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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LIV * Број 4 * 12. фебруар 2020 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
5.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 39/19 и 72/19) и члана
25. став 1. тачка 2) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19),
Скупштина општине Велика Плана на 38. седници
одржаној 12.02.2020. године донела је

ОДЛУКУ

О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се вршењу екстерне реви
зије завршног рачуна буџета општине Велика Плана
за 2019. годину (у даљем тексту: екстерна ревизија).
Члан 2.
Екстерну ревизију из члана 1. ове одлуке, уз
сагласност Државне ревизорне институције, обавиће
лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује речуноводство и ревизија.
Члан 3.
Избор лица из члана 2. ове одлуке извршиће се у
складу са одредбама закона којим се уређују јавне
набавке.
Поступак за избор лица из претходног става
спровешће Општинско веће општине Велика Плана,
као наручилац у складу са законом.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине Велика Плана
да са лицем из члана 2. ове одлуке, по спроведеном
поступку јавне набавке услуге екстерне ревизије из
члана 3. ове одлуке, закључи уговор о регулисању
међусобних односа у вези са обављањем послова
ревизије завршног рачуна буџета општине Велика
Плана за 2019. годину.

Члан 5.
Поступак из члана 3. став 2. ове одлуке обуставиће
се уколико је општина Велика Плана обухваћена
Програмом ревизије Државне ревизорске институције
за 2020. годину.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а
примењиваће се по добијању сагласности Државне
ревизорске институције.
Број: 011-7/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

6.
На основу члана 32 став 1 тачка 6), а у вези са чланом
20 став 1 тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 25
став 1 тачка 6), а у вези са чланом 11 став 1 тачка 11)
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 10/2019),
Скупштина општине Велика Плана на 38. седници
одржаној 12.02.2020. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
Члан 9 став 1 алинеја 1 Одлуке о Општинској управи
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 41/2008, 16/2009, 19/2010, 24/2013, 23/2015 и
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22/2016) мења се и гласи:”•Одељење за општу управу,
Члан 5.
заједничке послове и бесплатну правну помоћ;”.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
У алинеји 8 уместо интерпукцијског знака тачка
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
ставља се интерпукцијски знак тачка-запета.
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
После алинеје 8 додаје се нова алинеја 9 која
Број:011-8/2020-I
гласи:”•Служба за интерну ревизију.”
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
Члан 2.
У члану 10 речи: „Одељење за општу управу и за
једничке послове” замењују се речима:”Одељење за
општ у управу, заједничке послове и бесплатну прав
ну помоћ”.
У члану 10 после речи: „радне односе и израду рад
них верзија општих аката из области радних односа
запослених у Општинској управи,” додају се речи:”
одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне
правне помоћи и пружање бесплатне правне помоћи
у складу са законом којим се уређује бесплатна прав
на помоћ,”.
Члан 3.
У члану 11 став 1 речи: „Одељење за општу управу
и заједничке послове” замењују се речима:”Одељење
за општу управу, заједничке послове и бесплатну
правну помоћ”.
Члан 4.
После члана 19 додаје се нови члан 19а који гласи:
„Члан 19а
Служба за интерну ревизију (у даљем тексту:
Служба) врши послове провере примене закона и
поштовања правила интерне контроле; врши оцену
система интерних контрола у погледу њихове адек
ватности, успешности и потпуности; даје савете када
се уводе нови системи, процедуре и задаци; врши
ревизију начина рада који представља оцену посло
вања и процеса, укључујући и нефинансијске опе
рације у циљу оцене економичности, ефикасности
и успешности; успоставља сарадњу са екстерном
ревизијом; пружа саветодавне услуге које се састоје
од савета, смерница, обука, помоћи и других услуга
у циљу повећања вредности и побољшања процеса
управљања датом организацијом, управљања ризи
цима и контроле; доставља годишњи извештај о раду
Централној јединици у складу са законом; успос
тавља сарадњу са другим органима и обавља друге
послове у складу са законом.
Наведене послове Служба обавља код директних и
индиректних корисника буџетских средстава, јавних
предузећа чији је оснивач општина, правних лица чији
су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица
над којима општина има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или више од
50% гласова у управном одбору, других правних лица
у којима јавна средства чине више од 50% укупних
прихода остварених у претходној пословној години.”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

