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58.
На основу члана 39. Закона о смањењу ризика и 

управ љању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник 
РС”, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) на предлог 
Опш тинског штаба за ванредне ситуације број 820-
7/2020-II, од 16.03.2020. године, Председник општине 
Велика Плана, дана 16.03.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

1. На основу одлуке о проглашењу ванредног стања 
(„Сл. Гласник РС”, број 29/2020), а у циљу спречавања 
појаве и ширења болести изазване новим Корона 
вирусом (Ковид-19) проглашава се ВАНРЕДНА 
СИТУАЦИЈА на територији општине Велика Плана, 
почевши од 16.03.2020. године.

2. Издаје се наредба свим угоститељским објектима 
на територији општине Велика Плана за скраћење 
пословног радног времена од 8 до 18 часова, почев-
ши од 16. марта 2020. године. У угоститељским об-
јек тима током скраћеног радног времена у затво-
реним просторијама дозвољено је присуство највише 
педесет лица. О поштовању наредбе о скраћењу пос-
лов ног радног времена угоститељских објеката ста-
раће се Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Велика Плана и припадници Поли-
цијске станице Велика Плана.

3. Привредним субјектима који обављају делатност 
трговине издаје се наредба да своје пословање орга-
низују тако, да током радног времена у продајном 
објек ту не буде више од педесет особа, почевши од 
16. марта 2020. године.

4. Одељењу за инспекцијске послове општинске 
управе општине Велика Плана издаје се наредба за 
појачани надзор над свим објектима затвореног типа 
који примају више од 50 особа, почевши од 16. марта 
2020. године.

5. Спортском савезу општине Велика Плана издаје 
се наредба за прекид рада свих спортских клубова на 
територији општине Велика Плана, почевши од 16. 
марта 2020. године.

6. Туристичкој организацији општине Велика Плана 
издаје се наредба за прекид рада свих спортских 
објеката, почевши од 16. марта 2020. године.

7. Јавним установама из области културе издаје се 
наредба о прекиду свих манифестација, почевши од 
16. марта 2020. године.

8. Југопревозу Велика Плана д.о.о. издаје се наредба 
о редукцији превоза на градским и приградским 
линијама на територији општине Велика Плана, 
почевши од 16. марта 2020. године.

9. Повереницима и заменицима повереника цивил-
не заштите издаје се наредба о приправности и анга-
жовању на пословима заштите и спасавања, почевши 
од 16. марта 2020. године и то:

а) да евидентирају особе које у протеклих 14 дана 
и за све време трајања ванредног стања, долазе из 
земаља угрожених новим Корона вирусом;

б) да евидентирају особе којима је потребна помоћ 
у набавци основних животних намирница, а које због 
ванредног стања не би требало да напуштају своје 
домове;

в) да евидентирају особе слабијег материјалног 
стања, којима је потребна помоћ у набавци основних 
живот них намирница, а које због ванредног стања не 
би требало да напуштају своје домове.

10. Ради обезбеђивања несметаног рада субјеката 
од посебног значаја за заштиту и спасавање, издаје се 
наредба апотекама које имају објекте на територији 
општине Велика Плана, да пре стављања у промет 
дезин фекционих средстава, заштитних маски и 
хигијенских рукавица, без одлагања обавесте Штаб 
за ванредне ситуације општине Велика Плана ради 
опредељивања потребних количина ових заштитиних 
средстава.

11. ЈП „Путеви Србије” Београд као управљачу 
државних путева II A реда на територији општине 
Велика Плана и ЈКП „Милош Митровић” Велика 
Плана, као управљачу локалних путева и улица 
на територији општине Велика Плана, издаје се 
наредба о постављању дезобаријера на правцима из 
суседних општина и искључења са аутопута, као и на 
свратиштима (мотели, хотели, одморишта), почевши 
од 16.03.2020. године. Одељење за инспекцијске 
послове општинске управе општине Велика Плана 
вршиће контролу спровођења ове наредбе.

12. ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана издаје 
се наредба за дезинфекцију улица и тротоара сваког 
дана у периоду од 01.00 – 05.00 сати.

13. Издаје се наредба именованима и привредним 
субјектима регистрованим за обављање делатности 
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хотелијерства и угоститељства, трговине и јавног 
превоза, да санитарно-хигијенске мере подигну на 
највиши могући ниво у својим објектима и превозним 
средствима у којима се обавља велики проток грађана 
(дезо баријере, проветравање, дезинфекција металних 
површина, ...) у складу са мерама прописаним од 
стране Института за јавно здравље Србије „др Милан 
Јовановић Батут”.

