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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014),
члана 2. став1. тачка 53) Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016)) и
члана 24. тачка 2. Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008)
Скупштина општине Велика Плана, доноси

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ

VI Укупно извршени текући расходи
и издаци ................................................ 935.637.162
VIIРазлика (V-VI) ........................................ 40.153.766
Разлика између укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака, у
износу од 40.153.766 дин. представља стање на рачуну буџета на дан 31. децембра 2016. године.
Члан 2.
У Билансу стања у консолидованом завршном
рачуну на дан 31. децембра 2016. године (Образац
1 – у хиљадама динара) утврђена је укупна актива у
износу од 1.614.489 хиљ. динара и укупна пасива у
износу од 1.614.489 хиљ. динара, као и ванбилансна
актива у укупном износу од 202 хиљ. динара и
ванбилансна пасива у укупном износу од 202 хиљ.
динара.

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупно остварени текући приходи и примања и
извршени расходи и издаци буџета општине Велика
Плана за 2016. годину, у хиљадама динара, износе:
I Укупно остварени текући приходи, примања и
пренета средства ................. 1.014.797 хиљ.динара
II Укупно извршени текући расходи
и издаци .................................. 973.814 хиљ.динара
III Разлика (I-II)............................. 40.983 хиљ.динара
IV Корекција....................................... 473 хиљ.динара
V Разлика (III-IV) салдо консолидованог
рачуна трезора ........................ 41.456 хиљ.динара.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци на рачуну буџета
(средства буџета) у завршном рачуну буџета општине
Велика Плана у 2016. години износе у динарима:
I Укупно остварени текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине ........ 919.020.146
II Укупно остварена примања од продаје
финансијске имовине ............................................ 0
III Пренета средства из претходне
године ..................................................... 56.770.782
IV Корекција вишка прихода ..................................... 0
V Укупно остварени текући приходи, примања и
пренета средства (I+II+III-IV) ............ 975.790.928

АКТИВА:
010000-Нефинансијска имовина у
сталним средствима
020000-Нефинансијска имовина у
залихама
110000-Дугорочна финансијска
имовина
120000-Новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности,
потраживања и краткорочни пласмани
130000-Активна временска
разграничења
ПАСИВА:
210000-Дугорочне обавезе
220000-Краткорочне обавезе
230000-Обавезе по основу расхода за
запослене
240000-Обавезе по основу осталих
расхода
250000-Обавезе из пословања
290000-Пасивна временска
разграничења
310000-Капитал

у хиљадама динара
1.144.770
16.067
237.053
59.783

156.816

120.494
11.618
18.139
15.407
74.400
26.367
1.264.410
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средстава
по
основу
Накнаде
за
промену
намене
321121-Вишак прихода и примања19.974
пољопривредног земљишта 18 хиљ.динара, у оквиру
суфицит
Буџетског фонда за пољопривредно земљиште,
321311-Нераспоређени вишак прихода
20.741
- средстава од давања у закуп пољопривредног
и примања из ранијих година
земљишта 2.548 хиљ.динара, у оквиру Буџетског
фонда за пољопривредно земљиште,
Члан 3.
- средстава по основу издавања у закуп непокретУ Билансу прихода и расхода у консолидованом
ности 754 хиљ.динара, месним заједницама,
завршном рачуну, у периоду од 1. јануара до 31.
- средстава по основу Посебне накнаде за заштиту
децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су (у
и унапређење животне средине 2.103 хиљ.динара, у
хиљадама динара):
оквиру Буџетског фонда за животну средину,
- средстава по основу прихода од новчаних казни
- Укупно остварени текући приходи
897.102
за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности
и примања од продаје нефинансијске хиљ.динара
саобраћаја
5.448 хиљ.динара, у складу са Програмом
имовине
за безбедност саобраћаја општине Велика Плана за
- Укупно извршени текући расходи
952.682
2016. годину,
и издаци за набавку нефинансијске
хиљ.динара
- наменских трансферних средства из буџета
имовине
Републике Србије 9.975 хиљ.динара, у оквиру Бироа
- Буџетски дефицит - кориговани
55.580 хиљ.
за хуманитарну делатност,
вишак прихода – буџетски дефицит
динара
- капитални трансфери од физичких и правних
- Кориговање вишка прихода и
96.686 хиљ.
лица 21 хиљ.динара, Општинској управи,
примања
динара
- средства по основу Накнаде за коришћење шума
* коригован за део нераспоређеног
37.557 хиљ.
53 хиљ.динара, Општинској управи,
вишка прихода и примања из ранијих
динара
- средства од употребе покретних и непокретних
година који је коришћен за покриће
ствари 1.776 хиљ.динара, Општинској управи,
расхода и издатака текуће године
- средства од откупа станова 18 хиљ.динара
Општинској управи,
* део новчаних средстава
147 хиљ.
- средства у износу од 1.948 хиљ.динара користиће
амортизације који је коришћен за
динара
набавку нефинансијске имовине
се за изградњу и одржавање путне инфраструктуре
преко ЈКП „Милош Митровић“,
* износ расхода и издатака
58.982 хиљ.
- средства у износу од 535 хиљада динара користиће
за нефинансијску имовину,
динара
индиректни буџетски корисници: МЗ Лозовик 15
финансираних из кредита
хиљада динара, МЗ Савановац 5 хиљада динара,
- Покриће извршених издатака из
21.132 хиљ.
Библиотека „Радоје Домановић“ 8 хиљада динара, ДК
текућих прихода и примања
динара
„Влада Марјановић“ 6 хиљада динара, ЦЗК „Масука“
- Вишак прихода и примања –
19.974 хиљ.
201 хољада динара, ЈУ ТСЦ „Велика Плана“ 158
суфицит
динара
хиљада динара и ПУ „Дечје царсатво“ 142 хиљада
динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит
Суфицит буџета износи 19.439 хиљада динара,
(консолидовани) из претходног става овог члана, у
суфицит индиректних корисника 535 хиљада динара,
износу од 19.974 хиљ. динара, преноси се у наредну
што је вишак прихода и примања – суфицит (консогодину и састоји се из вишка прихода и примања који
лидовани) 19.974 хиљ.динара.
је наменски опредељен по основу:
Члан 4.
- прихода од месног самодоприноса 4.596 хиљ.
динара, месним заједницама,
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
- приходиа од продаје роба и услуга буџетских
исказани су у следећим износима у Рачуну прихода и
корисника 390 хиљ.динара, месним заједницама,
примања, расхода и издатака:
ОПИС
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на фонд зарада
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге

Економска
класификација

УКУПНА СРЕДСТВА у динарима
897.102.086

711
712
713
714

487.637.974
364.273.918
341
92.594.530
22.236.955
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1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне
Остали непорески приходи
3. Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
4. Трансфери
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Трансфери
2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Набавка домаће финансијске имовине
Нето набавка нефинансијске имовине (8-5)
1. Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
2. Издаци за нефинансијску имовину (5)

716

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
I Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
1. Текући приходи
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8
II Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину
1. Текући расходи
2. Издаци за нефинансијску имовину
III Буџетски суфицит/дефицит (I-II)
Издаци за набавку финансијске имовине
IV Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
V Примања од продаје финансијске имовине
VI Примања од задуживања
VII Набавка финансијске имовине
VIII Отплата главнице дуга
IX Промена стања на рачуну (III+V-VII+VI-VIII)
X Нето финансирање (V-VII+VI-VIII-IX=-III)

екон класиф

742
743
(741, 745, 744)
(733 )

4
41
42
44
45
47
48+49
46
5

8.532.230
52.993.957
16.370.972
9.123.350
27.499.635
354.110
355.116.045
952.682.488
827.365.896
222.711.769
257.663.057
7.714.247
81.020.032
40.407.233
57.776.087
160.073.471
125.316.592

911

58.956.060

611

21.121.674
10.000
- 124.786.109
354.110
125.316.592

7

4
5
(7+8)-(4+5)

92
91
62
61
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укупна средства у
динарима

896.747.976
354.110
827.365.896
125.316.592
-55.580.402
10.000
-55.590.402
укупна средства
0
58.956.060
10.000
21.121.674
-17.756.016
55.580.402