7.
На основу члана 189. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр.88/17, 27/18- др.закон), члана 50. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС“ бр. 18/10, 101/17, 113/17-др.закон), Правилника
о мерилима за утврђивање економске цене програма
васпитања и образовања у предшколским установама
(„Сл.гласник РС“ бр. 146/14) и члана 113. Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
број 10/19),
Скупштина општине Велика Плана на 38. седници
одржаној 12.02.2020. године доноси

ОДЛУКУ

О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“ ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се економска цена програ
ма васпитања и образовања у Предшколској уста
нови „Дечје царство” Велика Плана (у даљем тексту:
Предшколска установа) по детету у износу који
плаћају родитељи за реализацију програма васпи
тања и образовања детета узраста до пет и по година,
односно до почетка похађања припремног предшкол
ског програма, као и цена за реализацију припремног
предшколског програма у целодневном трајању,
и цена за реализацију припремног предшколског
програма у полудневном трајању и то за период од
01.01.2020.године до 31.12.2020.године.
Овом Одлуком утврђују се и корисници који су
ослобођени од обавезе плаћања.
Члан 2.
Утврђује се економска цена за реализацију програ
ма васпитања и образовања у Предшколској установи:
По детету:
• За целодневни боравак деце узраста до пет и по
година, односно до почетка похађања припремног
предшколског програма, у месечном износу од
19.900,00 динара

бр. 4, 12.02.2020. године
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• За реализацију припремног предшколског
реда рођења („Међуопштински службени лист
програма у целодневном трајању у месечном износу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр.
од 16.358,76 динара.
16/05,41/08 и 31/15).
Средства за наведено у ставу 5. овог члана обез
Члан 3.
беђују
се у буџету општине Велика Плана.
Најнижи износ економске цене коју плаћају
родитељи за боравак деце у васпитним групама цело
Члан 6.
дневног боравка узраста до пет и по година, односно
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
до почетка похађања припремног предшколског
Одлука о економској цени програма васпитања и обра
програма, у Предшколској установи утврђује се за:
зовања у Предшколској установи „Дечије царство“
• редовне кориснике.......................... 3.980,00 динара
Велика Плана број ( „Међуопштински службени лист
Члан 4.
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр.
Најнижи износ економске цене коју плаћају
5/19).
родитељи за боравак деце за реализацију припремног
предшколског програма у целодневном трајању у
Број: 011-9/2020-I
Предшколској установи утврђује се за:
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
• припремни програм на целодневном
боравку.................................................. 3.280,00 динара
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Цена коју плаћају родитељи за боравак деце за
ПРЕДСЕДНИК
реализацију припремног предшколског програма
Ненад Перић
у полудневном трајању у Предшколској установи
односи се на месечне трошкове ужине и износи:
• редовни корисници
(4 сата дневно)......................................... 980,00 динара
8.
Цена коју плаћају родитељи за боравак деце у
На основу члана 32. став 1. тачка 6), а у вези
васпитним групама мешовитог састава на пето
са чланом 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној
часовном боравку узраста од три до пет и по година
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07,
у Предшколској установи односи се на месечне
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 2. став
трошкове ужине и износи:
1. члана 4. став 3. и члана 13. Закона о комуналним
• редовни корисници
делатностима („Службени гласник РС“, број: 88/11,
(4 сата дневно)......................................... 980,00 динара
104/16 и 95/18), члана 113. Статута општине Велика
Члан 5.
Плана („Међуопштински службени лист општина
Родитељ, односно други законски заступник детета
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број: 10/19)
учествује у обезбеђивању средстава за остваривање
и члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на
делатности чији је оснивач јединица локалне
територији општине Велика Плана („Међуопштински
самоуправе, у складу са овом Одлуком.
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Од обавезе плаћања из става 1. овог члана, у
Паланка“, број: 8/15 и 55/18),
целодневном и полудневном трајању изузимају се
Скупштина општине Велика Плана доноси
следећи корисници: деца без родитељског старања,
деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и деца
из материјално угрожених породица, у складу са
прописима којима се уређује финансијска подршка
породици са децом.
Уколико корисници из става 2. овог члана не
испуњавају услове да се ослободе од обавезе плаћања
из става 1. овог члана у складу са прописима којима
се уређује финансијска подршка породици са децом,
ослободиће се од обавезе плаћања у складу са овом
Одлуком.
Средства за наведено у ставу 3. овог члана
обезбеђују се у буџету општине Велика Плана.
Корисници права на регресирање трошкова боравка
у Предшколској установи за дете трећег и сваког на
редног реда рођења изузимају се од обавезе плаћања
економске цене коју плаћају родитељи, а све у складу
са Одлуком о остваривању права на регресирање
дела трошкова боравка у предшколским установама
и основним школама за дете трећег и сваког наредног

