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69.
На основу члана 26. став 2. и члана 60. став 4. Зако
на о јавној својини („Службени гласник РС”, број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17
и 95/18) и члана 44. став 1, тачка 21) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 10/19),
Општинско Веће општине Велика Плана на 155.
седници одржаној дана 31.03.2020. године донело је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
МОТОРНОГ ВОЗИЛА ОПШТОЈ
БОЛНИЦИ „СТЕФАН ВИСОКИ” У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Члан 1.
У циљу несметаног обављања послова здравствене
заштите становништва на територији оштина Велика
Плана и Смедеревска Паланка, Општој болници
„Стефан Високи” у Смедеревској Паланци даје се на
коришћење моторно возило – половни путнички ауто
мобил марке OPEL MERIVA, регистарских ознака,
VP 035 SF, власништво општине Велика Плана.
Члан 2.
Возило из члана 1. ове одлуке даје се на трајно
коришћење без накнаде Општој болинци „Стефан
високи” у Смедеревској Паланци.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Велика Плана
да са овлашћеним представником Опште болнице
„Стефан високи” у Смедеревској Паланци, закључи
уговор о давању на коришћење предметног возила.
Члан 4.
Ову одлуку доставити председнику општине
Велика Плана, начелнику Општинске управе општине
Велика Плана, документацији и архиви.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Међуопоштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 011-16/2020-II од 31. марта 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

70.
На основу члана 26. став 2. и члана 60. став 4.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС”,
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16,
113/17 и 95/18) и члана 44. став 1, тачка 21) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 10/19),
Општинско Веће општине Велика Плана на 155.
седници одржаној дана 31.03.2020. године донело је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
МОТОРНОГ ВОЗИЛА ДОМУ
ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН-БАНЕ
ЂОРЂЕВИЋ” У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
Члан 1.
У циљу несметаног обављања послова здравствене
заштите становништва на територији оштина Велика
Плана, Дому здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић” у
Великој плани, даје се на коришћење моторно вози
ло – половни путнички аутомобил марке WOLK
SWAGEN POLO, регистарских ознака VP 035 OH,
власништво општине Велика Плана.
Члан 2.
Возило из члана 1. ове одлуке дајe се на трајно
коришћење без накнаде Дому здравља „Др МиланБане Ђорђевић” у Великој Плани.
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општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Члан 3.
Велика Плана, број 820-15/2020-I од 31.03.2020.године
Овлашћује се председник општине Велика Плана
закључи Уговор о посебном линијском превозу здрав
да са овлашћеним представником Дома здравља
ствених радника у условима проглашеног ванредног
„Др Милан-Бане Ђорђевић” Велика Плана, закључи
стања са предузећем „Југопревоз“ из Велике Плане.
уговор о давању на коришћење предметног возила.
Члан 3.
Члан 4.
У циљу поступања надлежних органа општине
Ову одлуку доставити председнику општине Вели
Велика
Плана у условима проглашеног ванредног
ка Плана, начелнику Општинске управе општине Ве
стања,
закључењем
овог Уговора спроводе се мере
лика Плана, документацији и архиви.
Владе Републике Србије у циљу сузбијања епдемије
Члан 5.
корона вируса Covid 19.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
Члан 4.
објављена у „Међуопоштинском службеном листу
Посебан линијски превоз из члана 1 ове одлуке
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
трајаће за време ванредног стања на територији
Републике Србије.
Број: 011-17/2020-II од 31. марта 2020. године
Члан 5.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
објављена
у „Међуопштинском службеном листу
ПРЕДСЕДНИК
општина
Велика
Плана и Смедеревска Паланка.
Игор Матковић
Број:011-18/2020-II од 02.априла 2020.године
71.
На основу члана 29.Закона о одбрани („Службени
гласник РС“број 116/2007,88/2009-др.закон,104/2009др.закон, 10/2015 и 36/2018) и члана 44.Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“
број 10/19),
Општинско веће општине Велика Плана на 156.
седници одржаној дана 02. априла 2020.године,
донело је