бр. 10, 15.06.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
996. страна
Члан 5.
40.153.765,85 динара – средства на рачуну буџета
општине и
Средства која се налазе на рачуну буџета општине
1.302.212,87 динара – средства на наменским
на дан 31. децембра 2016. године и која се преносе
подрачунима, на рачунима индиректних буџетских
у наредну годину као вишак прихода, износе
40.153.765,85 динара и распоређују се следећим
корисника и осталих корисника јавних средстава:
корисницима:
* 560.769,02 динара - средства индиректних
- приход од месног самодоприноса 4.932.828,38
буџетских корисника (ПУ „Дечје царство“ 142.061,57
динара, месним заједницама,
динара, Туристичко спортски центар „Велика Плана“
- приходи од продаје роба и услуга буџетских
157.905,57 динара, ЦЗК „Масука“ 200.944,89 динара,
корисника 1.581.376,65 динара, месним заједницама,
Библиотека „Радоје Домановић“ 7.154,98 динара, ДК
- средства по основу издавања у закуп непокретности
„Влада Марјановић“ 5.555,05 динара, МЗ Лозовик
1.736.270,27 динара, месним заједницама,
15.448,11 динара, МЗ „Савановац“ 5.458,05 динара,
- наменска трансферна средства из буџета
МЗ Марковац 25.476,50 динара, МЗ Ново Село 764,30
Републике Србије 11.718.784,62 динара у оквиру
динара,
Бироа за хуманитарну делатност
* 326.270,00 динара – средства на наменском
- средства од употребе непокретности и покретних
подрачуну
Општинске управе,
ствари 8.523.403,41 динара, Општинској управи,
* 415.173,85 динара – средства осталих корисника
- средства у износу од 11.661.102,52 динара
јавних средстава.
користће се:
1.000.000,00 динара за проширена права преко
Члан 6.
Центра за социјални рад,
У Извештају о капиталним издацима и примањима
1.300.000,00 динара за капитално и текуће
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године
одржавање и изградњу код месних заједница и
(Образац 3 – у хиљадама динара), утврђена су укупна
9.361.102,52 динара за капитално одржавање и
примања (класа 8 и 9) у износу од 59.310 хиљ. динара
изградњу путне инфраструктуре преко ЈКП „Милош
и укупни издаци (класа 5 и 6) у износу од 146.448
Митровић“.
хиљ. динара.
Мањак примања у износу од 87.138 хиљ. динара
Неутрошена средства на дан 31.12.2016. године на
покривен је делом из текућих прихода и делом из
консолидованом рачуну трезора износе 41.455.978,72
динара, која се преносе у наредну годину и то:
пренетих неутрошених средстава из ранијих година.
ОзнаБрој
ка ОП конта
3001
3002
800000
3003
3010
3017
3020
3027

810000
820000
830000
840000
900000

3028
3029
3067
3068

910000
911000

3069
3070
3075
3085
3087
3089
3091

510000
511000
512000
513000
514000
515000
520000

500000

Опис
ПРИМАЊА (3002-3027)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(3003+3010+3017+3020)
ПРИМАЊА ОС ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004+3006+3008)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011+3013+3015)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ(3021+3023+3025)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (3028+3047)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029+3039)
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА(од 3030 до 3038)
ИЗДАЦИ (3068+3114)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(3069+3091+3100+3103+3111)
ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070+3075+3085+3089)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)
ЗАЛИХЕ (3092+3094+3098)

Износ у хиљадама динара
59.310
354
354

58.956
58.956
58.956
146.448
125.316
112.606
104.994
6.648
159
398
407
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3100
3103
3114

530000
540000
600000

3115
3116
3140
3141
3163

610000
611000
620000
621000
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ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104+3106+3108)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (3115+3140)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116+3126+3134+3138)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141+3151+3160)
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)
МАЊАК ПРИМАЊА (3067-3001)

12.710
21.132
21.122
21.122
10
10
87.138

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4 – у хиљадама
динара) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 957.412 хиљ. динара, укупни кориговани новчани
одливи у износу од 975.562 хиљ. динара, салдо готовине на почетку године у износу од 59.606 хиљ. динара и
салдо готовине на крају године у износу од 41.456 хиљ.динара.
ОзнаБрој
ка ОП конта
4001
4002
700000
4106
800000
4131

900000

4171
4172
4340

400000
500000

4386

600000

4435
4436
4437
4439
4442

Опис
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002+4106+4131)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ(4003+4047+4057+4069+4094+4099+4103)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(4108+4110+4112)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172+4340+4386)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173+4195+4240+4255+4279+4292+4308+4323)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИ
НУ(4341+4363+4372+4375+4383)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (4387+4412)
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171-4001)
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ
(4001+4438)
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ
(4171+4440+4441)
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436+4437+4439)

Износ у хиљадама динара
956.058
896.748
354
58.956
973.814
827.366
125.316
21.132
17.756
59.606
957.412
975.562
41.456

Члан 8.
У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5 у хиљадама
динара), утврђена је укупна разлика у износу од 17.756 хиљ. динара, између укупних прихода и примања у износу
од 956.058 хиљ.динара и укупних расхода и издатака у износу од 973.814 хиљ.динара.
(У хиљадама динара)
Ознака ОП

Број
конта

5001

5002

700000

Опис

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ(5002+5106)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003+5047+5057+5069
+5094+5099+5103)

Планирани приходи и примања/
расходи и издаци
1.098.021

1.085.521

Остварени приходи и примања/
расходи и издаци
897.102

896.748

бр. 10, 15.06.2017. године
5106

800000

5131

900000

5171
5172
5173

400000

5341

500000

5387

600000

5435
5436
5437
5439
5440

900000

5441

600000

5442
5443
5444
5445
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5107+5114+5121+5124)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132+5151)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001+5131)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174+5196+5241+5256+528
0+5293+5309+5324)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5342+5364+5373+5376+5384)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5388+5413)
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172+5387)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5172)
Мањак прихода и примања- буџетски
дефицит(5437-5436)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)
ВИШАК ПРИМАЊА (5440-5441)
МАЊАК ПРИМАЊА (5441-5440)
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435)
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

998. страна

12.500

354

75.000

58.956

1.173.021
1.198.558

956.058
952.682

1.028.648

827.366

169.910

125.316

25.510

21.132

1.224.068
1.098.021

973.814
897.102

1.198.558

952.682

100.537

55.580

75.000

58.956

25.510

21.132

49.490
0
0
51.047

37.824

Члан 9.
Текућа буџетска резерва искоришћена је у износу од 20.292.875 динара
Стална буџетска резерва није коришћена у 2016. години.