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
У Одлуци о управљању јавним паркиралиштима на
територији општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка“ број: 6/17) у члану 31. став 1. после тачке 2)
додаје се тачка 2а) и гласи:
„2а) лица којима је решењем надлежног органа
утврђено најмање 70% телесног оштећења, као
и лица којима је утврђен потпуни губитак радне
способности;“
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 4, 12.02.2020. године
Скупштина општине Велика Плана донела је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број: 011-10/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

9.
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ „МАСУКА” ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Центра за
културу „Масука” Велика Плана за 2020. годину,
који је усвојио Управни одбор Центра за културу
„Масука” Велика Плана на седници одржаној дана
18.07.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-17/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

10.
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Јавне установе
Туристичка организација општине Велика Плана за
2020. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне
установе Туристичка организација општине Велика
Плана на седници одржаној дана 17.12.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-18/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

11.
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Библиотеке
„Радоје Домановић” Велика Плана за 2020. годину,
који је усвојио Управни одбор Библиотеке „Радоје
Домановић” Велика Плана на седници одржаној дана
11.12.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-19/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

бр. 4, 12.02.2020. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
117. страна
12.
II
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута опш
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
Паланка”.
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА
КУЛТУРЕ”ВЛАДА МАРЈАНОВИЋ”
СТАРО СЕЛО ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Дома
културе „Влада Марјановић” Старо Село за 2020.
годину, који је усвојио Управни одбор Дома културе
„Влада Марјановић” Старо Село на седници одржаној
дана 11.12.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-20/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

13.
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Центра за
социјални рад општине Велика Плана за 2020. годину,
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални
рад општине Велика Плана на седници одржаној
дана 14.01.2020. године.

Број: 02-21/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

14.
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР
МИЛАН – БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План рада Дома здравља
„др Милан – Бане Ђорђевић” Велика Плана за 2020.
годину, који је усвојио Управни одбор Дома здравља
„др Милан – Бане Ђорђевић” Велика Плана на
седници одржаној дана 16.12.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-22/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

15.
На основу члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),

118. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 4, 12.02.2020. године
17.
Скупштина општине Велика Плана донела је
На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним
РЕШЕЊЕ
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016)
и члана 24. став 1. тачка 9) Одлуке о промени статуса
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
Комуналне радне организације „Милош Митровић”
ПРОГРАМ РАДА АПОТЕКЕ „MEDу Јавно комунално предузеће „Милош Митровић”
ICA” ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020.
Велика Плана („Међуопштински службени лист
ГОДИНУ
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 48/2016 – пречишћен текст),
I
Скупштина општине Велика Плана на 38. седници
Даје се сагласност на Програм рада Апотеке „MED
одржаној
12.02.2020. године донела је
ICA” Велика Плана за 2020. годину, који је усвојио
Управни одбор Апотеке „MEDICA” Велика Плана на
седници одржаној дана 02.12.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-23/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

16.
На основу члана 24. став 1. тачка 9) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План рада Црвеног крста
Велика Плана за 2020. годину који је усвојио Управни
одбор Црвеног крста Велика Плана на седници
одржаној дана 30.12.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-24/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ МИТРОВИЋ”
ВЕЛИКА ПЛАНА О САЧИЊАВАЊУ
РЕПРОГРАМА СА ДУЖНИЦИМА
(БРОЈ: 62 ОД 10. ЈАНУАРА 2020.
ГОДИНЕ)
I
Даје се сагласност на Одлуку о сачињавању
репрограма са дужницима на име утрошене воде и
канализације за кориснике услуга Јавног комуналног
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана, коју је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Милош Митровић” Велика Плана, број:62 од
10.01.2020. године.
II
Саставни део овог решења је Одлука Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Милош Мит
ровић” Велика Плана, број:62 од 10.01.2020. године.
III
Oво решење и одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика
Плана објавити у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 02-25/2020-I
У Великој Плани 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

