинског већа општине 

Прокупље, као члан штаба 

Члан 2. 

У осталом делу решење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

Прокупље (,,Сл. лист општине Прокупље'' бр. 17/2012, 3/2014, 8/2014 и 20/2016) остаје 

непромењено. 

Члан 3. 

Ово решење објавити у Службеном  листу општине Прокупље. 

 

Члан 4. 

Решење доставити: Владици Младеновићу, Ивану Петровићу, Николи 

Стојановићу и Општинском штабу за ванредне ситуације. 

 

Члан 5. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу 

општине Прокупље. 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Дејан Лазић с.р. 
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30 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  Не даје се сагласност на  ценовнок Porr-Werner&Weber – Prokuplje doo, 

бр. 3109 од 22.12.2016.године. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

 

IV Решење доставити: Porr-Werner&Weber – Prokuplje doo и Архиви СО-е 

Прокупље. 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02. 2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Дејан Лазић с.р. 
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31 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(Службени гласник 

РС''бр.129/07 и 83/2014) и члана 32. Статута општине Прокупље(Сл.лист 

општине Прокупље бр.7/08), Скупштина општине Прокупље на седници 

одржаној дана 24.02. 2017.године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ПРОКУПЉЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Црвеног крста Прокупље за 2016.годину, како 

је дат у тексту материјала. 

 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

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

 

 

IV Решење доставити: Црвеном крсту Прокупље, Одељењу за  друштвене 

делатности и Архиви СО-е Прокупље. 

 

 

Број: 06-9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Дејан Лазић с.р. 
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32 

На основу чл.32 Статута општине Прокупље (Службени лист општине Прокупље 

бр.7/08), чл.27 ст.10  Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 

24.02.2017.године, донела је : 

О Д Л У К У 

о прикупљању писмених понуда за преузимање испуњења  

Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године и  

Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године  

 

1.Расписује се јавни позив за прикупљање писмених понуда за закључење Уговора за 

преузимање испуњења Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 

21.05.2012.године и Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године, са 

почетном ценом уговореног износа од 514.816,81 ЕУ. 

 

2.Најповољнијем понуђачу утврђује се право да по испуњењу обавезе из 

Уговора о преузимању испуњења и уписа Општине Прокупље као носиоца права 

својине на непокретности коју чини Клуб Војске Србије у Прокупљу,ул.Ратка 

Павловића Ћићка број 83 и то објекат КН-2, укупне површине 1.615,25м2, постојећи на 

кат.пар.бр.2858 КО Прокупље-град, уписан у ЛН број 3705 КО Прокупље-град, са 

земљиштем под објектом и земљиштем које служи за редовну употребу објекта које 

чини кат.пар.бр.2858 КО Прокупље-град, површине 16а 77м2, а која је предмет 

Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године, стекне својину 

на наведеној непокретности, а што ће се регулисати уговором о преносу права својине. 

 

 3.Саставни део ове одлуке је текс јавног огласа за прикупљање писмених 

понуда. 

            4.Образује се комисија за спровођење ове одлуке у следећем саставу: 

                Никола Копривица-дипл.правник, председник комисије; 

                Данијела Рајић-дипл.економиста, члан комисије; 

                Мирослав Радосављевић-дипл.правник, члан комисије. 

 

 5. Текст огласа објавити у дневном листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике Србије и на сајту Општине Прокупље. 

 

 6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 7. Одлуку објавити у Службеном листу општине Прокупље  

 

Број: 06—9/2017-02 

У Прокупљу, 24.02.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Дејан Лазић с.р. 
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