17.756
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бр. 10, 15.06.2017. године
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Члан 14.
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
Завршни рачун буџета општине Велика Плана
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године;
Број: 011-50/2017-I
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016.
У Великој Плани, 15. Јуна 2017. године
године до 31.12.2016. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
ПРЕДСЕДНИК
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од
Ненад Перић
01.01.2016. године до 31.12.2016. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године;
6. Образложење одступања између одобрених
средстава и извршења за период 01.01.2016. до
31.12.2016. године (Прилог 1);
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу
на домаћЕм и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016.
до 31.12.2016. године (Прилог 2);
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до
31.12.2016. године (Прилог 3);
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне
године у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
(Прилог 4);
10. Извештај о реализацији средстава програма и
пројеката који се финансирају из буџета (Прилог 5),
а односе се на:
- субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама и приватним предузећима,
- нефинансијску иновину која се финансира из
средстава за реализацију Националног инвестиционог
плана,
- трошење наменских јавних прихода и сопствених
прихода;
11. Напомене о рачуноводственим политикама и
додатним анализама, образложењима и сравњивању
ставки извода и извештаја обухваћених завршним
рачуном (Прилог 6);
12. Извештај о излазним резултатима програмског
дела буџета (Прилог 7).
13. Извештаj екстерне ревизије о финансијским
извештајима (Прилог 8).
Члан 15.
Прилози 1-8 из члана 14. ове одлуке саставни су
део ове одлуке.
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине
Велика Плана за 2016. годину, заједно са Прилозима
за период 01. јануар – 31. децембар 2016. године
доставити Министарству финансија, Управи за
трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.
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159.
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажа
укључујући и деблокирање одвода
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
- одржавање хигијене на јавним површинама
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
(чишћење коловоза, тротоара и јавних - зелених
129/2007, 83/2014 –др. закон и 101/2016 – др.закон)
површина)
и члана 24. став 1. тачка 6. Статута општине Велика
- уређивање и одржавање паркова и вртова
Плана („Међуопштински службени лист општина
- послови чишћења, прања и пражњења уличних
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 39/2008),
канти за отпатке
- подизање, одржавање и нега јавних, зелених и
Скупштина општине Велика Плана на 13. седници
цветних површина и паркова
одржаној 15.06.2017. године доноси
- орезивање и вађење стабала са јавних површина
- сакупљање рециклабилног отпада из посуда
постављених на јавним површинама
ОДЛУКУ
санација
и рекултивација дивљих депонија,
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
комуналног и другог отпада
ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ
- гајење садног материјала и осталих вишегодишњих
ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
биљака
КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
- управљање и одржавање гробљима
- изградња гробница, рака и остале инфраструктуре
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ
на гробљима
ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН
- услуге сахрањивања и превоз покојника
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
- управљање, изнајмљивање и одржавање зелене,
ПРИМЕЊУЈЕ
робне и сточне пијаце
- пројектовање грађевинских и других објеката
Члан 1.
- изградња објеката или њихових делова нискоградње, груби грађевински радови и специфични
У Одлуци о дедељивању искључивог права јавним
радови нискоградње
предузећима којима је оснивач општина Велика Пла- изградња стамбених и нестамбених зграда и
на за обављање делатности на које се Закон о јавним
објеката
набавкама не примењује („Међуоштински службени
- изградња и одржавање путева и улица
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
- рушење и припремање градилишта
број: 3/2013), у члану 1., алинеја 1. брише се.
- завршни грађевинско-занатски радови
Досадашње алинеје 2,3 и 4, постају алинеје 1, 2 и 3.
- остали специфични грађевински радови
Члан 2.
- производња производа од бетона, цемента и гипса
Члан 2. брише се.
- извођење грађевинских радова на изградњи
Досадашњи чланови, 3,4,5, 6 и 7, постају чланови
електричних и телекомуникационих водова
2, 3, 4, 5 и 6.
- управљање простором за паркирање, друмским
моторним и прикључним возилима на уређеним и
Члан 3.
обележеним местима
Досадашњи члан 3. мења се и гласи:
- пратеће активности у вези са коришћењем (напла„Члан 3.
та и одржавање) паркиралишта и гаража
Додељује се Јавном комуналном предузећу „Ми- организовање друмског превоза терета.
лош Митровић“ из Велике Плане искључиво право
- архитектонске и инжињерске делатности;
на обављање следећих делатности:
- инжињерско испитивање и анализе:
- сакупљање , пречишћавање и дистрибуција воде
Обухвата пружање архитектонских и инжењерских
за потребе домаћинства и индустрије
услуга, пројектовање, израду планова, надзор
- дистрибуција воде цевоводом, возилом-цистерном
изградње, премеравање, картографију и слично.
или на други начин
- инвеститорски послови на изградњи и одржавању
- постављање цевних инсталација у зградама и
путева и улица на територији општине Велика
другим објектима
Плана;
- изградња, поправка и одржавање хидрограђевин- инвеститорски послови на одржавању и реконских објеката и цевних инсталација
струкцији тротоара и осталих јавних површина;
- сакупљање, транспорт и пречишћавање индус- инвеститорски послови на одржавању путева и
тријских комуналних и других отпадних вода као
улица у зимском периоду (зимска служба);
и кишнице
- инвеститорски послови на одржавању уличне
- пражњење и чишћење септичких јама , резервоара,
расвете;
шахтова и канализационих јама и одржавање
- инвеститорски послови на извођењу грубих
јавних тоалета
грађевинских радова и радова нискоградње;
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- инжењеринг послови у грађевинарству;
- инсталирање опреме за грејање као и остале
опреме у вези са грејањем.
- обављање геодетских послова за потребе урбанис- инвеститорски послови на изградњи и одржавању
тичког планирања, израда елабората геодетског
дистрибутивних гасоводних и топловодних
обележавања, израда геодетско-топографских
мрежа;
карата за потребе израде планских докумената и
- поправке гасоводних и топловодних објеката и
урбанистичко техничких докумената;
цевних инсталација;
- израда ситуационих решења за уређење јавних
- пројектовање гасоводних и топловодних и других
површина и свих категорија инфраструктурних
објеката;
објеката;
- постављање цевних гасоводних и топловодних
- вршење техничке контроле пројеката;
инсталација;
- израда пројеката инвестиционог одржавања;
инжењеринг
у области гасификације и топлифи- припрема тандера код изградње јавних и помоћних
кације;
објеката и уређења терена;
- вршење техничке контроле пројеката гасоводних
- техничко испитивање и анализа;
и топловодних пројеката;
- израда просторних планова (просторни план опшизрада
пројеката инвестиционог одржавања гасотине, просторни план подручја посебне намене);
водних
и топловодних објеката;”.
- израда урбанистичких планова (план генералне
регулације мањих насеља, план детаљне регулаЧлан 5.
ције);
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
- израда урбанистичких пројеката;
објављивања у „Међуопштинском службном листу
- израда пројеката парцелације и пројеката препаропштина Велика Плана и Смедеревска Паланка“
целације;
- израда и издавање урбанистичко-техничких услоБрој: 011-51/2017-I
ва на основу важеће планске документације за
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
потребе израде пројектне документације;
- израда и издавање услова парцелације за потребе
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
израде пројекта парцелације (препарцелације)
ПРЕДСЕДНИК
или спровођења парцелације;
Ненад Перић
- израда и издавање сагласности за постављање
комуналне инфраструктуре јавним површинама
којима управља ЈП „Плана“;
160.
- утврђивање услова за коришћење јавне површине
На основу члана 11.став 1.тачка 18. Закона о
и прикључке на јавну површину (улице) којима
финансирању локалне самоуправе („Службени гласуправља ЈП „Плана“;
ник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен
- израда и издавање обавештења везаних за статус
износ, 125/14-усклађен износ и 95/2015-усклађен
поједине катастарске парцеле у односу на важећу
износ), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној
планску документацију;
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/2014 - др.закон и 101/2016 – др.закон) и члана
- вршење стручног техничког надзора при изградњи
24. став 1. тачка 3. Статута Општине Велика Плана
објеката;
(„Међуопштински службени лист Општина Велика
- праћење и проучавање промена у простору и насеПлана и Смедеревска Паланка“, број 39/08),
љима општине.”.
Члан 4.
Досадашњи члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Додељује се Јавном комуналном предузећу „Градска топлана“ из Велике Плане искључиво право на
обављање следећих делатности:
- производња и дистрибуција паре и топле воде за
грејање и у друге сврхе;
- изградња цевовода за дистрибуцију топле воде и
изградња међусобно повезаних зграда и грађевина
које чине саставни део тог система
- постављање, доградња, адаптација, одржавање
и поправке инсталација за грејање у зградама и
другим грађевинама
- ископ канала за инсталационе радове

Скупштина општине Велика Плана на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Међуопштински службени лист општина Велика Плана
и Смедеревска Паланка“број 31 /2014 и 44/2016), у
члану 2. став 1. тачка 6. брише се.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
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„Члан 9.
Члан 7.
„Послове утврђивања, наплате и контроле локалОва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавних комуналних такси, осим таксе предвиђене
љивања у „Међуопштинском службеном листу Опшчланом 2.став 1. тачка 3. одлуке, врши Општинска
тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
управа – Пореско одељење (У даљем тексту: Пореско
одељење).
Број: 011-52/2017-I од 15. јуна 2017. године.
Послове покретања прекршајног поступка издавањем прекршајних налога врши Пореско одељење“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Члан 3.
Ненад Перић
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
„Комуналне таксе, осим таксе предвиђене чланом
2.став 1.тачка 3. одлуке, утврђују се решењем
Пореског одељења.“
Члан 4.
У члану 16. став 4. брише се.
Члан 5.
Члан 17. мења се и гласи:
„ Члан 17.
„Таксени обвезник - правно лице које Пореском одељењу не поднесе пореску пријаву, или је не поднесе
у року прописаном овом одлуком, или у пријави не
наведе податке односно наведе нетачне податке који
су од значаја за утврђивање висине таксене обавезе,
или у року пописаном одлуком не пријави насталу
промену која је од значаја за висину утврђене таксене
обавезе (члан 11.став 1, члан 12. став 1, и члан 14.став
1), казниће се новчаном казном у износу од 30.000,00
динара.
Таксени обвезник - предузетник које Пореском одељењу не поднесе пореску пријаву, или је не поднесе
у року прописаном овом одлуком, или у пријави не
наведе податке односно наведе нетачне податке који
су од значаја за утврђивање висине таксене обавезе,
или у року пописаном одлуком не пријави насталу
промену која је од значаја за висину утврђене таксене
обавезе (члан 11.став 1, члан 12. став 1, и члан 14.
став), казниће се новчаном казном у износу од
15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице које није
предузетник ако:
Пореском одељењу не поднесе пореску пријаву, или
је не поднесе у року прописаном овом одлуком, или
у пријави не наведе податке односно наведе нетачне
податке који су од значаја за утврђивање висине
таксене обавезе, или у року пописаном одлуком не
пријави насталу промену која је од значаја за висину
утврђене таксене обавезе (члан 11.став 1, члан 12.
став 1, и члан 14.став 1).“
Члан 6.
У ТАКСЕНОЈ ТАРИФИ, Таксени број 6. брише се.