бр. 4, 12.02.2020. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

119. страна

120. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 4, 12.02.2020. године
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
18.
број 10/19),
На основу члана 136. Закона о општем управном
Скупштина општине Велика Плана, на 38. седници
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и
одржаној 12.02.2020. године донела је
95/18 – аутентично тумачење), члана 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
РЕШЕЊЕ
гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16
–др.закон и 47/18), члана 124. Закона о социјалној
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана
И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
25. став 1. тачка 10) Статута општине Велика Плана
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
(„Међуопштински службени лист општина Велика
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „МОРАВА”
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19),
ВЕЛИКА ПЛАНА
Скупштина
општине
Велика
Плана,
по
прибављеном мишљењу Управног одбора Центра
I
за социјални рад општине Велика Плана, број:551У Надзорни одбор Јавног предузећа за
3920 oд 20.11.2019. године и прибављеној претходној
водоснабдевање „Морава” Велика Плана (у даљем
сагласности Министарства за рад, запошљавање,
тексту: Надзорни одбор) именују се:
борачка и социјална питања Републике Србије,
1) Милош Лазић, дипломирани правник, пред
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту,
седник, представник оснивача – општине Смедеревска
број 119-01-351/2019-09 oд 15.01.2020. године, на 38.
Паланка;
седници одржаној 12.02.2020. године, донела је
2) Мика Момчиловић, дипломирани инжењер

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Именује се Драгана Грујић, дипломирани
социјални радник из Велике Плане, за директора
Центра за социјални рад општине Велика Плана,
почев од 13.02.2020. године.
2. Мандат именоване траје четири године, почев од
дана ступања на дужност.
3. Међусобна права, обавезе и одговорности
директора из тачке 1. диспозитива овог решења и
послодавца уредиће се уговором.
Уговор из става 1. ове тачке у име послодавца
закључиће Управни одбор Центра за социјални рад
општине Велика Плана.
4. Ово решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у
„Међуопштинском службеном листу општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”.
Број: 02-26/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

19.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним преду
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној само
управи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18) и члана 25. став 1. тачка 10) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени

пољопривреде, члан, представник оснивача – опш
тине Велика Плана;
3) Бобан Здравковић, дипломирани инжењер пре
храмбене технологије, члан, представник запослених.
II

Oво решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-27/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

20.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 и
54/11) и члана 21. Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19) члана
83. Пословника Скупштине општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 18/19),
Скупштина општине Велика Плана на 38. седници
одржаној 12.02.2020. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

1. У Изборну комисију општине Велика Плана
именују се:

бр. 4, 12.02.2020. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
121. страна
чине председник и најмање шест чланова које име
- за председника – Александра Обрадовић,
дипломирани правник, коју је предложила Српска
нује скупштина јединице локалне самоуправе, на
напредна странка;
предлог одборничких група у скупштини јединице
- за заменика председника – Радиша Исаиловић,
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника (став
дипломирани правник, кога је предложила Српска
1), да изборна комисија има секретара који учест
напредна странка;
вује у раду комисије без права одлучивања и кога
1) за члана – Јелена Мирковић, коју је предложила
именује скупштина јединице локалне самоуправе
Социјалистичка партија Србије;
- за заменика члана – Горан Милошевић, кога је
(став 3), да председник, чланови изборне комисије
предложила Социјалистичка партија Србије;
и њен секретар имају земенике (став 4) и да се за
2) за члана – Милан Ћевап, кога је предложила
председника, заменика председника, секретара и
Социјалистичка партија Србије;
заменика секретара изборне комисије именује лице
- за заменика члана – Марија Лазић, коју је
које је дипломирани правник (став 5).
предложила Социјалистичка партија Србије;
Чланом 13. став 3. и 4. наведеног закона прописано
3) за члана – Милош Вељковић, кога је предложила
је
да ниједна политичка странка или страначка коали
Српска напредна странка;
- за заменика члана – Марко Милић, кога је
ција не може имати више од половине чланова у
предложила Српска напредна странка;
сталном саставу органа за спровођење избора, као и
4) за члана – Драган Цветковић, кога је предложила
да у решењу о именовању председника и чланова ог
Српска напредна странка;
рана за спровођење избора, поред личног имена пред
- за заменика члана – Миодраг Радојковић, кога је
седника, односно члана, мора бити наведена његова
предложила Српска напредна странка;
политичка припадност или назив страна, односно
5) за члана – Страхиња Павешковић, кога је
страначке коалиције на чији предлог је именован.
предложила Српска напредна странка;
- за заменика члана –Зорица Максимовић, коју је
Полазећи од наведених одредби, као и закључка Ко
предложила Српска напредна странка;
мисије за избор, именовања и мандатно-имунитетска
6) за члана – Радосав Динчић, кога је предложила
питања Скупштине општине Велика Плана (037 Број:
Демократска странка Србије;
службено/2020-I од 23.01.2020. године), а у складу
- за заменика члана – Радоје Марјановић, кога је
са предлозима овлашћених представника Изборних
предложила Демократска странка Србије;
листа чији су кандидати изабрани за одборнике у
7) за члана – Јелица Милићевић, коју је предложила
Скупштини општине Велика Плана, одлучено је као
Демократска странка Србије;
- за заменика члана – Новица Ристић, кога/ју је
у диспозитиву овог решења.
предложила Демократска странка Србије;
8) за члана – Весна Илић, коју је предложила Група
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
грађана „За наш град и наша села”;
решења допуштена је жалба Управном суду –
- за заменика члана – Александар Томовић, кога је
Одељење у Београду у року од 24 часа од доношења
предложила Демократска странка;
решења.
- за секретара – Горан Тасић, дипломирани правник;
- за заменика секретара – Владимир Станић,
дипломирани правник.
Број: 02-28/2020-I
3. Ово решење је коначно.
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
4. Даном именовања председника, секретара и
чланова Изборне комисије општине Велика Плана и
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
њихових заменика из тачке 1. диспозитива овог реше
ПРЕДСЕДНИК
ња, досадашњем председнику, секретару и члановима
Ненад Перић
Изборне комисије општине Велика Плана и њиховим
заменицима, који су именовaни решењем Скупштине
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
21.
број 2/16), престаје мандат.
На основу члана 44. став 1. тачка 11), Статута
5. Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
општине
Велика Плана („Међуопштински службени
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
Паланка”.
број 10/19) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
Образложење
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Одредбом члана 14. Закона о локалним изборима
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/08, 22/13 и
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 и 54/11)
16/19),
прописано је да изборну комисију у сталном саставу

122. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 4, 12.02.2020. године
У састав Анкетне комисије бирају се одборници
Општинско веће општине Велика Плана на 147.
Скупштине општине, чланови Општинског већа,
седници одржаној 04.02.2020. године донело је
представници органа и организација (Општинска
РЕШЕЊЕ
управа, Центар за социјални рад, основне и средње
школе, Полицијска станица, Дом здравља, Основни
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
суд и тужилаштво) и други научници и стручњаци.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНAMA
Овлашћује се Општинско веће општине Велика
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
Плана да у складу са одредбама тачке 3. овог закључка
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
именује председника и чланове Анкетне комисије у
I
року од 3 дана од дана доношења овог закључка.
4. Обавезује се Анкетна комисија да у року од месец
Даје се сагласност на Правилник о измени
дана
поднесе Извештај Скупштини општине Велика
Правилника о организацији и систематизацији
Плана
о прибављеним чињеницама са предлогом
послова који је донео директор Предшколске
мера
за
спровођење истог.
установе „Дечје царство” Велика Плана, број: 286 од
Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања
29.01.2020. године.
о
његовом
извештају на седници Скупштине општине
II
Велика Плана.
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
а објавиће се у „Међуопштинском службеном листу
Паланка”.
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
02-13/2020-II од 4. фебруара 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

22.
На основу члана 85. Пословника Скупштине
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 18/19),
Скупштина општине Велика Плана на 38. седници
одржаној 12.02.2020. године донела је

ЗАКЉУЧАК

О ОБРАЗОВАЊУ
АНКЕТНЕ КОМИСИЈЕ

1. Скупштина општине Велика Плана образује
Анкетну комисију у циљу сагледавања свих релевант
них чињеница везаних за истраживање вршњачког
насиља међу децом и младима, посебно узрока који
до њега доводе, као и нарушавање јавног реда и мира
на територији општине Велика Плана.
2. Именована комисија посебно се обавезује да, у
складу са чланом 85. став 6. Пословника Скупштине
општине Велика Плана, затражи од свих релевантних
институција извештаје, неопходне податке, обавеш
тења, као и да прибави потребне изјаве појединаца,
а све у циљу креирања што потпунијег извештаја
дефинисаног тачком 4. овог закључка.
Анкетна комисија не може да врши истражне и
друге судске радње.
3. Анкетна комисија има председника и најмање
шест чланова.

Број: 037-66/2020-I
У Великој Плани, 12. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

бр. 4, 12.02.2020. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

123. страна

124. страна

ОДЛУКЕ

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 4, 12.02.2020. године
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