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ТЕКСТ, САДРЖИНУ И
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
О УСЛУГАМА ПОСЕБНОГ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У
УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 1.
Даје се сагласност на текст и садржину Уговора о
посебном линијском превозу здравствених радника
на територији општине Велика Плана у условима
проглашеног ванредног стања.
Члан 2.
Овлашћује се начелник Општинске управе општине
Велика Плана да у складу са Уредбом о изменама и
допунама Уредбе за време ванредног стања у области
превоза путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“ број 31/20,36/20,38/20 и 39/20), оба
везном Инструкцијом о примени Уредбе о изменама
и допунама за време ванредног стања у области
превоза путника у друмском саобраћају и Наредбом

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

72.
На основу члана 7. и 44. став 1. тачка 22) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 10/19) и члана 7. Одлуке о установљавању приз
нања и награда општине Велика Плана („Међуоп
штински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 5/95 и 4/04),
Општинско веће општине Велика Плана, на 157.
седници одржаној 30. априла 2020. године, донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Признање општине Велика Плана за 2020 годину,
додељује се:
• Област: здравство
ДР ВАСКО ТОШИЋ, лекар Клинике за ургентну
хирургију Клиничког центра Србије у Београду
ДР АЛЕКСАНДАР ДАВИДОВИЋ, лекар Клинич
ког одељења за кардиоваскуларне болести Клиничко
болничког центра Звездара у Београду
- За професионално и лично залагање у збрињавању
и лечењу пацијената са теририторије општине Велика
Плана.
•

Област: образовање
СЛАВОЉУБ СТОЈАДИНОВИЋ, професор физич
ког васпитања из Старог Села
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- За испољену храброст и одлучност у ризичној
3. Настављају да теку сви рокови за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора из
ситуацији
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним
изборима и другим прописима који се примењују
• Област: култура и традиција
на изборе одборника у Скупштини општине Велика
КУД „ЂУРЂЕВДАН” Ново Село
Плана, и Роковником за вршење изборних радњи у
- за 10 година рада и постојања, као и за оживљавање
поступку избора за одборнике Скупштине општине
фолклора и очување културне традиције у свом месту
Велика Плана, расписаних за 26. април 2020. године
и општини
број 013-7/2020-III од 14. марта 2020. године.
• Област: пољопривреда
4. Изборна комисија општине Велика Плана ће
МЛАЂАН БАБИЋ, пољопривредни произвођач из
посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3.
овог решења у складу са новим датумом одржавања
Марковаца
избора из тачке 2. овог решења.
- за изузетне резултате и допринос разовју пољо
привредне производње
5. Ово решење доставити председнику Народне
скупштине и председнику Скупштине општине
2. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ
Велика Плана.
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
6. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
Паланка”.
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Број:011-19/2020-II
У Великој Плани, 30. априла 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

73.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11,
12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/2020), члана
100. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумаче
ње) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Вла
да уз супотпис председника Републике донела за
време ванредног стања и које је Народна скупштина
потврдила („Службени гласник РС“, број 65/2020),
Изборна комисија општине Велика Плана, на
седници одржаној 11. маја 2020. године у 13.00
часова, донела је

РЕШЕЊЕ

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4.
МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у
поступку избора за одборнике Скупштине општине
Велика Плана који су расписани 4. марта 2020.
године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21.
јуна 2020. године.

Паланка“.

Број: 013-9/2020-III
У Великој Плани, 11. маја 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Страхиња Павешковић

74.
На основу члана 100. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09 –
др.закон и 72/2009 - др. закон), члана 11. став 1. тачка
11) Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 10/19) и члана 6. Одлуке о оснивању
Фонда за заштиту животне средине општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 20/09),
Општинско веће општине Велика Плана, на 158.
седници одржаној 07. маја 2020. године, по прибав
љеној сагласности Министарства заштите животне
средине Републике Србије, број:4011-00-484/2020-02
од 23.04.2020. године, донело је

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Фонд за заштиту животне средине општине Велика
Плана основан је на основу члана 100. Закона о за
штити животне средине („Службени гласник РС”,
број 135/04 и 36/09), и члана 24. став 1. тачка 27., у
вези са чланом 11. став 1. тачка 11. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист

328. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 13, 15.5.2020. год.
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 10/2019) и члана 64. Закона о буџетском систему
Р.
Назив активности
Износ
(„Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10 и 101/10).
бр.
Заштита животне средине представља организа
1.
Годишње уништавање ларви
3.500.000,00
ционо предузимање мера и активности ради очувања
комараца (дезинсекција) на
и рационалног коришћења природних богатстава
територији целе општине
и радом створених вредности, као и спречавања и
2.
Подизање, одржавање, уна
450.000,00
отклањања штетних последица које угрожавају ове
пређење
и
опремање
зелених
вредности, здравље и живот људи.
и других јавних површина на
Оснивањем буџетског Фонда за заштиту животне
територији општине
средине створени су услови за финансирање програ
ма, пројеката и других активности у области очувања,
3.
Реализација програма уништа
200.000,00
одрживог коришћења, заштите и унапређења животне
вања амброзије на територији
(организовање и реализација
средине на територији општине Велика Плана.
контролисаних акција
Циљ Програма је да се свеобухватно сагледа про
чишћења терена запоседнутих
блем динамичке заштите животне средине на под
амброзијом, механичким или
ручју Општине Велика Плана, полазећи од садашњег
хемијским путем)
стања, узимајући у обзир правце и динамику развоја
наше општине, у циљу побољшања квалитета живо
4.
Санација и рекултивација
600.000,00
та, животног стандарда становника и животне среди
неуређених (дивљих) депонија
не уопште.
на територији општине
Надзор над спровођењем општинских одлука из
5.
Набавка опреме за сакупљање
300.000,00
области заштите животне средине врши комунална
отпада (типизиране стубне
инспекција и инспекција за заштиту животне средине.
канте за смеће)
Циљ инспекције није да кажњава, већ да најпре укаже
на постојећи проблем и да затражи од суграђана да
IV
проблем реше, ради побољшања квалитета живота,
животног стандарда становника и животне средине
Овај програм објавити у „Међуопштинском служ
уопште на подручју општине Велика Плана, као и да
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
својим саветодавним активностима допринесе поди
Паланка”.
зању свести грађана у смислу заштите и очувања
животне средине.
Број:110-7/2020-II
Програм је усклађен са стратешким циљевима раз
У Великој Плани, 07. маја 2020. године
воја, где је основни циљ свих активности да опш
тина Велика Плана буде еколошка општина у правом
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
смислу те речи. Општина Велика Плана путем
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
средстава јавног информисања,као и кроз систем
ПРЕДСЕДНИК
образовања и васпитања доприноси и јачању свести
Игор Матковић
становништва о значају заштите животне средине.
Оснивањем Фонда постиже се обезбеђивање фи
нансијских средстава неопходних за заштиту и уна
пређење животне средине, пре свега на локалном
нивоу.
Основни циљеви фонда су финансирање припреме
спровођења и развоја програма, пројеката и других
активности у области очувања, одрживог кориш
ћења,заштите и унапређења животне средине
II
Фонд за заштиту животне средине, у 2020. години
располаже са наведеним финансијским средствима:
Приходи
Укупно планирани приходи за 2020.
годину из буџета општине

Динара
5.050.000,00

III
Програмом коришћења средстава Фонда за 2020.
годину планиране су следеће активности:

бр. 13, 15.5.2020. год.

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

329. страна

330. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 13, 15.5.2020. год.

бр. 13, 15.5.2020. год.

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

331. страна

332. страна

ОДЛУКЕ

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 13, 15.5.2020. год.

САДРЖАЈ

69.

Одлука о давању на коришћење моторног возила Општој болници „Стефан Високи”
у Смедеревској Паланци............................................................................................................................. 325

70.

Одлука о давању на коришћење моторног возила Дому здравља „др Милан - Бане Ђорђевић”
у Великој Плани.......................................................................................................................................... 325

71.

Одлука о давању сагласности на текст, садржину и потписивање уговора о услугама посебног
линијског превоза здравствених радника у условима ванредног стања................................................ 326

72.

Одлука о додели признања Општине Велика плана за 2020. годину..................................................... 326

РЕШЕЊА

73.

Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике
Скупштине општине Велика Плана који су расписани 4. марта 2020. године..................................... 327

ДРУГА АКТА

74.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2020. годину......................... 327

Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације
Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године
Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,
тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка
840-8640-10. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка
- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Иван Петковић.