161.
На основу члана 42. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
(„Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008
и 22/2013), а у вези са чланом 25. став 1. и чланом
53. став 1. тачка 11) Одлуке о усклађивању Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска
топлана” Велика Плана са Законом о јавним
предузећима („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
30/2016),
Општинско веће општине Велика Плана на 42.
седници одржаној 19.05.2017. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА” ВЕЛИКА
ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији
послова ЈКП „Градска топлана” Велика Плана који је
донео в.д. директора ЈКП „Градска топлана” Велика
Плана, број: 464 од 17.05.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
02-120/2017-II од 19. маја 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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162.
- Иван Цветковић, запослен у Црвеном крсту
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
Велика Плана – заменик члана
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,
83/14, 101/16) члана 39. став 1. тачка 5. и 85. Статута
Испред Центра за породични смештај деце и
општине Велика Плана („Међуопштински службени
усвојење Милошевац, Милошевац:
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
- Милица Лукић Момировић, директор Центра за
бр. 39/08), Решења о образовању Општинског коордипородични смештај деце и усвојење Милошевац
национог одбора за социјалну политику општине
- члан
Велика Плана („Међуопштински службени лист
- Андријана Пантовић, дипл. социјални радник општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр.
заменик члана;
13/06 и 32/12) и тачке 3. Решења о измени Решења о
образовању Општинског координационог одбора за
Испред Општинске управе Општине Велика Плана:
социјалну политику општине Велика Плана број 02Оливера Которчевић Ђокић, начелник Одељења
72/2006-II од 09.05.2017. године,
за друштвене делатности Општинске управе
Општине Велика Плана – члан
Председник oпштине Велика Плана доноси
- Миодраг Шкорић, начелник Одељења за привреду
и локално-економски развој Општинске управе
Општине Велика Плана - заменик члана
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ КООРДИНАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
1. У Општински координациони одбор за социјалну
политику - у даљем тексту Одбор (саветодавно тело
Председника Општине) Општине Велика Плана,
именују се за:
ПРЕДСЕДНИКА:
- Ненад Перић, председник Скупштине Општине
Велика Плана
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
- Жељко Рајић, заменик председника Општине
Велика Плана
ЧЛАНОВЕ И ЊИХОВЕ ЗАМЕНИКЕ:
Испред Центра за социјални рад Општине Велика
Плана:
- Александра Динић Ђулић, дипл. психолог- члан
- Јелена Јовановић Перић, дипл.социјални радник заменик члана;
Испред Дома здравља „Др Милан- Бане Ђорђевић“
Велика Плана:
- Дарко Рајић,виши мед. техничар - члан
- Сања Пешић, медицинска сестра - заменик члана;

Представници предшколског и школског образовања и васпитања:
- Бранислава Николић, психолог у Основној школи
„Свети Сава“ Велика Плана - члан
- Марија Старчевић, директор П.У. „Дечије
царство“ Велика Плана- заменик члана
Представници удружења грађана Општине Велика
Плана:
Испред Удружења „Воља за животом“ Велика
Плана
- Борјанка Јовановић - члан
- Душанка Ступар - заменик члана;
Испред Удружења „Коло српских сестара
Милошевац“, Милошевац
- Радица Марковић, председник удружења „Коло
српских сестара Милошевац“ - члан
- Весна Писаревић, секретар удружења „Коло
српских сестара Милошевац“ - заменик члана
Представници Канцеларије за младе Општине
Велика Плана:
- Дејан Томић, координатор Канцеларије за младе
Општине Велика Плана - члан
- Данијела Јовановић, сарадник Канцеларије за
младе Општине Велика Плана - заменик члана

Испред Националне службе за запошљавање –
испостава Велика Плана:
- Љиљана Илић, дипл. економиста - члан
- Биљана Спасојевић, дипл. инжињер организационих наука - заменик члана;

2. За обављање административно- техничких послова Одбора одређују се: Тијана Рајић и Наташа Спасојевић, референти Одељења друштвених делатности
Општинске управе општине Велика Плана.

Испред Црвеног крста општине Велика Плана:
- Златан Коруновић, секретар Црвеног крста Велика
Плана – члан

3. Задатак Одбора је да изради нацрт Стратегије
развоја социјалне заштите општине Велика Плана за
период 2018-2022. године.
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4. Даном ступања на снагу овог Решења престаје
дана од дана ступања на рад именованог директора,
да важи Решење број 02-92/2012-II од 14.11.2012.
као и да са именованим закључи уговор о раду.
године.
3. Ово решење је коначно.
5. Решење доставити именованима и архиви
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општинске управе општине Велика Плана.
Републике Србије” и „Међуопштинском службеном
листу општина Велика Плана и Смедеревска
Број:02-121/2017-II од 23.05.2017. године
Паланка”.
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
5. Ово решење доставити именованом, као и свим
ПРЕДСЕДНИК
кандидатима који су учествовали у поступку јавног
Игор Матковић
конкурса и објавити на интернет страници општине
Велика Плана www.velikaplana.rs.
163.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
Образложење
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007,
Правни основ за доношење решења садржан је у
83/2014 и 101/2016), члана 24. став 3. и члана 41. став
члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима којим
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
је прописано да надлежни орган јединице локалне
РС”, број 15/2016), члана 24. став 1. тачка 9) Статута
самоуправе припрема предлог акта о именовању
општине Велика Плана („Међуопштински службени
првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
усвајања органу јединице локалне самоуправе
број 39/2008), члана 51. Одлуке о промени статуса
надлежном за именовање директора јавног предузећа,
Комуналне радне организације „Милош Митровић”
док је чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
у Јавно комунално предузеће „Милош Митровић”
самоуправи и чланом 24. став 1. тачка 12) Статута
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општине Велика Плана прописано да Скупштина
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
општине Велика Плана, између осталог, именује и
број 48/2016 – пречишћен текст) и члана 46. став
разрешава директоре јавних предузећа.
1. Статута Јавног комуналног предузећа „Милош
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
Митровић” Велика Плана (број: 2660 од 17.11.2016.
јавних комуналних предузећа чији је оснивач опшгодине),
тина Велика Плана, сходно одлуци Скупштине општине Велика Плана о спровођењу јавног конкурса
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
за именовање директора јавних комуналних предуодржаној 15.06.2017. године, донела је
зећа чији је оснивач општина Велика Плана, број
011-18/2017-I од 22. фебруара 2017. године („Међуопштински службени лист општина Велика Плана
РЕШЕЊЕ
и Смедеревска Паланка”, број 1/2017), објављен је
у „Службеном гласнику Републике Србије”, број
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
17/2017 од 6. марта 2017. године, у „Међуопштинском
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
службеном листу општина Велика Плана и Смеде„МИЛОШ МИТРОВИЋ”
ревска Паланка”, број 1/2017 од 22. фебруара 2017.
ВЕЛИКА ПЛАНА
године, у дневном листу „Српски телеграф”, издање
од 9. марта 2017. године, као и на интеренет страници
1. Именује се Небојша Стојиловић, дипломирани
општине Велика Плана.
економиста из Велике Плане, на функцију директора
Рок за подношење пријава на оглас о јавном конЈавног комуналног предузећа „Милош Митровић”
курсу трајао је 30 дана од дана објављивања јавног
Велика Плана, на период од четири године, почев од
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”,
дана ступања на рад именованог.
дакле, до 5. априла 2017. године.
Јавним конкурсом у складу са чланом 52. Одлуке
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења
о промени статуса комуналне радне организације
заснива радни однос на одређено време и исти је
„Милош Митровић” у Јавно комунално предузеће
дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана
„Милош Митровић” Велика Плана, утврђено је да за
објављивања овог решења у „Службеном гласнику
директора може бити именовано лице које испуњава
Републике Србије”.
следеће услове:
Надзорни одбор Јавног предузећа је дужан да
1) да је пунолетно и пословно способно;
посебним актом утврди дан ступања на рад именова2) да има стечено високо образовање на основним
ног директора и да исти достави Скупштини општине
студијама у трајању од најмање четири године, одВелика Плана у року који не може бити дужи од три
носно на основним академским студијама у обиму
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од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
4) Бојан Савић, струковни инжењер електротехнике
и рачунарства – специјалиста електроенергетике из
студијама, мастер струковним студијама, специјаЛозовика.
листичким академским студијама или специјалистичПолазећи од обавезе оцењивања и рангирања канким струковним студијама;
дидата утврђене у члану 40. став 3. Закона о јавним
3) да има најмање пет година радног искуства на
предузећима, у вези са одредбама Уредбе о мерилима
пословима за које се захтева високо образовање из
за именовање директора јавног предузећа („Службени
претходне тачке;
гласник РС”, број 65/2016), Комисија је међу канди4) да има најмање три године радног искуства на
датима са Списка кандидата који испуњавају услове
пословима који су повезани са пословима јавног
за именовање, осим кандидата Бојана Савића, који се
предузећа;
у смислу одредбе члана 40. став 7. Закона о јавним
5) да познаје област корпоративног управљања;
предузећима, није одазвао позиву да учествује на
6) да има радно искуство у организовању рада и
усменој провери стручне оспособљености, знања и
вођењу послова;
вештина, спровела изборни поступак оцењивањем
7) да није члан органа политичке странке, односно
података из пријаве и доказа поднетих уз пријаву на
да му је одређено мировање у вршењу функције у
јавни конкурс и усменом провером на основу кога
органу политичке странке;
је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
стручно знање из делатности предузећа и знања из
шест месеци;
области организације и рада јавних предузећа и
9) да му нису изречене мере безбедности, у складу
система јавних и комуналних предузећа. О изборном
са законом којим се уређују кривична дела, и то:
поступку комисија је сачинила Записник о спрове(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
деном изборном поступку за избор директора Јавног
здравственој установи;
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
Плана, број 06-22/2017 од 21. априла 2017. године и
(3) обавезно лечење наркомана;
број 06-25/2017 од 22. априла 2017. године.
(4) обавезно лечење алкохоличара;
Након спроведеног изборног поступка, у коме су
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
кандидати оцењивани сходно Уредби о мерилима за
Комисија за спровођење конкурса за избор дирекименовање директора јавног предузећа („Службени
тора јавних комуналних предузећа чији је оснивач
гласник РС”, број 65/2016), Комисија је на седници
од 22. априла 2017. године, на основу члана 41. став
општина Велика Плана, образована решењем Скупш1. Закона о јавним предузећима, саставила ранг листу
тине општине Велика Плана, број 02-41/2017-I од
са највише три кандидата који су са најбољим резул22.02.2017. године („Међуопштински службени лист
татом испунили мерила за избор директора Јавног
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика
број 1/2017), по истеку рока за подношење пријава и
Плана, на основу бројчано исказаних резултата,
након прегледања и разматрања пристиглих пријава и
односно оцене стручне оспособљености коју је кандостављене документације уз исте, констатовала је да
дидат добио на основу увида у податке из пријаве
је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање
и просечне оцене Комисије добијене након усмене
директора Јавног комуналног предузећа „Милош
провере кандидата, и то:
Митровић” у Великој Плани, благовремено поднето
Редни Име и презиме кандидата
Број
шест пријава, од којих су четири пријаве потпуне и
број
бодова
исправне, а две пријаве је Комисија одбацила закључком као непотпуне и неисправне. На основу уви1.
Небојша Стојиловић
37,6
да у доказе о испуњености прописаних услова за
2.
Драган Божиловић
33,2
именовање директора приложених уз пријаве канида3.
Александар Рачић
23,2
та, Комисија је на седници од 10. априла 2017. године,
а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавНа основу достављене ранг листе кандидата
ним предузећима, саставила Списак кандидата који
за избор директора Јавног комуналног предузећа
испуњавају услове, односно међу којима се спроводи
„Милош Митровић” Велика Плана, број 037-203/2017
изборни поступак за именовање директора Јавног
од 22. априла 2017. године, и Записника о спрокомуналног предузећа „Милош Митровић” у Великој
веденом изборном поступку за избор директора ЈавПлани, и то:
ног комуналог предузећа „Милош Митровић” Велика
1) Небојша Стојиловић, дипломирани економиста
Плана, Општинска управа општине Велика Плана је
из Велике Плане;
припремила нацрт акта о именовању првог кандидата
2) Александар Рачић, дипломирани машински
са ранг листе за директора Јавног комуналног
инжењер из Велике Плане;
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана.
3) Драган Божиловић, дипломирани економиста из
Имајући у виду наведено, Општинско веће општине
Велике Плане и
Велика Плана је размотрило нацрт акта о именовању