14. Општина Велика Плана ће коришћењем сред-
става сталне буџетске резерве извршити набавку па-
кета помоћи лицима слабијег материјалног стања у 
са радњи са Црвеним крстом општине Велика Плана, 
Цен тром за социјални рад и повереницима цивилне 
заштите.

15. Непоступање по наредбама издатим у овој 
одлуци подлеже кривичној одговорности, у складу са 
чланом 248. Кривичног законика.

16. За све информације, питања, пружања неопходне 
помоћи и пријаве за непоштовање наредби издатих у 
овој одлуци, доступан је контакт телефон Штаба за 
ванредне ситуације општине Велика Плана, 026/516-
206 и 026/516-216.

17. Одлука о проглашењу ванредне ситуације ће 
трајати до постојања опасности по становништво, 
односно до укидања ванредног стања.

18. Одлуку доставити Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије-Сектору за ванредне ситу-
а ције, Повереницима цивилне заштите, Спортском 
савезу општине Велика Плана, Општинској управи 
опш тине Велика Плана, Туристичкој организацији 
опш тине Велика Плана, Југопревозу Велика Плана 
доо, апотекама на територији општине Велика Пла-
на, трговинским предузећима, ЈП ”Путеви Ср бије” 
Београд, ЈКП ”Милош Митровић” Велика Пла-
на, установама културе, Центру за социјални рад, 
Црвеном крсту општине Велика Плана, докумен-
тацији и архиви.

19. Одлуку објавити у „Међуопштинском служ-
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка” и на званичној интернет страни општине 
Велика Плана.

Број: 011-13/2020-II
У Великој Плани, 16.03.2020. године

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

59.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично 
тумачење), члана 100. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 
– аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама 

за време ванредног стања („Службени гласник РС“, 
број 31/2020),

Изборна комисија општине Велика Плана, на 
седници одржаној 16. марта 2020. године, у 17.00 
часова, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ 

РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА, 
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ  

2020. ГОДИНЕ
1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу 

избора за одборнике Скупштине општине Велика 
Плана, расписаних за 26. април 2020. године, док важи 
Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС“, број 29/2020).

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 
решења, утврђени Законом о локалним изборима, 
Законом о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“ бр. 35/2000, 57/2003 – Одлука УС РС, 
72/2003- други закон, 18/2004, 85/2005 – други закон, 
101/2005 – други закон, 104/2009 – други закон, 
28/2011 – Одлука УС РС, 36/2011 и 12/2020), Законом 
о jединственом бирачком списку („Службени 
гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и Упутством за 
спровођење избора за народне посланике Народне 
скупштине, расписаних за 26. април 2020. године 
(„Службени гласник РС“, број 20/2020).

3. Нови рокови за вршење изборних радњи 
у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Велика Плана биће утврђени у 
складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи које ће бити установљено одлуком о престанку 
ванредног стања, када се за то стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку 
спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на 
правној снази.

5. Ово решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка“.

Број: 013-8/2020-III
У Великој Плани, 16. марта 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Страхиња Павешковић

60.
На основу члана 56. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16, 
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113/17, 95/18 и 113/17 – др.закон), члана 2. став 1. 
тачка 13) и члана 31. Одлуке о Општинском већу 
општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, 
број 41/08, 22/12 и 16/19),

Општинско веће општине Велика Плана на 154. 
седници одржаној 16.03.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Горану Тасићу, дипломираном правнику из 

Велиике Плане, продужава се статус вршиоца 
дужности начелника Општинске управе општине 
Велика Плана до постављења начелника Општинске 
управе општине Велика Плана на основу јавног 
конкурса за попуњавање положаја, а најдуже до 
шест месеци од дана продужења статуса вршиоца 
дужности начелника Општинске управе.

2. Вршиоцу дужности начелника Општинске 
управе општине Велика Плана продужава се статус 
почев од 16. марта 2020. године.

3. Вршиоцу дужности начелника Општинске управе 
општине Велика Плана, утврђује се коефицијент за 
обрачун и исплату плате у висини од 31,01.

4. Именованом се утврђује плата применом 
основице за обрачун плате, утврђеног коефицијента, 
додатка на основну плату у висини 0,4% од основне 
плате за сваку навршену годину рада остварену у 
радном односу у државном органу, органу аутономне 
покрајине, односно органу локалне самоуправе.

5. Ово решење је коначно.
6. Диспозитив решења објавити у „Међуопштинском 

службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”.

Број: 02-83/2020-II
У Великој Плани, 16. марта 2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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