бр. 10, 15.06.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1074. страна
директора Јавног комуналног предузећа „Милош
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је
Митровић” Велика Плана и утврдило предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика Плана и предложиРЕШЕЊЕ
ло је Скупштини општине Велика Плана да предлог
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
размотри и усвоји.
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
У складу са чланом 43. став 1. Закона о јавним
предузећима именовани кандидат дужан је да ступи
„ГРАДСКА ТОПЛАНА” ВЕЛИКА
на рад у року од осам дана од дана објављивања овог
ПЛАНА
решења у „Службеном гласнику Републике Србије” и
да о томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа,
1. Именује се Драган Божиловић, дипломирани
који ће, писаним путем обавестити Скупштину
економиста из Велике Плане, на функцију директора
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”
општине о датуму ступања, односно неступања на
Велика Плана, на период од четири године, почев од
рад именованог директора, као и донети одговарајући
дана ступања на рад именованог.
акт којим би се утврдио, односно констатовао дан
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења
почетка обављања функције, као и дан престанка
заснива
радни однос на одређено време и исти је
обављања функције од стране лица које је ту функцију
дужан
да
ступи на рад у року од осам дана од дана
обављало до момента ступања на рад новименованог
објављивања
овог решења у „Службеном гласнику
директора.
Републике Србије”.
У складу са напред наведеним, сагласно члану 41.
Надзорни одбор Јавног предузећа је дужан да
став 3. Закона о јавним предузећима и члана 24. став
посебним актом утврди дан ступања на рад именова1. тачка 9) Статута општине Велика Плана, одлучено
ног директора и да исти достави Скупштини општине
је као у диспозитиву овог решења.
Велика Плана у року који не може бити дужи од три
Решење о именовању директора коначно је,
дана од дана ступања на рад именованог директора,
сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним
као и да са именованим закључи уговор о раду.
предузећима.
3. Ово решење је коначно.
Против овог решења може се тужбом покренути
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана
Републике Србије” и „Међуопштинском службеном
пријема решења.
листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
5. Ово решење доставити именованом, као и свим
Број: 02-136/2017-I
кандидатима који су учествовали у поступку јавног
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
конкурса и објавити на интернет страници општине
Велика Плана www.velikaplana.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

164.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007,
83/2014 и 101/2016), члана 24. став 3. и члана 41. став
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/2016), члана 24. став 1. тачка 9) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008), члана 51. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска
топлана” Велика Плана са Законом о јавним предузећима („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 30/2016)
и члана 39. став 1. Статута Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана” Велика Плана (број: 842
од 09.11.2016. године),

Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у
члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима којим
је прописано да надлежни орган јединице локалне
самоуправе припрема предлог акта о именовању
првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради
усвајања органу јединице локалне самоуправе
надлежном за именовање директора јавног предузећа,
док је чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи и чланом 24. став 1. тачка 12) Статута
општине Велика Плана прописано да Скупштина
општине Велика Плана, између осталог, именује и
разрешава директоре јавних предузећа.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Велика Плана, сходно одлуци Скупштине општине Велика Плана о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана,
број 011-18/2017-I од 22. фебруара 2017. године
(„Међуопштински службени лист општина Велика
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Плана и Смедеревска Паланка”, број 1/2017),
директора Јавног комуналног предузећа „Градска
објављен је у „Службеном гласнику Републике
топлана” у Великој Плани, благовремено поднето
Србије”, број 17/2017 од 6. марта 2017. године, у
шест пријава, од којих су четири пријаве потпуне
„Међуопштинском службеном листу општина Велика
и исправне, а две пријаве је Комисија одбацила
Плана и Смедеревска Паланка”, број 1/2017 од 22.
закључком као непотпунe и неисправнe. На основу
фебруара 2017. године, у дневном листу „Српски
увида у доказе о испуњености прописаних услова
телеграф”, издање од 9. марта 2017. године, као и на
за именовање директора приложених уз пријаве
интеренет страници општине Велика Плана.
канидата, Комисија је на седници од 10. априла
Рок за подношење пријава на оглас о јавном
2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став
конкурсу трајао је 30 дана од дана објављивања
1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
кандидата који испуњавају услове, односно међу
Србије”, дакле, до 5. априла 2017. године.
којима се спроводи изборни поступак за именовање
Јавним конкурсом у складу са чланом 52. Одлуке о
директора Јавног комуналног предузећа „Градска
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног
топлана” у Великој Плани, и то:
предузећа „Градска топлана” Велика Плана са Зако1) Небојша Стојиловић, дипломирани економиста
ном о јавним предузећима, утврђено је да за дирекиз Велике Плане;
тора може бити именовано лице које испуњава сле2) Драган Божиловић, дипломирани економиста из
деће услове:
Велике Плане;
1) да је пунолетно и пословно способно;
3) Бојан Савић, струковни инжењер електротехнике
2) да има стечено високо образовање на основним
и рачунарства – специјалиста електроенергетике из
студијама у трајању од најмање четири године, одЛозовика и
носно на основним академским студијама у обиму
4) Александар Рачић, дипломирани машински
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
инжењер из Велике Плане.
студијама, мастер струковним студијама, специјалисПолазећи од обавезе оцењивања и рангирања
тичким академским студијама или специјалистичким
кандидата утврђене у члану 40. став 3. Закона о
струковним студијама;
јавним предузећима, у вези са одредбама Уредбе о
3) да има најмање пет година радног искуства на
мерилима за именовање директора јавног предузећа
пословима за које се захтева високо образовање из
(„Службени гласник РС”, број 65/2016), Комисија
претходне тачке;
је међу кандидатима са Списка кандидата који
4) да има најмање три године радног искуства на
испуњавају услове за именовање, осим кандидата
пословима који су повезани са пословима јавног
Бојана Савића, који се у смислу одредбе члана 40.
предузећа;
став 7. Закона о јавним предузећима, није одазвао
5) да познаје област корпоративног управљања;
позиву да учествује на усменој провери стручне
6) да има радно искуство у организовању рада и
оспособљености, знања и вештина, спровела изборни
вођењу послова;
поступак оцењивањем података из пријаве и доказа
7) да није члан органа политичке странке, односно
поднетих уз пријаву на јавни конкурс и усменом
да му је одређено мировање у вршењу функције у
провером на основу кога је ценила да ли и у којој
органу политичке странке;
мери кандидат поседује стручно знање из делатности
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
предузећа и знања из области организације и рада
шест месеци;
јавних предузећа и система јавних и комуналних
9) да му нису изречене мере безбедности, у складу
предузећа. О изборном поступку комисија је сачинила
са законом којим се уређују кривична дела, и то:
Записник о спроведеном изборном поступку за избор
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
директора Јавног комуналног предузећа „Градска
здравственој установи;
топлана” Велика Плана, број 06-23/2017 од 21.
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
априла 2017. године и број 06-24/2017 од 22. априла
(3) обавезно лечење наркомана;
2017. године.
(4) обавезно лечење алкохоличара;
Након спроведеног изборног поступка, у коме су
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
кандидати оцењивани сходно Уредби о мерилима за
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
именовање директора јавног предузећа („Службени
јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина
гласник РС”, број 65/2016), Комисија је на седници
Велика Плана, образована решењем Скупштине
од 22. априла 2017. године, на основу члана 41. став
општине Велика Плана, број 02-41/2017-I од 22.
1. Закона о јавним предузећима, саставила ранг
фебруара 2017. године („Међуопштински службени
листу са највише три кандидата који су са најбољим
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
резултатом испунили мерила за избор директора
број 1/2017), по истеку рока за подношење пријава и
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”
након прегледања и разматрања пристиглих пријава и
Велика Плана, на основу бројчано исказаних
достављене документације уз исте, констатовала је да
резултата, односно оцене стручне оспособљености
је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање
коју је кандидат добио на основу увида у податке из

бр. 10, 15.06.2017. године
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пријаве и просечне оцене Комисије добијене након
165.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
усмене провере кандидата, и то:
општине
Велика Плана („Међуопштински службени
Редни Име и презиме кандидата
Број
лист
општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број
бодова
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
1.
Драган Божиловић
36,0
доноси
2.
Небојша Стојиловић
35,2
РЕШЕЊЕ
3.
Александар Рачић
21,4
На основу достављене ранг листе кандидата за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана” Велика Плана, број 037-204/2017 од
22. априла 2017. године и Записника о спроведеном
изборном поступку за избор директора Јавног комуналог предузећа „Градска топлана” Велика Плана,
Општинска управа општине Велика Плана је припремила нацрт акта о именовању првог кандидата са
ранг листе за директора Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана” Велика Плана.
Имајући у виду наведено, Општинско веће општине
Велика Плана је размотрило нацрт акта о именовању
директора Јавног комуналног предузећа „Градска
топлана” Велика Плана и утврдило предлог решења
о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана” Велика Плана и предложило
је Скупштини општине Велика Плана да предлог
размотри и усвоји.
У складу са чланом 43. став 1. Закона о јавним
предузећима именовани кандидат дужан је да ступи
на рад у року од осам дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије” и
да о томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа,
који ће писаним путем обавестити Скупштину општине о датуму ступања, односно неступања на рад
именованог директора, као и донети одговарајући
акт којим би се утврдио, односно констатовао дан
почетка обављања функције, као и дан престанка
обављања функције од стране лица које је ту функцију
обављало до момента ступања на рад новименованог
директора.
У складу са напред наведеним, сагласно члану 41.
став 3. Закона о јавним предузећима и члана 24. став
1. тачка 9) Статута општине Велика Плана, одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Против овог решења може се тужбом покренути
спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана
пријема решења.
Број: 02-137/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЈКП „МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду ЈКП „Милош Митровић”
Велика Плана за 2016. годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП „Милош Митровић” Велика
Плана на седници одржаној дана 01.03.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-138/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
166.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
доноси

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА” ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду ЈКП „Градска топлана”
Велика Плана за 2016. годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана” Велика
Плана на седници одржаној дана 28.04.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-139/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
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бр. 10, 15.06.2017. године
167.
II
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеопштине Велика Плана („Међуопштински службени
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
Паланка”.
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
доноси
Број: 02-141/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „МОРАВА”
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду Јавног предузећа за
водоснабдевање „Морава” Велика Плана за 2016.
годину, који је усвојио Управни одбор Јавног
предузећа за водоснабдевање „Морава” Велика
Плана на седници одржаној дана 19.04.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

169.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
доноси

II

РЕШЕЊЕ

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

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РАДУ БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ
ДОМАНОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ

Број: 02-140/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

168.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
доноси

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „МАСУКА”
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Усваја се Извештај о раду Библиотеке „Радоје Домановић” Велика Плана за 2016. годину, који је усвојио
Управни одбор Библиотеке „Радоје Домановић”
Велика Плана на седници одржаној дана 28.03.2017.
године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-142/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

I
Усваја се Извештај о раду Центра за културу
„Масука” Велика Плана за 2016. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за културу „Масука”
Велика Плана на седници одржаној дана 21.04.2017.
године.

170.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,

бр. 10, 15.06.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1078. страна
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
172.
доноси
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
РЕШЕЊЕ
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008), Скупштина општине Велика Плана доноси
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О

РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ „ВЛАДА
МАРЈАНОВИЋ” СТАРО СЕЛО
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду Дома културе „Влада
Марјановић” Старо Село за 2016. годину, који је
усвојен на седници Управног одбора Дома културе
„Влада Марјановић” Старо Село одржаној дана
19.04.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-143/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
171.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
општине Велика Плана („Међуопштински службени
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
доноси

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
АПОТЕКЕ „MEDICA” ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду Апотеке „Medica” Велика
Плана за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор
Апотеке „MEDICA” Велика Плана на седници
одржаној дана 30.03.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-145/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
173.
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008), Скупштина општине Велика Плана доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН – БАНЕ
ЂОРЂЕВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА
2016. ГОДИНУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Усваја се Извештај о раду Дома здравља „Др Милан
– Бане Ђорђевић” Велика Плана за 2016. годину, који
је усвојио Управни одбор Дома здравља „Др Милан –
Бане Ђорђевић” Велика Плана на седници одржаној
дана 28.04.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

I
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални
рад општине Велика Плана за 2016. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад
општине Велика Плана на седници одржаној дана
27.02.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.

Број: 02-144/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

Број: 02-146/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

1079. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 10, 15.06.2017. године
174.
II
На основу члана члана 24. став 1. тачка 25) Статута
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеопштине Велика Плана („Међуопштински службени
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
Паланка”.
број 39/2008), Скупштина општине Велика Плана
Број: 02-148/2017-I
доноси
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РАДУ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ВЕЛИКА
ПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду Установе Туристичко
спортски центар „Велика Плана” Велика Плана за
2016. годину, који је усвојио Управни одбор Установе
Туристичко спортски центар „Велика Плана” Велика
Плана на седници одржаној дана 26.04.2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

176.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и
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, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-147/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

175.
На основу члана 11. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 25/2014 и 31/2014),
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског
правобранилаштва општине Велика Плана за 2016.
годину.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „МОРАВА”
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
„Морава” Велика Плана за 2017. годину који је донео
Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање
„Морава” Велика Плана на седници од 31.05.2017.
године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-149/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

177.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016)
и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика
Плана („Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

бр. 10, 15.06.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1080. страна
Скупштина општине Велика Плана на 13. седници
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика
одржаној 15.06.2017. године донела је
Плана, под бројем 432/2 на седници одржаној 24.02.
2017. године.
РЕШЕЊЕ
II
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
ПОСЛОВАЊА ЈП „МОРАВА”

ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
пословања Jавног предузећа за водоснабдевање
„Морава” Велика Плана за 2017. годину за коришћење
субвенција из буџета општине Велика Плана, који је
усвојио Управни одбор ЈП „Морава” Велика Плана на
седници одржаној дана 08.05.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-150/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
178.
На основу члана 69. став 1. тачка 9), а у вези члана
22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/2016), члана 24. став 1. тачка 27)
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008) и члана 24. став 1. тачка 9),
а у вези члана 39. став 2. Одлуке о промени статуса
комуналне радне организације „Милош Митровић”
у Јавно комунално предузеће „Милош Митровић”
Велика Плана – пречишћен текст („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 48/2016),
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЗА 2016. ГОДИНУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„МИЛОШ МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА
ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
за 2016. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног

Број: 02-151/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

179.
На основу члана 69. став 1. тачка 9), а у вези члана
22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/2016), члана 24. став 1. тачка 27)
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008) и члана 24. став 1. тачка 9), а у
вези члана 39. Oдлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”
Велика Плана са Законом о јавним предузећима
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 30/2016),
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЗА 2016. ГОДИНУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ТОПЛАНА”
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
за 2016. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градска топлана” Велика Плана, под бројем 425 на седници одржаној 28.04.
2017. године.
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-152/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

1081. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 10, 15.06.2017. године
180.
комуналног предузећа „Милош Митровић” Велика
На основу члана 32. став 1. тачка 19) Закона о
Плана, у складу са Законом о јавним предузећима
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
(„Службени гласник РС”, број 15/2016).
129/2007, 83/2014 и 10/2016) и члана 24. став 1. тачка
II
19) Статута општине Велика Плана („Међуопштински
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеслужбени лист општина Велика Плана и Смедеревска
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 39/2008),
Паланка”.
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, донела је
Број: 02-154/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на употребу назива „ВЕЛИКА
ПЛАНА” у пословном имену друштва са ограниченом
одговорношћу које ће пословати на територији
општине Велика Плана и исто ће носити назив: „SRC
VELIKA PLANA”, ВЕЛИКА ПЛАНА.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-153/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

181.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007,
83/2014 и 101/2016), члана 38. став 1. тачка 4) и 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, на XIII седници
одржаној 15. јуна 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ МИТРОВИЋ”
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Kонстатује се да Небојши Стојиловићу, дипломираном економисти из Велике Плане, престаје функција
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Милош Митровић” Велика Плана, именованог решењем Скупштине општине Велика
Плана, број 02-221/2016-I од 23.09.2016. године
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 32/2016), даном
ступања на рад новоименованог директора Јавног

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

182.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007, 83/2014 и 101/2016) и 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, на XIII седници
одржаној 15. јуна 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА”
ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Kонстатује се да Драгану Божиловићу, дипломираном економисти из Велике Плане, престаје функција
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана” Велика Плана, именованог решењем Скупштине општине Велика Плана, број 02-70/2016-I од 13.04.2016. године („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка”, број 11/2016), даном ступања
на рад новоименованог директора Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана” Велика Плана, у складу
са Законом о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/2016).
II
Oво решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-155/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

бр. 10, 15.06.2017. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
183.
треба да стоји:
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
Марковац
да се у Одлуци о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта („МеНово Село 1
ђуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 1/2015), потНово Село 2
крала грешка па се, на основу члана 125. став 3.
Пословника Скупштине општине Велика Плана
Старо Село
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 48а/2008), даје

ИСПРАВКА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
У Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Велика Плана за 2017. годину („Међуопштински
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”, број 6/2017), у табели 14. Предложени
бројеви јавног надметања по праву пречег закупа, на
редном броју 1, у колони: „површина јавних надметања (ха)” у делу који се односи на јавно надметање
број 25, уместо броја: „5,0617” треба да стоји број:
„5,3497”, а у колони: „укупна површина по лицу
(ха)”, уместо броја: „119,1826” треба да стоји број:
„119,4706”;
- на редном броју 8, у колонама: „КО”, „број јавног
надметања”, „површина јавних надметања (ха)” и
„укупна површина по лицу (ха)”, уместо:
Марковац
Ново Село 1
Ново Село 2
Старо Село

МАРКОВАЦ

24
45
48

13,5512
1,3350
9,1682

49
58
68

1,1918
3,2480
31,1374

ЛУЧИЦА

25

1082. страна
24
27
45
49
58
68
70

13,2632
5,5507
1,3350
1,1918 59,5544
3,2480
31,1374
3,8283

- на редном броју 11 у колонама: „КО”, „број јавног
надметања”, „површина јавних надметања (ха)” и
„укупна површина по лицу (ха)” уместо:
Марковац
Ракинац
Старо Село

27
52
70

5,5507
3,3878
3,8283

12,7668

треба да стоји:
Ново Село
Ракинац

48 9,1682
12,5560
52 3,3878

- у табели 15. Преглед груписаних јавних надметња,
ред који се односи на катастарску парцелу број 473,
треба да се брише, а у реду „укупно” који се односи
на јавно надметање број 24, уместо броја: „15,3856”
треба да стоји број: „15,0976” и уместо броја:
„13,5512” треба да стоји број: „13,2632 „.
- у табели 15. после реда који се односи на
катастарску парцелу број 7325/1 треба да се дода
нови ред који гласи:
(табела у дну стране)
- у табели 15. у реду: „укупно” који се односи на
јавно надметање 25, уместо броја „5,2671” треба да
стоји број „5,5551”, а уместо броја „5,0617” треба да
стоји број „5,3497”.

59,6316

2772 473

- Из Службе за скупштинске послове и односе са
јавношћу

ЊИВА 2. класе

0,2880 0,2880

сточар 1

1083. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1084. страна

1085. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1086. страна

1087. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1088. страна

1089. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1090. страна

1091. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1092. страна

1093. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1094. страна

1095. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1096. страна

1097. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1098. страна

1099. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1100. страна

1101. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1102. страна

1103. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1104. страна

1105. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1106. страна

1107. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1108. страна

1109. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1110. страна

1111. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1112. страна

1113. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1114. страна

1115. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1116. страна

1117. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1118. страна

1119. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1120. страна

1121. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1122. страна

1123. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1124. страна

1125. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1126. страна

1127. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1128. страна

1129. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1130. страна

1131. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1132. страна

1133. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1144. страна
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МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1146. страна

1147. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1148. страна

1149. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1150. страна

1151. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1152. страна

1153. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1154. страна

1155. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1156. страна

1157. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 10, 15.06.2017. године

бр. 10, 15.06.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1158. страна

1159. страна
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185.
4) Хитне и непредвиђене интервенције ................5%
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
Средства самодоприноса уведена за намене из претсамоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
ходног става користиће се у складу са овом одлуком,
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014,
а према годишњим програмима утрошка средстава
95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016), члана 32. став
самодоприноса.
1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 Члан 3.
др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 72. став 1.
Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година
Статута општине Велика Плана („Међуопштински
и то од 01.06.2017. године до 31.05.2022. године.
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Члан 4.
Паланка”, број 39/2008), а у вези са чланом 44. Статута
Самодопринос се уводи у новцу.
Месне заједнице „Ново Село” Ново Село (број: 9 од
21.03.2005. године), као и изјашњавања грађана Новог
Члан 5.
Села о увођењу самодоприноса (Записник комисије
Укупан износ средстава самодоприноса који ће се
за спровођење референдума о коначним резултатима
прикупити за означени период износи 5.500.000,00
изјашњавања бр. 85. од 21.05.2017. год)
динара (словима: петмилионапетсотинахиљада динаМесна заједница „Ново Село” Ново Село објављује
ра и 00/100).
Уколико се оствари већи износ средстава самодоприноса од износа из става 1. овог члана, користиће се
ОДЛУКУ
искључиво за намене из члана 2. ове одлуке.
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
Члан 6.
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Обвезници самодоприноса су грађани који имају
„НОВО СЕЛО” НОВО СЕЛО
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице.
Члан 1.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немаРади обезбеђивања средстава за задовољавање
ју изборно право и пребивалиште на подручју Месзаједничких интереса и потреба грађана, уводи се
не заједнице, ако на том подручју имају непокретну
самодопринос за подручје Месне заједнице „Ново
имовину, а средствима самодоприноса се побољСело” Ново Село (у даљем тексту: Месна заједница).
шавају услови коришћења те имовине.
Члан 2.
Члан 7.
Средства прикупљена самодоприносом користиће
Основицу самодоприноса за обвезнике из члана
се за следеће намене:
6. став 1. одлуке чине зараде (плате) запослених,
приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
1) Комунална изградња и одржавање ...................40%
од самосталне делатности на које се плаћа порез на
- Изградња и одржавање путне мреже (асфалтирани
доходак грађана у складу са законом који уређује
и несфалтирани, сеоски и пољски путеви)
порез на доходак грађана, односно вредност имовине
- Поправка ћуприје и чишћење канала за
на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом
одводњавање,
који уређује порез на имовину.
- Реконструкција, проширење и одржавање НН
Основицу самодоприноса за обвезнике из члана
мреже и јавне расвете,
6. став 2. одлуке чини вредност имовине на коју се
- Одржавање гробља „Жаово”
плаћа порез на имовину, у складу са законом који
- Уређење и одржавање сеоске депоније
уређује порез на имовину.
- Уређење центра села
Члан 8.
- Поправка пешачке стазе
Обрачун и наплату самодоприноса од зарада врши- Одржавање зграде Дома културе
ће
исплатилац зарада, а од самосталне делатности
- Постављање тезги за малу пијацу
и
пољопривреде
и шумарства порески орган, у
- Одржавање свлачионице и фубалског игралишта,
складу
са
одредбама
закона којим се уређује порески
- Помоћ школи
поступак
и
пореска
администрација.
- Помоћ цркви
Члан 9.
2) Развој друштвених делатности .........................10%
Обвезници плаћају самодопринос по следећој
- Образовање (помоћ школи)
стопи:
- Култура (редовна делатност УГ „Ђурђевдан”)
1) на зараде и сва друга лична примања која имају
- Спорт (редовна делатност ФК „Младост”)
карактер зараде ..................................................2%,
2) на приходе од самосталних делатности ..........2%,
3) Остале активности Месне заједнице везане за
3) на катастарски доходак од пољопривреде и
редовну делатност ............................................45%
шумарства ..........................................................5%.

бр. 10, 15.06.2017. године
Члан 10.

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1166. страна
Скупштина општине Велика Плана, на 13. седници
одржаној 15.06.2017. године, утврдила је
Новчана средства која се прикупљају на основу
одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и
строго су наменског карактера.
НАЦРТ ОДЛУКЕ
Члан 11.
Надзор над прикупљањем и утрошком средстава
самодоприноса остварују грађани разматрањем
финансијског плана и завршног рачуна који доноси
и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом
самодоприноса утврђеном овом одлуком.
Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном
годишње информише грађане о приливу и утрошку
средстава самодоприноса на најприкладнији начин
доступан за јавност.
Члан 12.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано нацртом ове одлуке, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
Члан 13.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе
референдумом, у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из члана 6. ове
одлуке.
Члан 14.
Ову одлуку објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
ПРЕДСЕДНИК
Месне заједнице
Драгољуб Савић

186.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014,
95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016), члана 32. став
1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014
и 101/2016) и члана 72. став 1. Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008), а у вези са чланом 38. Статута Месне
заједнице „Лозовик” Лозовик,

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„ЛОЗОВИК” ЛОЗОВИК
Члан 1.
Ради обезбеђивања средстава за задовољавање
заједничких интереса и потреба грађана, уводи се
самодопринос за подручје Месне заједнице „Лозовик”
Лозовик (у даљем тексту: Месна заједница).
Члан 2.
Средства прикупљена самодоприносом користиће
се за следеће намене:
1) Комунална изградња и одржавање .................55%
- изградња и одржавање путне мреже (асфалтирани
и неасфалтирани путеви, сеоски и пољски путеви);
- поправка ћуприја и канала за одводњавање;
- реконструкција, проширење и одржавање НН
мреже;
- уређење и одржавање уличне расвете;
- одржавање гробља и изградња капеле;
- изградња спортске хале;
- изградња и поправка тротоара;
- уређење ужег и ширег центра села, зелене и
сточне пијаце;
- одржавање депонија;
- канализација;
- одржавање зграда;
- остале комунално-инфраструктурне активности;
2) Развој друштвених делатности .......................15%
- спорт и физичка култура (редовна делатност);
- култура (редовна делатност);
- образовање и побољшање услова рада дечјег
вртића;
3) Остале активности Месне заједнице везане за
редовну делатност ............................................25%
4) Хитне и непредвиђене интервенције ................5%
Средства самодоприноса уведена за намене из
претходног става користиће се у складу са овом
одлуком, а према годишњим програмима утрошка
средстава самодоприноса.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 10 (десет)
година и то од 01.09.2017. године до 31.08.2027.
године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи у новцу.
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Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном
годишње информише грађане о приливу и утрошку
Укупан износ средстава самодоприноса који ће се
средстава самодоприноса на најприкладнији начин
прикупити за означени период износи 60.000.000,00
доступан за јавност.
динара (словима: шездесетмилионадинара и 00/100).
Члан 12.
Уколико се оствари већи износ средстава самодоприноса од износа из става 1. овог члана, користиће се
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
искључиво за намене из члана 2. ове одлуке.
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
Члан 6.
прописано нацртом ове одлуке, сходно се примењују
Обвезници самодоприноса су грађани који имају
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
пореска администрација.
заједнице.
Члан 13.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немаОдлуку
о
увођењу
самодоприноса
грађани доносе
ју изборно право и пребивалиште на подручју Месреферендумом,
у
складу
са
прописима
којима је
не заједнице, ако на том подручју имају непокретну
уређен
поступак
непосредног
изјашњавања
грађана.
имовину, а средствима самодоприноса се побољОдлука
се
сматра
донетом
када
се
за
њу
изјасни
шавају услови коришћења те имовине.
већина од укупног броја грађана из члана 6. ове
Члан 7.
одлуке.
Основицу самодоприноса за обвезнике из члана
Члан 14.
6. став 1. одлуке чине зараде (плате) запослених,
Ова одлука излаже се на јавни увид у трајању од
приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
15
дана.
од самосталне делатности на које се плаћа порез на
Излагање
ове одлуке извршити на огласној табли
доходак грађана у складу са законом који уређује
Месне заједнице и други прикладан начин доступан
порез на доходак грађана, односно вредност имовине
за јавност.
на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом
Члан 15.
који уређује порез на имовину.
Ову одлуку објавити у „Међуопштинском службеОсновицу самодоприноса за обвезнике из члана
ном
листу општина Велика Плана и Смедеревска
6. став 2. одлуке чини вредност имовине на коју се
Паланка”.
плаћа порез на имовину, у складу са законом који
уређује порез на имовину.
Број: 011-53/2017-I
Члан 8.
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
Обрачун и наплату самодоприноса од зарада вршиће исплатилац зарада, а од самосталне делатности
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
и пољопривреде и шумарства порески орган, у
ПРЕДСЕДНИК
складу са одредбама закона којим се уређује порески
Ненад Перић
поступак и пореска администрација.
Члан 5.

Члан 9.
Обвезници плаћају самодопринос по следећој
стопи:
1) на зараде и сва друга лична примања која имају
карактер зараде ..................................................2%,
2) на приходе од самосталних делатности ..........5%,
3) на катастарски доходак од пољопривреде и
шумарства ........................................................15%.
Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу
одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и
строго су наменског карактера.
Члан 11.
Надзор над прикупљањем и утрошком средстава
самодоприноса остварују грађани разматрањем
финансијског плана и завршног рачуна који доноси
и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом
самодоприноса утврђеном овом одлуком.

187.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних
заједница на подручју општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006,
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14.
Статута Месне заједнице „Марковац” Марковац,
Председник Скупштине општине Велика Плана
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „МАРКОВАЦ” –
МАРКОВАЦ ОПШТИНА ВЕЛИКА
ПЛАНА
1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне
заједнице „Марковац” – Марковац, општина Велика
Плана, за 13. август 2017. године.
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2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да
одлуком Скупштине општине Велика Плана о
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
оснивању месних заједница за подручје општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
3. Изборе за чланове Савета месне заједнице „Маропштина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
ковац” - Марковац спровешће органи за спровођење
број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).
избора на основу одредаба Статута Месне заједнице
„Марковац” – Марковац, односно органи одређени од4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
луком Скупштине општине Велика Плана о оснивању
објављивања на огласној табли Месне заједнице
месних заједница за подручје општине Велика Плана
„Крњево” – Крњево.
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006,
5. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском службе6/2009, 24/2013 и 29/2014).
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања на огласној табли Месне заједнице
Број: 011-49/2017-I
„Марковац” – Марковац.
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
5. Ову одлуку објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Паланка”.
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
Број: 011-48/2017-I
У Великој Плани, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

188.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних
заједница на подручју општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006,
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14.
Статута Месне заједнице „Крњево” Крњево,
Председник Скупштине општине Велика Плана
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „КРЊЕВО” – КРЊЕВО
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне
заједнице „Крњево” – Крњево, општина Велика Плана, за 13. август 2017. године.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Изборе за чланове Савета месне заједнице
„Крњево” - Крњево спровешће органи за спровођење
избора на основу одредаба Статута Месне заједнице
„Крњево” – Крњево, односно органи одређени
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